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ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ 
«Տեխնոլոգիական սարքավորումներ» ձեռնարկը կազմվել է ՀՀ կրթու-

թյան և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի, 
մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտ-
րոնի կողմից: Այն նախատեսված է միջին մասնագիտական կրթական 
հաստատությունների 1705` «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկա-
կան սպասարկում և նորոգում» մասնագիտության ուսանողների համար, 
համապատասխանում է միջին մասնագիտական կրթական համակարգի 
ընդհանուր ծրագրի՝ Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զար-
գացման ազգային կենտրոնի կողմից կազմված պետական կրթական 
չափորոշիչների պահանջներին: 

Միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններում «Տեխնոլո-
գիական սարքավորումներ» մոդուլի դասավանդումը մեթոդիկայով և 
ծավալով տարբերվում է ավանդական մեթոդներով դասավանդումից: 

Հիմնական տարբերությունը ծրագրային նյութերի համեմատաբար 
մատչելի լինելն է, իսկ բուն նպատակը՝ ուսանողների մեջ ձևավորել ան-
հրաժեշտ գիտելիքներ ու կարողություններ` ավտոմոբիլների տեխնիկա-
կան սպասարկման և ընթացիկ նորոգման գործընթացներում կիրառվող 
տեխնոլոգիական սարքավորումների կառուցվածքի, աշխատանքային 
առանձնահատկությունների և կիրառման վերաբերյալ: 

 Արդյունքում ուսանողը կարող է իրականացնել ավտոմոբիլների տեխ-
նիկական սպասարկման և նորոգման ժամանակ հավաքման-լվացման, 
ամբարձիչ զննման, ագրեգատների և հանգույցների քանդման-հավաք-
ման և լիցքավորման աշխատանքներում օգտագործվող տեխնոլոգիա-
կան սարքավորումների ընտրություն և կիրառում: Ուսումնական ձեռ-
նարկում տեղ գտած օրինակների, վարժությունների և առաջադրանքնե-
րի միջոցով ուսանողներին հնարավորություն է տրվում խորացնել 
ուսուցման ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները, ստանալ գործնական 
աշխատանքում անհրաժեշտ կարողություններ և հմտություններ` ավտո-
մեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ընթացքում կի-
րառվող տեխնիկական սարքավորումների վերաբերյալ: Հույս ունենք, որ 
սույն ձեռնարկը կծառայի իր նպատակին: Միաժամանակ այն կարող է 
օգտակար լինել կրթական այլ հաստատությունների մասնագետների և 
ուսանողների համար: 
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Նախաբան 
 

«Տեխնոլոգիական սարքավորումներ» ձեռնարկն ընդգրկում է ավտո-
մոբիլների տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխա-
տանքներում կիրառվող տեխնոլոգիական սարքավորումների վերաբեր-
յալ նյութեր (ԱՏՍՆ512017 մոդուլ):  

Ձեռնարկն ընդգրկում է հինգ ուսումնական արդյունք: 
1-ին արդյունք: Ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման և նո-

րոգման ժամանակ կիրառվող տեխնոլոգիական սարքավորումները: Այս 
գլխում ուսումնասիրվում են տեխնոլոգիական սարքավորումների դասա-
կարգումը ըստ խմբերի, ենթախմբերի և անհրաժեշտ պահանջարկի 
որոշակի ձևերը: 

2-րդ արդյունք: Ավտոմոբիլների հավաքման-լվացման աշխատանք-
ներում կիրառվող տեխնոլոգիական սարքավորումները: Այս գլխում 
ուսումնասիրվում են ավտոմոբիլների հավաքման-լվացման աշխատանք-
ների անհրաժեշտությունը, մեթոդը և օգտագործվող տեխնոլոգիական 
սարքավորումների ընտրության մեթոդները: Մանրամասն կնկարագր-
վեն թեթև մարդատար, բեռնատար և ավտոբուսների հավաքմանլվաց-
ման աշխատանքների կատարման կարգը և օգտագործվող տեխնոլո-
գիական սարքերից օգտվելու կարգը, ինչպես նաև անվտագության 
կանոնների պահպանման կարգը: 

3-րդ արդյունք: Ամբարձիչ զննման և ամբարձիչ փոխադրման սար-
քավորումներ: Այս գլխում ուսումնասիրվում են ավտոմոբիլների տեխնի-
կական զննման և նորոգման գործընթացում օգտագործվող զննման 
առուների, հիդրավլիկ ամբարձիչների, էլեկտրամեխանիկական ամբար-
ձիչների, շարժական կանգնակներով ամբարձիչ համալիրների, հարա-
հոսների, էլեկտրատելֆերների, ավտո և էլեկտրաբեռնիչների և այլ ամ-
բարձիչ փոխադրական սարքավորումների դասակարգումը, կառուցված-
քային առանձնահատկությունները, ընտրումը և ճիշտ օգտագործելը, 
ինչպես նաև անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը: 

4-րդ արդյունք: Լիցքավորման սարքավորումներ: Այս գլխում ուսում-
նասիրվում են ավտոմոբիլների ագրեգատների, շարժիչի, հանգույցների 
և մեխանիզմների քսանյութերով լիցքավորման սարքավորումների, շար-
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ժահաղորդակի ագրեգատների և մեխանիզմների, կառավարման համա-
կարգի, կցորդիչների, փոխանցման տուփերի, բեռամբարձ մեխանիզմ-
ների հաղորդակների, քսանյութով լիցքավորման սարքավորումների կա-
ռուցվածքային առանձնահատկությունները: 

5-րդ արդյունք: Քանդման-հավաքման աշխատանքներում օգտա-
գործվող սարքավորումներ: Այս գլխում ուսումնասիրվում են ավտոմո-
բիլների ագրեգատների և հանգույցների քանդման-հավաքման աշխա-
տանքներում կիրառվող հիմնական փականագործական գործիքների, 
հարմարանքների և սարքավորումների, մեխանիկական շարժաբերով 
սարքավորումների, էլեկտրական շարժաբերով սարքավորումների, 
պնևմատիկ շարժաբերով սարքավորումների, ստացիոնար, շարժական 
և ունիվերսալ, մասնագիտացված տեխնոլոգիական սարքավորումների 
ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքային առանձնահատկություն-
ները: ՈՒսումնասիրվում են նաև վերը նշված տեխնոլոգիական սարքա-
վորումներից օգտվելու ժամանակ անվտանգության տեխնիկայի կանոն-
ների պահպանման կարգը: 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 
 

1.1. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐԸ ԵՎ 
ԵՆԹԱԽՄԲԵՐԸ 

 

Ավտոմոբիլային տնտեսության զարգացմանը զուգընթաց ընդլայնվում 
է ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման արտա-
դրության նյութատեխնիկական բազան, կառուցվում են նոր տեխնիկա-
կան սպասարկման կայաններ, ավտոսերվիսներ և նորոգման արհես-
տանոցներ: Կատարելագործվում են տեխնոլոգիական գործընթացների 
կազմակերպման մեթոդները: Տեխնիկական սպասարկման և նորոգման 
տնտեսությունները հագեցվում են նորագույն սարքավորումներով և 
հարմարանքներով: 

Ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման աշխա-
տանք ասելով հասկանում ենք գործողությունների (քանդման-հավաքման, 
կարգավորման, լիցքավորման, լվացման, զննման-ամբարձման և այլն) 
հանրագումար, որոնց նպատակն է հայտնաբերել և վերացնել անսարքու-
թյունները: Արդյունքում ավտոմոբիլը երկար ժամանակ կմնա մշտապես 
տեխնիկապես սարքին՝ աշխատանքի համար պատրաստ վիճակում:  

Տեխնիկական սպասարկման որակը և աշխատանքի արտադրողա-
կանությունը բարձրացնելու ու ավտոմոբիլների սպասարկման ինքնար-
ժեքն իջեցնելու նպատակով տեխնիկական սպասարկման կետերում ար-
մատավորվել է տեխնիկական սպասարկման գործընթացի առավել պրո-
գրեսիվ կազմակերպում: Ժամանակակից տեխնիկական սպասարկման 
ավտոսերվիսներում ավտոմոբիլների ամենօրյա, առաջին և երկրորդ 
տեխնիկական սպասարկումները կատարվում են հոսքային մեթոդով: 

Օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիական սարքավորումներ, 
հարմարանքներ և գործիքներ` կարելի է ապահովել ավտոմոբիլների 
տեխնիկական սպասարկման և նորոգման աշխատանքների բարձր ար-
տադրողականություն և որակ, ինչպես նաև սպասարկման ցածր ինքն-
արժեք: 
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Տեխնոլոգիական սարքավորումները, գործելու և կիրառման բնույթով, 
դասակարգվում են ըստ հետևյալ խմբերի՝ աշխատանքային հաղորդակի 
ձևերի, մասնագիտացման աստիճանի, շարժունակության տեսակի և 
ավտոմատացման մակարդակի: 

Ըստ աշխատանքային հաղորդակի ձևերի` տեխնոլոգիական սարքա-
վորումները բաժանվում են հետևյալ ենթախմբերի՝ մեխանիկական հա-
ղորդակով, էլեկտրական հաղորդակով, պնևմատիկ հաղորդակով և հա-
մակցված հաղորդակով: 

Ըստ մասնագիտացման աստիճանի` տեխնոլոգիական սարքավորում-
ները բաժանվում են երկու խմբի՝ հատուկ (մասնագիտացված) սարքա-
վորումներ, որոնք կիրառվում են միատիպ ավտոշարժակազմի սպա-
սարկման համար, ունիվերսալ սարքավորումներ, որոնք կիրառվում են 
ցանկացած տիպի ավտոշարժակազմի սպասարկման համար: 

Ըստ շարժունակության` տեխնոլոգիական սարքավորումները բա-
ժանվում են՝ շարժական, փոխադրովի և ստացիոնար ենթախմբերի: 

Ըստ ավտոմատացման մակարդակի` տեխնոլոգիական սարքավո-
րումները բաժանվում են՝ ձեռքի, մեքենայացված և ավտոմատացված 
ենթախմբերի: 

Ձեռքով աշխատող տեխնոլոգիական սարքավորումները պահանջում 
են աշխատողի մասնակցություն, ինչն իրականացվում է ձեռքով, կա-
տարման որակը կախված է աշխատողի մասնագիտական հմտությու-
նից: 

Մեքենայացված սարքավորումների դեպքում տեխնիկական սպա-
սարկման գործընթացի մի մասը կատարվում է ձեռքով, մյուս մասը՝ մե-
քենայացված: 

Ավտոմատացման տեխնոլոգիական սարքավորումների կիրառման 
դեպքում պահանջվում է սպասարկման գործողությունների չնչին միջա-
մտություն (օրինակ` ղեկավարման վահանակի միացում, անջատում): 
Մյուս գործողությունները կատարվում են ավտոմատացված ձևով: 

Ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման 
համար օգտագործվող տեխնոլոգիական սարքավորումները, ըստ սպա-
սարկման բնույթի, բաժանվում են հետևյալ խմբերի. 
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ա) Ավտոմոբիլների թափքի հավաքման և սանիտարական մշակման 
համար որպես սարքավորումներ կիրառվում են՝ էլեկտրական փոշեկուլ-
ները և փոշեարտածման կայանքները: 

բ) Ավտոմոբիլների լվացման սարքավորումները հիմնականում բա-
ժանվում են երկու խմբի՝ ընդհանուր սարքավորումների (հարթակներ, 
առուներ, էստակադաներ, վերամբարձներ և այլն) և հատուկ սարքավո-
րումների: 

Ավտոմոբիլների լվացման համար նախատեսված հատուկ սարքավո-
րումները բաժանվում են հետևյալ ենթախմբերի. 

Ձեռքով լվացման սարքավորումներ, որտեղ լվացման համար օգտա-
գործվում են փոխադրվող, շարժական և ստացիոնար լվացման սարքա-
վորումներ: 

Մեքենայացված ավտոլվացման սարքավորումներ, որտեղ ավտոմո-
բիլների լվացումը կատարվում է ավտոմատացված՝ առանց հպման (շի-
թով) և հպման (խոզանակներով) մեթոդներով աշխատող սարքավորում-
ների միջոցով: 

Համակցված սարքավորումներով լվացման սարքավորումներ՝ հոս-
քային գծի տեսքով : 

գ) Զննման-ամբարձման սարքավորումները բաժանվում են զննման 
առուների, էստակադաների և վերամբարձ սարքավորումների: 

Զննման առուները լինում են՝ նեղ միջանվահետքային (փակուղային և 
ուղղահոս) և լայն առուներ: 

Էստակադան հատակի մակարդակից բարձր դասավորված անվա-
հետքային կամուրջ կամ հարթակ է, որն ունի թեք ուղղատուներ՝ ավտո-
մոբիլիի բարձրանալու և իջնելու համար: 

Ամբարձիչները ծառայում են ավտոմոբիլի տեխնիկական սպասարկ-
ման պարագայում նրան հատակի մակերևույթից բարձրացնելու համար: 

Ամբարձիչները կարող են լինել տեղում ամրակայված, շարժական և 
փոխադրովի: 

Ամբարձիչները, ըստ ամբարձիչի մեխանիզմի աշխատանքի բնույթի, 
լինում են՝ մեխանիկական, պնևմատիկ և հիդրավլիկ, ըստ հաղորդակի 
տեսակի՝ ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, էլեկտրահիդրավլիկական և 
ավտոմոբիլի շարժիչից աշխատող: 
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դ) Ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկումը և ընթացիկ նորո-
գումը հոսքային գծերի տեսքով իրականացնելու դեպքում, որպես տեխ-
նոլոգիական սարքավորում, կիրառվում են անընդհատ և պարբերաբար 
սկզբունքով գործող հոսքային գծերը:  

Հոսքային գծերը ըստ նորոգվող ավտոմոբիլին շարժում փոխանցելու 
մեթոդի` լինում են քաշող, հրող և կրող: 

ե) Ամբարձիչ-փոխադրական սարքավորումներ նախատեսված են 
ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման գործընթա-
ցում ագրեգատների և այլ մեխանիզմների բարձրացման և տեղափոխ-
ման համար: Ըստ նշանակության դասակարգվում են՝ բեռամբարձ, փո-
խադրական և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորումների: Ըստ բեռի 
տեղափոխման ուղղության` սարքավորումները լինում են՝ հորիզոնական, 
ուղղաձիգ և թեք ուղղություններով փոխադրվող: Ըստ աշխատանքային 
ցիկլի կառուցվածքի լինում են՝ պարբերաբար և անընդհատ գործող: 
Ըստ հաղորդակի ձևի լինում են՝ ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական և գրա-
վիտացիոն: Ըստ կոնստրուկցիայի տեսակների՝ ստացիոնար և ազատ 
շարժական: 

զ) Յուղահավաք և յուղաբաշխիչ սարքավորումները նախատեսված 
են ավտոմոբիլի շարժիչի և շարժահաղորդակի ագրեգատների յուղի 
փոխման (լիցքավորման) համար և դասակարգվում են հետևյալ խմբերի՝ 
ձեռքի, կոմպրեսորային, պնևմատիկ և էլեկտրական յուղաբաշխման կա-
յանքներ: Ըստ շարժունակության լինում են՝ ստացիոնար, փոխադրովի և 
շարժական: 

է) Անվադողերում օդի ճնշումը կարգավորելու համար նախատեսված 
են ստացիոնար և փոխադրովի օդամղիչ սարքավորումներ: Տեխնիկա-
կան սպասարկման կայաններում կիրառվում են էլեկտրական հոսանքից 
սնվող տարբեր հզորություն ունեցող էլեկտրական օդամղիչ կոմպրեսոր-
ներ, իսկ ավտոմոբիլներում տեղադրվում են 12 վոլտ լարումով աշխա-
տող կամ ձեռքի ցածր ճնշում ապահովող ճանապարհային օդամղիչ 
պոմպեր: 

ը) Ավտոմոբիլների ագրեգատների և մեխանիզմների քանդման-հա-
վաքման գործընթացներում կիրառվում են տարբեր տեսակի սարքա-
վորումներ, հարմարանքներ և գործիքներ, որոնք դասակարգվում են հե-
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տևյալ խմբերի՝ ձեռքի օգտագործման գործիքներ, մեքենայացված գոր-
ծիքներ և ստացիոնար ու շարժական սարքավորումներ: 

Ձեռքի օգտագործման գործիքներից են՝ մանեկադարձակները, պտու-
տակիչները, գայլիկոնման սարքերը, փականագործական մամլակները, 
հանիչները և այլն: 

Մեքենայացված գործիքները, ըստ հաղորդակի տեսակի, լինում են՝ 
էլեկտրական և պնևմատիկ: Էլեկտրաֆիկացված գործիքներն աշխա-
տում են էլեկտրական (հաստատուն և փոփոխական) հոսանքով, իսկ 
պնևմատիկ գործիքները՝ սեղմած օդի միջոցով: 

Էլեկտրաֆիկացված գործիքները նախատեսված են փականագործա-
կան աշխատանքներում, գայլիկոնման, հղկման, պարուրակահանման, 
մանեկների տեղադրման-հանման և այլ աշխատանքներ կատարելու հա-
մար: 

Պնևմատիկ գործիքները, ըստ աշխատանքի բնույթի, բաժանվում են 
հետևյալ խմբերի. 

1. Հարվածային գործիքներ՝ հատող, գամող, մուրճեր և այլն 
2. Հարվածապտտական գործողության գործիքներ 
3. Պտտական գործողության գործիքներ՝ գայլիկոնման, հղկման, մա-

նեկապտուտակիչներ, մկրատներ և այլն 
4. Ճնշող գործողության գործիքներ՝ ձեռքի մամլիչներ 
Քանդման-հավաքման աշխատանքներում որպես հարմարանք կի-

րառվում են նաև ստենդները և մամլիչները: Ստենդը նախատեսված է 
ավտոմոբիլի քանդման-հավաքման աշխատանքներում իրենց վրա 
կրելու նորոգվող շարժիչը կամ ագրեգատը: Այն հնարավորություն է 
տալիս տարբեր դիրքերից մոտենալ նորոգվող ագրեգատին: 

Պնևմատիկ հարմարանքները՝ մամլիչները նախատեսված են մեքե-
նամասերի մամլման և արտամամլման համար, լինում են էլեկտրական, 
հիդրավլիկ և մեխանիկական հաղորդակով աշխատող: 
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1.2. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ` 
ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 
Տեխնոլոգիական սարքավորումները ամրակայված, փոխադրովի և 

շարժական հաստոցներ, ստենդներ, սարքեր, հարմարանքներ և փակա-
նագործական գործիքներ են, որոնք անհրաժեշտ են ավտոմոբիլների 
տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները 
կազմակերպելու համար: 

Սարքավորումներն ընտրելիս օգտվում են տեխնոլոգիական սարքա-
վորումների ցանկից, ավտոսերվիսների համար նախատեսված սարքա-
վորումների տեղեկատուներից և էլեկտրոնային համացանցից: 

Հիմնական սարքավորումների քանակը որոշում են` ելնելով նրանց օգ-
տագործման աստիճանից, պահանջարկից և ժամանակակից ավտոմոբիլ-
ների սպասարկման բնույթից: Եթե աշխատանքային հերթափոխի ժամա-
նակ սարքավորումը լրիվ օգտագործվում է կամ լրիվ բեռնավորված է, 
ապա նրա քանակի հաշվարկը կատարվում է ըստ սարքավորման առան-
ձին խմբերի՝ փականագործական, լվացման, լիցքավորման, ամբարձիչ 
տրանսպորտային, մասնագիտացված և այլն, կամ ելնելով տվյալ խմբի 
աշխատանքների յուրաքանչյուր տեսակի աշխատատարությունից: 

Եթե ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման 
գործընթացի իրականացման համար պահանջվող սարքավորումն օգ-
տագործվում է պարբերաբար, այսինքն` աշխատանքային հերթափոխի 
ընթացքում լրիվ բեռնված չէ, ապա նրա քանակը սահմանվում է լրա-
կազմով, ըստ սարքավորման ցանկի: Այդպես են վարվում, օրինակ, 
կարբյուրատորային և էլեկտրատեխնիկական արտադրամասերի համար 
սարքավորում ընտրելիս: 

Ընդհանուր նշանակություն ունեցող սարքավորումների (օրինակ` 
դազգահների) քանակը որոշում են ելնելով աշխատողների թվից: 
Ամբարձիչ տրանսպորտային սարքավորումների և կոնվեյերների քանա-
կը որոշում են ելնելով սպասարկման մեքենայացված հոսքային գծերի 
քանակից և նրանից, թե որքանով են մեքենայացված սպասարկման և 
նորոգման աշխատանքները: 
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Սարքավորումների այն քանակը, որը որոշվում է հաշվարկով՝ ըստ 
աշխատանքների աշխատատարության, արտահայտվում է հետևյալ 
կերպ՝  

Q= =  

Որտեղ՝  
Q-ն սարքավորումների քանակն է, 
T0 –ն` սարքավորումների առանձին խմբերի աշխատանքների կամ 

տվյալ խմբի աշխատանքների մի տեսակի տարեկան աշխատատարու-
թյունն է, մարդ/ժամ, 

F0 –ն սարքավորման մեկ միավորի տարեկան աշխատաժամանակի 
ֆոնդն է, ժամ, 

D –ն տարվա աշխատանքային օրերի թիվն է, 
Th –ը` աշխատանքային հերթափոխի տևողությունը, ժամ, 
K-ն` սարքավորման ժամանակի օգտագործման գործակիցը, 
P-ն` սարքավորման տվյալ տեսակի վրա միաժամանակ աշխատողնե-

րի քանակը, 
C-ն` աշխատանքային հերթափոխի թիվը: 
Սարքավորման ժամանակի օգտագործման գործակցի K մեծությունը 

կախված է սարքավորման տեսակից և նշանակությունից, ինչպես նաև 
սպասարկման բնույթից: 

 Ավտոսերվիսային տեխնիկական սպասարկումների պայմանում այդ 
գործակիցն ընդունվում է K= 0,7-0,9: 

 Կատարենք սարքավորումների քանակի հաշվարկ: Սարքավորումնե-
րի մեկ միավորի տարեկան աշխատաժամանակի ֆոնդը 2017 թ. համար 
մեկ հերթափոխային աշխատանքի դեպքում կստացվի ՝ 

F0 = D  Th –Tն  

 Որտեղ Tն-ը տարվա ոչ աշխատանքային ժամերի քանակն է, կախված 
նախատոնական և նախահանգստյան օրերին աշխատանքային օրվա 
ժամերի կրճատման հետ: 
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 2017թ. համար ունենք 7 տոնական և հիշատակի օրեր, որոնք չեն 
համընկնում հանգստյան օրերի հետ, 14 օր – տոն և հիշատակի օրեր, 
51օր- շաբաթ և կիրակի օրեր: 

 Տարվա աշխատանքային օրերի թիվը ՝  
 D= 365-(51+14)=300 օր 
 Th= 7 ժամ վեցօրյա աշխատանքային շաբաթի դեպքում: 
 Շաբաթվա ընթացքում աշխատողների աշխատաժամանակն ընդու-

նելով 40 ժամ, նախատոնական, նախահանգստյան օրերի օրական աշ-
խատաժամանակը կրճատվում է 1 ժամով: 

 Վեցօրյա մեկ հերթափոխային աշխատանքային շաբաթի դեպքում 
սարքավորման մեկ միավորի տարեկան աշխատաժամանակի ֆոնդը 
կլինի՝  

F0 =(300 -(51+7)=2042 ժամ 

 Առանձին օրինակով ցույց տանք ավտոմոբիլների տեխնիկական 
սպասարկման կետում էլեկտրամեխանիկական ամբարձիչ սարքի տար-
վա համար պահանջվող քանակի հաշվարկը, երբ տրված է ՝ 

- Վերամբարձ սարքի աշխատանքների տարեկան աշխատատարու-
թյունը T0= 41000 մարդ/ժամ 

- Աշխատանքային հերթափոխի թիվը Th=1 
- Միաժամանակ տվյալ սարքավորման վրա աշխատողների թիվը P=2 
- Սարքավորման ժամանակի օգտագործման գործակիցը K=07-09, 

ընդունենք K=0,8 
- Աշխատանքային հերթափոխի տևողությունը ՝ 7 ժամ 
- Վերևում ունենք հաշված F0 =2042 ժամ, տվյալ սարքավորման մեկ 

միավորի տարեկան ժամանակի արտադրական ֆոնդն է (օրինակում` 
2017 թվականի համար): 

 Տեղադրելով արժեքները` կստանանք. 

Q= = =1,79 

Ստացանք, որ տվյալ աշխատատեղում տարվա համար անհրաժեշտ է 
Q= 1,79 սարքավորում, ընդունոմ ենք` Q= 2 էլեկտրամեխանիկական վե-
րամբարձ սարքավորում: 
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Ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկումը և ընթացիկ նորոգումը 
հոսքային գծերի տեսքով սպասարկելու դեպքում, ելնելով տվյալ աշխա-
տատեղում կատարվող սպասարկման աշխատանքների աշխատատա-
րությունից, կարելի է հաշվարկել տեխնոլոգիական հոսքային գծերի քա-
նակը: 

Պարբերաբար գործողության հոսքային գծերի քանակը որոշվում է 
հետևյալ կերպ՝ 

m=  , 

որտեղ՝  
m-ը հոսքային գծերի քանակն է, 
τ-ը` հոսքային գծի տակտը, 
R-ը` արտադրության ռիթմը: 
Արտադրության ռիթմն իրենից ներկայացնում է տեխնիկական սպա-

սարկման գոտու օրվա աշխատանքի ժամանակի այն մասը, որը տրա-
մադրվելու է տվյալ տեսակի մեկ տեխնիկական սպասարկման կատար-
ման համար, կամ այլ կերպ` իրենից ներկայացնում է տվյալ սպասար-
կումն անցած ավտոմոբիլների միջև ընկնող միջին ժամանակամիջոցը 
(ինտերվալը):  

Արտադրության ռիթմը որոշվում է հետևյալ կերպ. 

R=  րոպ 

Որտեղ՝ 
Th մեկ աշխատանքային հերթափոխի տևողությունն է, ժամ 
C –ն աշխատանքային հերթափոխի թիվը 
N-ը շարժական կազմի՝ օրվա ընթացքում սպասարկման ենթակա քա-

նակը: 
 Հոսքային գծի տակտն իրենից ներկայացնում է ավտոմոբիլի՝ տվյալ 

աշխատատեղում սպասարկման մեջ գտնվելու ժամանակը, որը արտա-
հայտվում է հետևյալ կերպ. 

τ=  + tօժ րոպ 
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Որտեղ՝ 
t - տվյալ աշխատատեղում կատարվող սպասարկման աշխատանքնե-

րի աշխատատարությունն է, մարդրոպ. 
tօժ – օժանդակ ժամանակն է, որը ծախսվում է ավտոմոբիլի տեղա-

շարժման վրա՝ նրան աշխատատեղում տեղակայելու և հեռացնելու հա-
մար: 

P- աշխատատեղում միաժամանակ աշխատողների քանակն է 
Օրինակ՝ հոսքային գծի վրա կատարվում է ավտոմոբիլների տեխնի-

կական սպասարկում (SU2), անհրաժեշտ է հաշվել պահանջվող հոս-
քային գծերի քանակը: 

Տրված է՝  
- մեկ աշխատանքային հերթափոխի տևողությունը` 7 ժամ, աշխատա-

տարությունը` 8,5 մարդ/րոպ 
- աշխատատեղում միաժամանակ աշխատողների թիվը` 2 
- օժանդակ ժամանակը` 19 րոպ 
- աշխատանքային հերթափոխի թիվը 1 
- օրվա ընթացքում սպասարկման ենթակա ավտոմոբիլների քանակը` 20 
Հաշվենք հոսքային գծի արտադրության ռիթմը. 

R=  =  = 21 րոպ 

Հոսքային գծի տակտի հաշվարկը.   րոպ 

Պարբերաբար գործողության հոսքային գծերի քանակը կլինի՝ 

 
Ընդունում ենք` m=3 հոսքային գիծ: 
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
 

1. Նկարագրե´ք ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման և 
նորոգման գործընթացներում կիրառվող տեխնոլոգիական սարքավո-
րումների դերը և նշանակությունը: 

2. Ներկայացրե´ք տեխնոլոգիական սարքավորումների խմբերը և 
ենթախմբերը: 

3. Դասակարգե´ք տեխնոլոգիական սարքավորումներն ըստ աշ-
խատանքային շարժաբերի տեսակների և մասնագիտացման աստի-
ճանի: 

4. Ինչպիսի՞ ենթախմբերի են բաժանվում տեխնոլոգիական սար-
քավորումները` ըստ ավտոմատացման մակարդակի: 

5. Ներկայացրե´ք տեխնոլոգիական սարքավորումների տեսակ-
ները` ելնելով ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման բնույ-
թից: 

6. Ներկայացրե´ք ամբարձիչ-զննման սարքավորումների դերը 
տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ժամանակ: 

7. Նկարագրե´ք հոսքային գծերի առանձնահատկությունները ավ-
տոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ժամանակ: 

8. Նկարագրե´ք ամբարձիչ փոխադրական սարքավորումների աշ-
խատանքային առանձնահատկությունները:  

9. Ներկայացրե´ք ավտոմոբիլների շարժիչների և ագրեգատների 
յուղաբաշխիչ սարքավորումների աշխատանքային առանձնահատկու-
թյունները: 

10. Ներկայացրե´ք ավտոդողերի օդի ճնշման կարգավորման 
սարքավորումների աշխատանքային առանձնահատկությունները: 

11. Թվարկե´ք ագրեգատների քանդմանհավաքման աշխատանք-
ներում կիրառվող գործիքների տեսակները: 

12. Բացատրե´ք սարքավորումների տարեկան աշխատատարու-
թյան էությունը: 

13. Ինչպես՞ է հաշվարկվում սարքավորումների մեկ միավորի տա-
րեկան աշխատաժամանակի ֆոնդը: 



 

17 

14. Ի՞նչ կարգով է հաշվարկվում սարքավորումների քանակը` ըստ 
աշխատանքների աշխատատարության: 

15. Ի՞նչ կարգով է հաշվարկվում հոսքային գծերի քանակը ելնելով 
տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների աշխատատարությու-
նից: 

16. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում հոսքային գծի արտադրության 
ռիթմը: 
17. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում հոսքային գծի տակտը: 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

Հաշվե´ք տեխնոլոգիական սարքավորումների քանակը. 
  

ա) Հաշվե´ք ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման և նորոգ-
ման կետում տեղակայված հիդրավլիկ մամլիչների քանակը` կախված 
աշխատանքների աշխատատարությունից: 

  

Տրված է՝  
- Հիդրավլիկ մամլիչի աշխատանքային տարեկան աշխատատարու-

թյունը` 5500 մարդ/ժամ 
- Աշխատանքային հերթափոխերի թիվը 1 
- Տվյալ սարքավորումների վրա միաժամանակ աշխատողների թիվը` 

2 մարդ 
- Աշխատանքային հերթափոխի տևողությունը` 7 ժամ 
 բ) Հաշվե´ք պարբերաբար գործողության հոսքային գծերի քանակը: 
 Տրված է՝  
- Հոսքային գծերի վրա կատարվում է ավտոմոբիլների տեխնիկական 

սպասարկում: 
- Տվյալ աշխատատեղում կատարվող սպասարկման աշխատանքների 

աշխատատարությունը` 110 մարդ/րոպ 
- Մեկ աշխատանքային հերթափոխի տևողությունը` 7 ժամ 
- Աշխատատեղում միաժամանակ աշխատողների թիվը` 2 մարդ 
- Օժանդակ ժամանակը` 15 րոպ 
- Օրվա ընթացքում սպասարկման ենթակա ավտոմոբիլների քանակը` 

15 ավտոմոբիլ: 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ-ԼՎԱՑՄԱՆ 
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

 

2.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Թափքի ներկվածքը պահպանելու և տեխնիկական սպասարկումն ու 
նորոգումը բարձր որակով կատարելու պայմաններ ապահովելու համար 
անհրաժեշտ է անցկացնել ավոմոբիլի արտաքին` հավաքում (մաքրում), 
լվացում, չորացում կամ թափքի լվացած մասերի սրբում և նրա պարբե-
րաբար ողորկում: 

Ավտոմոբիլի թափքի հավաքում: Հավաքման-մաքրման աշխա-
տանքներ կատարելիս ավտոմոբիլի թափքից, խցից և բեռնահարթակից 
հեռացնում են փոշին, աղբը, սրբում են նստատեղերը, ապակիները և 
թափքի ներսի հիմնակմախքը, շարժիչը, վահանիկները և շարժիչի կա-
փարիչի ներսի մակերևույթը: Մասնագիտացված (սանիտարական, 
մթերքներ փոխադրող և այլ) ավտոմոբիլների և ավտոբուսների ներսը 
պարբերաբար ախտահանում են,հատակն ու պատերը լվանում: Ավտո-
մոբիլի հավաքման-մաքրման գործընթացը մեքենայացնելու համար կի-
րառում են փոշեկուլներ (ամրակալված և շարժական), էլեկտրամեխանի-
կական խոզանակներ, այլ խոզանակներ ու քերիչներ: 

Ավտոբուսների և թեթև մարդատար ավտոմոբիլների սրահների հա-
վաքման-մաքրման աշխատանքների մեքենայացումը դեռևս լիովին լուծ-
ված չէ այն պատճառով, որ ավտոբուսների և թեթև մարդատար ավտո-
մոբիլների սրահների կոնստրուկցիաները բավարար չափով հարմարեց-
ված չեն մեքենայացման գործընթացին և, բացի դրանից, սրահների 
մաքրության նկատմամբ բարձր պահանջներ են ներկայացվում: 

Ավտոմոբիլի լվացում: Ավտոմոբիլի թափքի և շասսիի արտաքին մա-
սերից փոշին և կեղտը հեռացնում են սովորաբար մաքուր, սառը կամ 
տաք (+25-300С) ջրով: Ավտոմոբիլի լվացման համար հազվադեպ օգտա-
գործում են ջուր, որը պարունակի լվացող նյութեր, ինչպես օրինակ, ար-
հեստական լվացման հեղուկ կամ արհեստական փոշի:  

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

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և ավտոբուսների թափքերի 
ներկվածքի քայքայումից խուսափելու նպատակով ջրի և լվացվող մա-
կերևույթի ջերմաստիճանների տարբերությունը չպետք է գերազանցի 
18-200 С –ը: Լվացման որակը և տևողությունը կախված է ջրի շիթի 
ճնշումից, լվացման հարմարանքի ծայրափողրակի տրամագծի մեծու-
թյունից և շիթի թեքության անկյունից լվացվող մակերևույթի նկատմամբ: 

Ջրի ճնշման մեծացումը կամ միևնույն տրամագծի ծայրափողրակ-
ների համար` ջրի շիթի ճնշման մեծացումը կրճատում է ջրի ընդհանուր 
ծախսը և լվացման տևողությունը: ՈՒստի շիթի ճնշման մեծացման հետ 
միաժամանակ ծայրափողրակի տրամագծի փոքրացումը կարող է կրճա-
տել ջրի ծախսը, ընդհանուր առմամբ բարձրացնելով լվացման արդյու-
նավետությունը և կրճատելով ծախսերը:  

 

2.2. Ավտոմոբիլների խցիկի և սրահի հավաքումը 
 

Ավտոմոբիլների խցիկի և սրահի հավաքումը բավականին բարդ 
գործընթաց է, քանի որ սրահը կահավորված է տարբեր նյութերից` 
փայտից, կտորից, արհեստական և բնական կաշվից, պլաստիկատնե-
րից և այլն: Այս բոլորի հավաքման համար պահանջվում է տարբեր տե-
սակների միջոցներ և նյութեր: 

Ավտոմոբիլի սրահի մեջ ներթափանցող փոշին և կեղտը, ոչ միայն 
առաջացնում են սրահում անհարմար վիճակ, այլև հանդիսանում են 
հիվանդության պատճառ: Խցիկը և սրահը հակաալերգիկ մշակման հա-
մար կատարում են օդափոխման համակարգի ախտահանում և սրահի 
քիմիական մշակում: 

Քանի որ ավտոմոբիլների սրահների կառուցվածքը` ձևերը և չափերը, 
միմյանցից տարբեր են, ուստի դրանց հավաքման և մաքրման աշխա-
տանքները դժվար է ավտոմատացնել, այդ իսկ պատճառով հավաքման 
և մաքրման աշխատանքները կատարվում են ձեռքով: Դրա համար 
անհրաժեշտ է նախապես ունենալ տարբեր խոզանակներ, անձեռոցիկ-
ներ, սպունգ, փոշեցիր սարք, դույլ, տարբեր փոշեկուլներ, ախտահան-
ման և մաքրման համար անհրաժեշտ նյութեր և այլն: 
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Սրահի մաքրումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ.  
Նախ անհրաժեշտ է մաքրել սրահը` հեռացնել աղբը: 
Փոշին հեռացնելու համար կատարել խոնավ մաքրում: 
Սրահը մաքրել հատուկ մաքրող նյութերով: 
Սրահը մաքրել պահպանիչ նյութերով: 
Սրահը չորացնել: 
Ավտոմոբիլների խցիկի և սրահի հավաքման համար նախատեսված 

են մի շարք փոշեկուլներ` չոր մաքրման, խոնավ մաքրման և հեղուկի հե-
ռացման համար: 

Ավտոմոբիլների փոշեկուլներն աշխատում են 12 վոլտ լարումով և 
միացվում են մարտկոցից կամ էլեկտրական ծխախոտավառիչի բնիկից: 
Այս փոշեկուլները թեթև են, և հարմար է դրանք օգտագործել ձեռքով. 
ունեն փոքր հզորություն, կարող են աշխատել 20-25 րոպե: Կարելի է տե-
ղափոխել ամեն տեղ, հարմար է ամենօրյա օգտագործման համար: 

ՈՒսումնասիրենք ավտոմոբիլային տարբեր փոշեկուլների աշխատան-
քային առանձնահատկությունները: 

ADV1220XK ավտոմոբիլային ձեռքի փոշեկուլ: Այս փոշեկուլը նախա-
տեսված է ավտոմոբիլի խցիկի և սրահի մաքրման համար: Այն թեթև և 
հարմար է ձեռքի աշխատանքի համար, կարող է դժվարահաս տեղամա-
սերը մաքրել: Նախատեսված է նստարանների, հատակի և այլ տեղա-
մասերի փոշին և կեղտը չոր վիճակում հավաքելու համար: Աշխատում է 
12 վոլտ հաստատուն հոսանքով, այն սնվում է ավտոմոբիլի էլեկտրական 
ծխախոտավառիչի բնիկից: Փոշեկուլի հետ նախատեսված են տարբեր 
ձևի և չափի ծերպավոր կցափողեր: Ունի 5 մ երկարությամբ մալուխ, որը 
հնարավորություն է տալիս մաքրել ավտոմոբիլի բեռնախցիկը: Փոշու և 
կեղտի տեղավորման համար փոշեկուլն ունի 6 լիտր տարողություն, 
քաշը 2 կգ է: 
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ADV1220-XK ավտոմոբիլային ձեռքի փոշեկուլ 

  

ZIPOWER - ավտոմոնիլային ձեռքի փոշեկուլ: Նախատեսված է ցան-
կացած ավտոմոբիլի խցիկի և սրահի չոր մաքրման, հեեղուկի հավաք-
ման և միաժամանակ չոր և խոնավ մաքրման համար: Աշխատում է 12 
վոլտ հաստատուն հոսանքով, այն սնվում է ավտոմոբիլի էլեկտրական 
ծխախոտավառիչի բնիկից: Հարմար է մաքրել նստարանների ծածկոց-
ները, հատակը, առաստաղը և արհեստական ու բնական կաշվե մակե-
րևույթները: 

Տեխնիկական բնութագիրը 
Չափերը 85x100x290 մմ, քաշը` 500գ, հոսանքը` հաստատուն, 12 

վոլտ, էլեկտրական մալուխ 5մ, զտիչ նախնական մաքրման համար, 
զտիչ լիարժեք մաքրման համար, տարբեր չափերի և ձևի ծայրափողեր: 

 
 

 
 
 
 
 
 

ZIPOWER – ավտոմոբիլային ձեռքի փոշեկուլ 
 

TORNADO115 PLOST- Փոշեկուլ ավտոսերվիսների համար: Այն ձեռքի 
օգտագործման փոշեկուլ է, նախատեսված է ավտոմոբիլների խցիկների 
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և սրահների չոր մաքրման և լվացման համար: Փոշին և կեղտի կոշտ 
մնացորդները հավաքելուց հետո փոշեկուլը կարող է մաքրվող գործված-
քի, մորթու, կաշվե և արհեստական նյութերի մակերեսները խոնավեց-
նել` լվանալ և խոնավությունը հավաքել: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TORNADO115 PLOST-Փոշեկուլ 

 
Տեխնիկական բնութագիրը  
Տուրբինների թիվը` 2, տուրբինի հզորությունը` 130 վտ, սարքավորման 

տրամագիծը` 36 մմ, սնման հոսանքը` միաֆազ -220 վոլտ, կեղտահա-
վաքման ծավալը` 27, քաշը` 8.2 կգ, արտադրողականությունը` 200 մ3/ժամ: 

 
TORNADO 633 - Ջրափոշեկուլ ավտոսերվիսների համար: Այն նախա-

տեսված է բոլոր տեսակի ավտոմոբիլների` չոր փոշուց և թաց կեղտից 
մաքրման համար: Փոշեկուլը տեղադրված է անիվների վրա, այն հեշ-
տությամբ տեղափոխվում է ավտոսերվիսի տարածքում: Ունի երեք տուր-
բին, սկզբից հավաքում է չոր փոշին և կեղտը, հետո` թաց կեղտը: 
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TORNADO633 Ջրափոշեկուլ 
Տեխնիկական բնութագիրը 
Սնման հոսանքը` միաֆազ 220 վոլտ, 50հց, բաքի տարողությունը 78լ, 

շարժիչի հզորությունը 3x1.2 կվտ, տուրբինների թիվը` 3, օդի հոսքը` 600 
մ2/ժ, մաքրման ձևը` չոր և խոնավ, քաշը` 33.5 կգ: 

  

Անշարժ տեղակայված (ստացիոնար) լվացման կայանք: 
Ինքանսպասարկվող սարքավորում է` նախատեսված թեթև մարդա-

տար, բեռնատար և ավտոբուսների սրահների և խցիկների մաքրման 
համար: Սարքավորումն անշարժ տեղակայված է ավտոսերվիսում և 
սնվում է եռաֆազ հոսանքից: Ունի երկար ճկուն խողովակ, որի ծայրին 
տեղադրվում են տարբեր ծայրափողեր` ավտոմոբիլի սրահի ներսի 
փոշին և կեղտը հավաքելու համար: 

 

Տեխնիկական բնութագիրը  
Կեղտահավաք բաքը չժանգոտվող մետաղից է, բաքի տարողությունը` 

65լ, ինքնասպասարկվող մեխանիզմը դրամն ընդունող էլեկտրոնային 
սարք, էլեկտրասնուցումը` եռաֆազ, 400 Վ, 50 Հց, հզորությունը` 2.2 
կվտ, օդի ծախսը` 89 լ / վրկ, ճկուն խողովակի երկարությունը` 5մ: 

 
 
 



 

24 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Անշարժ տեղակայված (ստացիոնար) 
լվացման կայանք 

 
 
 
Ավտոմոբիլների խցիկի և սրահի քիմիական մաքրում: Շահագործ-

ման մեջ գտնվող յուրաքանչյուր ավտոմոբիլի խցիկը և սրահը ժամանակ 
առ ժամանակ հարկավոր է փոշուց և կեղտից մաքրել, որպեսզի այն 
ունենա գրավիչ տեսք և բավարար հիգիենիկ վիճակ: Այդ նպատակի հա-
մար հարկավոր է ավտոմոբիլի սրահում կատարել մի շարք քիմիական 
(սանիտարական) մաքրման աշխատանքներ, որոնք ներառում են հա-
տակի, նստարանների, առաստաղի, դռների և այլ հատվածների մաք-
րումը փոշուց և կեղտերից: Ավտոմոբիլի խցիկը և սրահը մշակվում է 
տաք օդի և համապատասխան քիմիական նյութի համատեղ փչման 
շնորհիվ: Ժամանակակից տեխնոլոգիական սարքավորումների միջոցով 
սրահում եղած փոշին և կեղտաբծերն արագորեն մաքրվում են, դրանից 
հետո կատարվում է քիմիական մշակում: 

Քիմիական մշակման աշխատանքն իր մեջ ընդգրկում է` սրահի նա-
խապատրաստումը մաքրման համար, մաքրման սարքի և քիմիական 
լվացող նյութի ընտրություն, ախտահանման աշխատանքների կատա-
րում և սրահի չորացում: 

Սրահի քիմիական մաքրումը կարող է կատարվել չոր և խոնավ ձևով: 
Չոր քիմիական մաքրման են ենթարկվում ավտոմոբիլների խցիկի և 
սրահի պաստառները, ծածկոցները, հատակը, առաստաղը և այլ տեղա-
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մասեր: Խոնավ քիմիական մաքրումն իրենից ներկայացնում է սրահի 
բոլոր մակերևույթների մշակումը մասնագիտացված սարքավորումնե-
րով, ինչն իրականացվում է մաքրող նյութեր պարունակող փրփուրի 
փչման շնորհիվ: ՈՒսումնասիրենք սրահի քիմիական մաքրման մի քանի 
սարքավորման աշխատանքի առանձնահատկությունները: 

CVCLONE-Z010 (TORNADO). Ձեռքի օգտագործման քիմիական սարք: 
Այն նախատեսված է սրահի օդի ախտահանման և սրահի նստատեղերը, 
հատակը, առաստաղը, դռները, դժվարահաս տեղերը և այլ տեղամա-
սերը մաքրելու համար: Քիմիական հեղուկ լուծույթը բարձր ճնշման տակ 
(մրրիկային) ցայտում է մաքրվող մակերևույթի վրա: Սարքավորումն ունի 
փականի երկու դիրք. առաջին դիրքի ժամանակ օդի և քիմիական 
լուծույթի բաղադրությունը խառնված վիճակում մատուցվում է փոշոտ և 
կեղտոտ մակերևույթների վրա, երկրորդ դիրքի ժամանակ կատարվում է 
մեծ ճնշման տակ օդի մատուցում (տորնադո), որի շնորհիվ փոշին և կեղ-
տը հեռացվում է մաքրվող մակերևույթից: 

Այս մաքրման մեթոդով լիարժեք մաքրվում են սրահի ծածկոցները, 
առաստաղը, կաշվե մակերեսները և այլն: Աշխատանքը վերջացնելուց 
հետո սարքի ծայրափողը մաքրվում է ջրով և փչվում օդով: 

 

Տեխնիկական բնութագիրը: Օդի ծախսը` 120մ/ր, պահանջվող լուծույ-
թի ծախսը` 3.6 լ/ժ, օդի ճնշումը` 602 բար, քաշը` 0.67 կգ, չափերը` 30 x 
22 սմ: 

 
 

 
 

 
   

 CVCLONE-Z010 (TORNADO)  
- Ձեռքի օգտագործման քիմիական 
սարք 
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VAPOBUS - քիմիական մաքրման շոգեգեներատոր: Շոգեգեներատո-
րը բոյլերից ջուր է ստանում որոշակի ճնշման տակ, այն տաքացվում է 
մինչև 1650С և գոլորշի վիճակում մղվում դեպի ավտոմոբիլի սրահը` քի-
միական մշակման համար: Միաժամանակ այն որպես փոշեկուլ կարող է 
հավաքել փոշի, կեղտ և հեղուկ: Այսպիսով` շոգեգեներատորի միջոցով 
նախապես սրահի ներսը հավաքելուց հետո կարելի է գոլորշու և քիմիա-
կան լուծույթի շնորհիվ կատարել սրահի քիմիական խոնավ մաքրում: 

 

Տեխնիկական բնութագիրը 
Բոյլերից ջրի ավտոմատ մատուցում, շոգեգեներատորից գոլորշու 

պարբերաբար մատուցում, փոշու, կեղտի և հեղուկի հավաքում, գոլորշու 
և քիմիական լուծույթի միաժամանակ մատուցում: Հոսանքի սնուցումը` 
միաֆազ 220240 Վ, բոյլերի ծավալը` 2,8 լիտր, բոյլերի հզորությունը` 
2600 Վատ, գոլորշու ջերմաստիճանը` 1650С, կշիռը` 2529.5 կգ, գոլորշու 
մատուցումը` պարբերաբար: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAPOBUS - 
Քիմիական մաքրման 

շոգեգեներատոր 
 

CARFON - ֆեն ավտոսրահի չորացման համար: Ավտոմոբիլի խցիկի 
կամ սրահի խոնավ մաքրումից հետո անհրաժեշտ է չորացնել սրահի 
կամ խցիկի ներսը, ինչը կատարվում է ավտոֆեն սարքի շնորհիվ: 

Քիմիական խոնավ մշակումից հետո չորացվում են նստատեղի ծած-
կոցները, հատակը, առաստաղը, դռները և մյուս պարագաները: Սար-
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քավորումից տաք օդը միաժամանակ մատուցվում է 2 տարբեր ճկուն 
փողերով, կարող է միաժամանակ չորացնել երկու նստատեղի ծածկոց: 

 Տեխնիկական բնութագիրը՝ 
Տաք օդի ջերմաստիճանը` 500С, հոսանքի սնուցումը` միաֆազ, 220 

Վ, շարժիչի հզորությունը` 350 վտ, տաքացնող մասի հզորությունը` 
2800վտ, ֆենի քաշը` 15 կգ, չափերը` 42x42 x80 սմ: 

 
CARFON – ավտոֆեն 

 
2.3. ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ԼՎԱՑՈՒՄԸ 

 

Ավտոմոբիլների լվացման դասակարգումը 
 

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

Ըստ սպասարկման տիպի` ավտոմոբիլների լվացման գործընթացնե-
րը լինում են` ինքնասպասարկումով, սպասարկող անձնակազմի կողմից 
և ավտոմոտացված սարքավորումներով: 

Ըստ ավտոմոբիլների վրա սարքավորումների մեխանիզմի ներգործ-
ման բնույթի` ավտոլվացման ձևերը բաժանվում են` հպումով, առանց 
հպումի և համակցված: 
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Ըստ կատարման տեխնիկայի` դասակարվում են` ձեռքի լվացում, 
պորտալային լվացում, թունելային լվացում, համակցված լվացում, շոգե-
լվացում, չոր լվացում և այլն: 

Ձեռքի լվացման կայանքի սաքավորումներ: Սարքավորման առանձ-
նահատկությունը ավտոմոբիլի ներքևի մասերի լվացման համար հար-
մար մոտեցում ապահովող կառուցվածքն է: Այդպիսիք են` նեղ տիպի 
կողմնային առուները, մեջտեղում անիվների համար կամրջակ ունեցող 
լայն առուները, էստակադաները և ամբարձիչները: Բացի դրանից, ներ-
քևի մասերին համեմատաբար ազատ մատուցում ունեցող բեռնատար 
ավտոմոբիլների լվացման համար օգտագործում են լվացման հարթակ-
ներ: Հարթակի չափերը ավտոմոբիլի եզրաչափերից չպետք է մեծ լինեն 
1.25 -1.5 մ: 

Իրար կողքի դասավորված երկու լվացման կայանքների միջև կա-
ռուցում են անջրանցիկ միջնորմներ: Ավտոմոբիլի ձեռքի լվացման կա-
յանքները սարքավորում են ջուր մոտեցնող խողովակների համակար-
գով. դրանց միացվում են բրանդսպոյտներով հանդերձված ճկուն խո-
ղովակներ:  

Ջրմուղային մայրուղուց մատուցվող ջրի ճնշումը (2-4 կգ/սմ2) բարձ-
րացնելու համար կիրառում են լվացման կայանքներ, որոնք կազմված են 
բարձր ճնշման պոմպից (մխոցային, մրրկային կամ կենտրոնախույս), 
էլեկտրաշարժիչից և հաղորդակային մեխանիզմից: 

1100 նմուշի լվացման կայանքն ունի հեռավարումային տիպի մրրկա-
յին պոմպ, որն ունի երեք աստիճան: 

 
 
 

 
 
 
 
 

1100 նմուշի լվացման կայանք 
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1- էլեկտրաշարժիչ, 2-կցորդիչի պատյան, 3-լվացման խողովակ,  
4- կցախողովակ, 5- ճնշաչափ, 6-փական, 7- ներծծման կցախողովակ,  

8- ատրճանակ, 9-պոմպ, 10-շրջանակ 
 
Պոմպն օժտված է ինքնաներծծիչ ընդունակությամբ:  
Ատրճանակները լրիվ կամ մասնակի չափով փակելու դեպքում էլեկտ-

րաշարժիչի գերբեռնավորման հնարավորությունը վերացվում է ավ-
տոմատ կերպով` մղման խցախողովակից ջրի մի մասը վերաթողման 
փականի միջոցով ներծծման կցափողակի մեջ ուղղելով: 

Տվյալ տիպի լվացման կայանքի արտադրողականությունը առավելա-
գույն ճնշման (ջրի սյան 100-110մ) դեպքում կազմում է 50-60 լ/րոպ, 
էլեկտրաժարժիչի կարողությունը` 2.8 կվտ:  

Բարձր ճնշմամբ լվացման կայանքները հնարավորություն են տալիս 
կարգավորել ատրճանակից դուրս եկող ջրի քանակը և շիթի ձևը: 

  

 
Լվացման ատրճանակ 

1-պտուտակ, 2 -շառավղային անցք, 3- իրան, 4-վռան, 5- առանցքային անցք, 
6 -առջևի մասի անցք, 7-ծայրափողակ 

 

Ջուրը պոմպից ճկուն խողովակով անցնում է պտուտակի սնամեջ 
մասի մեջ և շառավղային անցքի միջոցով մտնում ատրճանակի իրանի 
խոռոչի մեջ, այնուհետև վռանում արված անցքի միջոցով` իրանի առջևի 
մասի և ծայրափողակի (4-6 մմ տրամագծով) մեջ: Իրանը պտուտակի 
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նկատմամբ պտտելիս պտուտակի ճակատային մասն առանցքային 
անցքի (որի պատերի մեջ կան չորս շեղ ծերպեր) հետ միասին մտնում է 
իրանի առջևի մասում արված անցքի մեջ: Եթե ատրճանակի իրանի 
պտտման ժամանակ պտուտակի ճակատային մասը միայն մասամբ 
մտնի անցքի մեջ, ապա ջուրը, անցնելով պտուտակի շեղ ծերպերի մի-
ջով, կստանա պտուտակային շարժում, իսկ ծայրափողրակից դուրս 
եկող ջրի շիթը կընդունի կոնի ձև: Պտուտակի ճակատային մասը որքան 
շատ մտնի անցքի մեջ, այնքան մեծ կլինի շիթի կոնի անկյունը: Երբ 
պտուտակի ծերպերը գտնվեն վռանի մեջ, ջրի մրրկացում չի լինի և շիթը 
կունենա դաշյունի ձև: Եթե պտուտակի ճակատային մասը լրիվ մտնի 
անցքի մեջ և պտուտակի եզրերը սեղմվեն անցքի պատերին, ապա 
ատրճանակից ջուր դուրս չի գա: Մեկ ավտոմոբիլի լվացման համար 
պահանջվող ջրի մոտավոր ծախսը բարձր ճնշման դեպքում թեթև մար-
դատար և բեռնատար ավտոմոբիլների համար կազմում է 150-200 լ, իսկ 
ավտոբուսների համար` 300-400լ: Ցածր ճնշման դեպքում ծախսը 
մեծանում է 200-300%ով: 

Հպումով (կոնտակտային) լվացում: Նախատեսված է ավտոմոբիլնե-
րի թափքի վրայից կեղտի մեխանիկական հեռացման համար, որը իրա-
գործվում է ջրի, խոզանակի , սպունգի և խոշոր թելավոր տեքստիլ նյու-
թերի շնորհիվ: Այն հանդիսանում է ձեռքով լվացման գործընթաց, որ-
տեղ չի պահանջվում լվացման բարձրակարգ կամ մասնագիտացված 
տեխնիկական միջոցներ: 

Հպումով լվացման դեպքում առկա է մեծ ռիսկ. ավտոմոբիլի թափքի 
ներկված և ողորկված մակերևույթի վնասման, հատկապես խոզանակի 
կամ սպունգի անմխիթար վիճակում օգտագործելու դեպքում: Այդ ամենը 
բացառելու նպատակով անհրաժեշտ է ավտոմոբիլի թափքի վրայից 
նախ կեղտը հեռացնել ջրի շիթով, որից հետո օգտագործել լվացող 
փրփուր, մաքուր խոզանակ և խոշոր- ծակոտկեն սպունգ: 

Ձեռքով լվացումը ավտոմոբիլների հպումով լվացման պարզագույն 
մեթոդն է, որը կատարվում է ինքնուրույն կերպով, օգտագործելով ջուր, 
լվացող պարագաներ և սպունգ: Լվացումը կատարվում է ջրի շիթով, 
օգտագործվում է բարձր ճնշման շարժական կամ ստացիոնար պոմպ, 
որն աշխատում է էլեկտրական հոսանքով: 
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Ձեռքով լվացում 
 
Առանց հպման լվացում: Լվացման այս մեթոդի ժամանակ ավտոմո-

բիլի թափքի վրայից կեղտը հեռացվում է ուժեղ ներգործող լվացող նյու-
թերի և բարձր ճնշման ջրի շիթի շնորհիվ: Ավտոմոբիլի թափքի հետ 
շփվում է միայն լվացող լուծույթը և ջրի շիթը: Այս մեթոդը հանդիսանում 
է ավտոմոբիլների թափքի ներկված և ողորկված մակերևույթների որա-
կի պահպանման ամենաանվտանգ մեթոդը:  

Բարձր որակ կարելի է ապահովել, եթե հաշվի առնվի հետևյալ գոր-
ծոնների ճիշտ օգտագործումը` ջրի որակը, լվացման ջերմաստիճանը, 
օգտագործվող քիմիական նյութերը, ժամանակը և ջրի ճնշումը: 

Առանց հպման լվացման տեխնոլոգիական սարքավորումներ 
Առանց հպման մեթոդով ավտոմոբիլի թափքի լվացման համար կի-

րառվում են երկու տարբեր տեսակի սարքավորումներ` փրփրալրակազմ և 
փրփրագեներատոր, իսկ որպես լվացման նյութ օգտագործում են առանց 
հպման լվացման համար նախատեսված քիմիական լուծույթներ:  

Փրփրալրակազմ, այն իրենից ներկայացնում է հատուկ գլխադիր, որը 
ճկուն խողովակով միացված է ջրի մատուցման բարձր ճնշման ապարա-
տից: Կազմված է հետևյալ մասերից` փոքր բաքից, փոշեցրիչից, շնիկից 
և կարգավորող պտուտակից:  
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Փրփրալրակազմ 
1 - շնիկ, 2 - փոշեցրիչ, 3 - փոքր բաք,  

4 - կարգավորող պտուտակ 
 

Շնիկին սեղմելուց հետո ջուրը մեծ ճնշման տակ լցվում է փոքր բաքի 
մեջ գտնվող լվացող հեղուկի վրա` առաջացնելով աշխատանքային հե-
ղուկ: Փոշեցրիչից աշխատանքային հեղուկը դուրս է փչվում փրփուրի 
տեսքով: Կարգավորող պտուտակի շնորհիվ կարելի է կարգավորել ջրի 
հոսքը, փոփոխելով փրփուրի բաղադրությունը, իսկ փոշեցրիչի ծայրի 
կարգավորող օղակի շնորհիվ կարելի է փոփոխել փրփուրի տրման անկ-
յունը: 

 

Առանց հպման լվացում 
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Փրփրագեներատորը կազմված է հետևյալ մասերից` աշխատանքա-
յին տարողությունից, լցման կափարիչից, օդի մատուցման կարգավորի-
չից, աշխատանքային լուծույթի մատուցման կարգավորիչից, աշխատան-
քային լուծույթ մատուցելու համար` ռետինե խողովակից, փրփրագե-
ներատորի ատրճանակից: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Փրփրագեներատորի կիրառումը լվացման գործընթացում 
 

Աշխատանքային տարողությունը ջրով լիցքավորելու համար նախա-
տեսված է առանձին ռետինե խողովակ: Սարքավորումը մշտապես 
միացված է 4-6 մթ. ճնշում ունեցող օդի մագիստրալից:  

Սարքավորման օգտագործման ժամանակ սեղմված օդը աշխատան-
քային տարողությունից դուրս է մղում աշխատանքային լուծույթը: Ավտո-
մոբիլի մակերևույթին փրփուրի կամ էմուլսիայի տեսքով լուծույթ փչելը 
կախված է լվացող հեղուկի խտությունից և փրփրագեներատորի կար-
գավորումից: 

Փրփրագեներատորը աշխատանքի է բերվում հետևյալ հաջորդակա-
նությամբ. 

1. Փրփրագեներատորի նախապատրաստում  
ա) աշխատանքային լուծույթի պատրաստումը կատարվում է հատուկ 

բաղադրատոմսով, որը գրված է լվացման համար նախատեսված լու-
ծույթի պիտակի վրա: Պատրաստված աշխատանքային լուծույթը համա-
պատասխան քանակով լցվում է աշխատանքային տարողության մեջ և 
վրան ավելացվում է ջուր: Լվացվող նյութի խտության ընտրումը կախ-
ված է ավտոմոբիլի թափքի կեղտոտվածության աստիճանից, 
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բ) Բացելով օդի մատուցման պտուտակը, կսկսվի սեղմած օդի 
մատուցումը դեպի սարքավորումը: 

գ) Սեղմել ատրճանակի շնիկը: 
դ) Օդի մատուցումը կարգավորող պտուտակի օգնությամբ, և ջրի մա-

տուցման շնորհիվ կարելի է կարգավորել աշխատանքային լուծույթի մեջ 
փրփուրի բաղադրությունը և մատուցման արագությունը: 

ե) Փրփրագեներատորը պատրաստ է աշխատանքի: 
2. Աշխատանքային լուծույթի փչումը ավտոմոբիլի թափքի վրա:  
Ավտոմոբիլի թափքի ուժեղ կեղտոտվածության դեպքում հարկավոր է 

ջրի շիթով նախապես հեռացնել խոշոր կեղտի մասերը և նոր փչել 
փրփուր, իսկ ձմռան ցրտի ժամանակ թափքը պետք է նախապես տա-
քացնել տաք ջրի շիթով:  

Ավտոմոբիլի թափքն արտաքինից պատվում է լվացող լուծույթի 
փրփուրով: Որոշակի ճնշման տակ այն փչվում է` հավասարաչափ տա-
րածվելով ամբողջ մակերևույթով: 

3. Լուծույթի ներգործությունը:  
Աշխատանքային լուծույթը ավտոմոբիլի թափքի վրա փչելուց հետո 

պետք է սպասել 1-2 րոպե, որպեսզի կեղտը լիարժեք անջատվի մակե-
րևույթից: Չի թույլատրվում 5 րոպեից ավել լուծույթը թողնել թափքի 
վրա, հակառակ դեպքում կորակազրկվի թափքի ներկածածկույթը: 

4. Աշխատանքային լուծույթի մաքրումը: 
Ավտոմոբիլի թափքի վրայից աշխատանքային լուծույթը հեռացվում է 

բարձր ճնշման ջրի շիթով, որը փչվում է ներքևից վերև: Անհրաժեշտ է 
մանրամասն լվանալ ավտոմոբիլի թափքի մակերևույթը, որը կախված է 
լվացման կայանի որակից: Բարձր որակ է ապահովում ջրի հարթլայն 
շիթով լվացումը: 

5. Ավտոմոբիլի թափքի սրբումը և չորացումը: 
Լվացումից հետո անհրաժեշտ է եղած ջուրը հեռացնել թափքի վրա-

յից խոզանակի միջոցով և չորացնել արհեստական զամշով: 
 

 Ավտոմոբիլների լվացում` ինքնասպասարկմամբ  
Ինքնասպասարկման մեթոդը լայն տարածում է գտել վերջին ժամա-

նակներում, այն բավականին մատչելի է, արագ և որակով: Իրենից ներ-
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կայացնում է ավտոլվացման կայան, որտեղ տեղադրված սարքավորումն 
աշխատում է ավտոմատ կառավարումով:  

Հաճախորդը դրամ է մտցնում սարքավորման մեջ, սեղմում համապա-
տասխան կոճակին և իրավունք ստանում օգտվելու լվացման համար ան-
հրաժեշտ պարագաներից: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Լվացում ինքնասպասարկմամբ 

 

 
Այստեղ լվացումը կատարվում է առանց հպման մեթոդով, սակայն 

այն իրականացվում է ինքնասպասարկման ձևով:  
Ավտոմատ սարքավորման վրա կան կառավարման կոճակներ, որոնց 

մոտ գրված են գործողությունների անվանումը, օրինակ` սառը փրփուր, 
տաք փրփուր, տաք ջուր, սառը ջուր և մոմի լուծույթ: 

Ավտոմոբիլը մոտեցնելով լվացման կայանքին, վարորդը համապա-
տասխան քանակի դրամ է մտցնում սարքավորման մեջ և կատարում 
լվացման հետևյալ գործողությունները. փչում է սառը փրփուր, 1-2 րո-
պեից լվանում է տաք կամ սառը ջրով, փչում մոմի լուծույթ և չորացնում 
ավտոմոբիլի թափքը: 

АКВА-ПРО - ինքնասպասարկման մեթոդով աշխատող սարք: Այն 
ինքնասպասարկման ստացիոնար սարքավորում է : 
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АКВАПРО. ավտոմոբիլների լվացման ինքնասպասարկման սարք 
 

 
Տեխնիկական բնութագիրը  
Բարձրությունը` 165 սմ, լայնությունը` 80 սմ, խորությունը` 37 սմ, 

քաշը` 160 կգ, պահանջվող հզորությունը` 4.5 կվտ, ցանցի լարումը` եռա-
ֆազ 380-400 վտ, նվազագույն ճնշումը` 50բար, առավելագույն արտա-
դրողականությունը` 900 լ /ժամ, ջրի ջերմաստիճանը (ելքում)` 400C, 
շարժիչի հովացման համակարգը` օդով, պոմպի մխոցների նյութը` 
կերամիկա, սարքավորման իրանի նյութը արույր:  

Ավտոմոբիլների մեքենայացված լվացում:  
Ավտոբուսների և բեռնատար ֆուրգոնների թափքերը մեքենայացված 

լվանալու համար նախատեսված է 1129 նմուշի ԳԱՐՕ ստացիոնար 
կայանքը: 

Կայանքն ունենում է երկու (երբեմն չորս) ուղղաձիգ դասավորված, 
պտտական շարժում կատարող խոզանակային թմբուկներ, որոնք ամ-
րացվում են շրջադարձային լծակների վրա, և մեկը հորիզոնական` թափ-
քի տանիքը լվանալու համար: Թմբուկները շարժման մեջ են դրվում 
առանձին էլեկտրաշարժիչներով:  
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Թափքի լվացվող մակերևույթին ջուրը մատուցվում է խոզանակային 
թմբուկների շրջանակների ամրացված խողովակային կոլեկտորներից` 
ծայրափողրակների միջոցով: 

Լվացման գործընթացում ավտոբուսը շարժվում է իր ընթացքով կամ 
կոնվեյերի օգնությամբ, լվացման տևողությունը` մինչև 2-2.5 րոպէ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ավտոմոբիլների լվացման մեքենայացված կայանք 

1-շրջանակ , 2-հորիզոնական խոզանակային թմբուկ, 3-կառավարման 
խցիկ, 4,12- էլեկտրաշարժիչ, 5-ուղղաձիգ խոզանակային թմբուկներ,  

6- բարձակ, 7,13-բևեռիկ, 8- ռետինե խողովակ,  
9,10- շրջանակ, 11- կցախողովակ  
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Կայանքն ունի կապրոնի թելից պատրաստած ուղղաձիգ դասավոր-
ված գլանաձև խոզանակային թմբուկներ` թափքի կողերը լվանալու հա-
մար, և մեկ հորիզոնական խոզանակային թմբուկ` տանիքը լվանալու 
համար: Խոզանակաները շարժումը ստանում են ինքնուրույն էլեկտրա-
շարժիչներից` սեպափոկային փոխանցման միջոցով: ՈՒղղաձիգ խոզա-
նակները տեղակայված են շրջադարձային շրջանակների վրա, որոնց 
հենման պատերը պտտվում են մետաղյա կմախքի կանգնակների վրա 
գտնվող բարձակներում տեղակայված առանցքակալներում: Ուղղահա-
յաց խոզանակները սեղմվում են ավտոբուսի թափքի կողային մակե-
րևույթներին` բեռիկի օգնությամբ, որը կախված է շրջադարձային շրջա-
նակի հենման կանգնակի վրա ամրացված և հոլովակի միջոցով կմախքի 
հիմնական կանգնակի վրա գցված պողպատաճոպանից: Հորիզոնական 
խոզանակը ավտոբուսի տանիքին սեղմվում է իր սեփական կշռի շնոր-
հիվ, ինչը մասամբ հավասարակշռվում է հակաբեռիկով: Խոզանակային 
թմբուկների պտտման արագությունը հավասար է 180 պտ/րոպ: Էլեկ-
տրաշարժիչների կարողությունը` 1.7 կվտ` 930 պտ/րոպ դեպքում: 

Կայանքի հիդրավլիական մասը կազմված է խողովակային համա-
կարգից` ջրմուղի ցանցից 3-4 կգ/սմ ճնշման տակ մաքուր ջուր մատուցե-
լու համար: Խոզանակային թմբուկների և թափքի նախնական թրջման 
ու վերջնական մաքրաջրման շրջանակներին ջուր մատուցելու համար 
օգտագործում են կայանքի կմախքի խողովակային կանգնակները: Կա-
յանքի կառավարման էլեկտրաապարատուրան մոնտաժված է մետաղյա 
խցում գտնվող վահանակի վրա:  

Կայանքի արտադրողականությունը 30-40 ավտոբուս է մեկ ժամում: 
Ըստ որում, ջրի ծախսը կազմում է 800-900 լիտր մեկ ավտոբուսի հա-
մար: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների համար նախատեսված լվաց-
ման կայաններում կիրառված է հորիզոնական խոզանակային թմբուկի և 
ուղղահայաց խոզանակային թմբուկների մի քանի կարճ սեկցիաների 
համակցումը: 

Լվացման ժամանակ ավտոմոբիլները շարժվում են իրենց ընթացքով, 
փոքր արագությամբ կամ կոնվեյերի օգնությամբ: Թեթև մարդատար 
ավտոմոբիլների մեքենայացված լվացման բազմախոզանակի կայանքի 
օրինակ կարող է ծառայել 1110 նմուշի ԳԱՐՕ կայանքը: 
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 Պորտալային լվացում: Այն П - տառի ձև ունեցող կայանք է, որն 
անիվների շնորհիվ շարժվում է ռելսերի վրայով` անշարժ կանգնած 
ավտոմոբիլի երկայնքով: Պորտալը է կոչվում շարժական շրջանակը կամ 
շարժասայլը, որի վրա տեղակայված է ավտոմատ համակարգ ունեցող 
սարքավորում: Նման ավտոմատ սարքավորման շնորհիվ ավտոմոբիլ-
ների լվացման գործընթացում մարդու կողմից միջամտության կարիք չի 
զգացվում: Անհրաժեշտ է հավաքել պահանջվող ծրագիրը և գործարկել 
սարքավորումը: Սարքավորումն աշխատանքային դրության բերելիս 
հաշվի են առնվում լվացող ավտոմոբիլի չափերը, տեսակը և կեղտոտ-
վածության աստիճանը: Գործնականում մեկ ավտոմոբիլ լվանալու հա-
մար պահանջվում է 5-10 րոպե: Պորտալային լվացող սարքավորման 
շնորհիվ կարելի է լվանալ ավտոմոբիլների անիվները, թափքը, կողմնա-
յին մակերևույթները և վերևի մասերը: 

Անիվների լվացումը կատարվում է սկավառակի տեսք ունեցող 
պտտվող խոզանակներով, իսկ կողմնային, առջևի և հետևի մակե-
րևույթները` ուղղաձիգ դիրքում գտնվող պտտական շարժում կատարող 
խոզանակներով: Ավտոմոբիլի թափքի վերևի մակերևույթի լվացման հա-
մար նախատեսված է հորիզոնական դիրքում տեղադրված պտտվող խո-
զանակ: Լվացման ընթացքում ավտոմոբիլի թափքի վրա փչվում է ջուր և 
լվացող քիմիական լուծույթ, վերջում կատարվում է մաքուր ջրով լվացում 
և չորացում: 

Ավտոմոբիլների պորտալային լվացման հիմնական առավելությունը 
ձեռքով լվացման մեթոդի նկատմամբ նրա բարձր արտադրողականու-
թյունն է, մարդկայաին գործոնի նվազագույն ազդեցությունը և մատչելի 
գինը: 

Նմանատիպ լվացման կայանքների շնորհիվ կարելի է կատարել 
փոքր մարդատար ավտոմոբիլներից մինչև մեծ չափեր ունեցող ավտոմո-
բիլների թափքերի լվացում: 

Պորտալային լվացման օրինակներ:  
Տարբեր օրինակների շնորհիվ ուսումնասիրենք փոքր մարդատար 

ավտոմոբիլների, ավտոբուսների և բեռնատար ավտոմոբիլների լվաց-
ման գործընթացները պորտալային սարքավորումների միջոցով: 
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Christ C5000 Magnum: Ավտոմոբիլների պորտալային լվացումը նախա-
տեսված է ավտոբուսների և բեռնատար ավտոմոբիլների մեքենայաց-
ված լվացման համար: 

 
Ավտոբուսների պորտալային լվացման Christ C5000 Magnum կայանք   

 
 

Լվացող սարքավորումն ունի П - տառի ձև: Այն ռելսերի վրա կարող է 
շարժվել երկայնական ուղղությամբ:  

Ունի երկու ուղղաձիգ դասավորված պտտական շարժում կատարող 
խոզանակային թմբուկներ` ավտոմոբիլի կողմնային մակերևույթների 
լվացման համար, և մեկ հորիզոնական` թափքի տանիքը լվանալու 
համար: 

Լվացման ընթացքում ավտոբուսը մնում է կանգնած, իսկ լվացող 
սարքավորումը դանդաղ շարժվում է ավտոբուսի երկայնքով:  

ՈՒղղաձիգ խոզանակներով կարելի է մաքրել նաև ավտոբուսի ճակա-
տային և հետևի մասերը:  

Ջրի մատակարարումը և խոզանակների աշխատանքը կատարվում է 
ավտոմատ կառավարման համակարգով: 

Տեխնիկական բնութագիրը` սարքավորման չափերը 5.72X5.54X5.69 
մ, լվացման արագությունը` 2 րոպ/ավտոբուս, արտադրողականությունը` 
30 ավտոբուս/ ժամ, սնման հոսանքը` եռաֆազ 380-400 վ, պահանջվող 
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հզորությունը` 7 կվտ, լվացման բարձրությունը` 3.6-4.5մ, լվացման լայ-
նությունը` 2.9 մ, խոզանակների թիվը` 3, լվացվող տրանսպորտի երկա-
րությունը սահմանափակ չէ, լվացվում են ավտոբուսի արտաքին բոլոր 
կողմերը: 

Kercher TB50: Այս պորտալային լվացող սարքավորման շնորհիվ կա-
րելի է մանրամասն լվանալ բեռնատար ավտոֆուրգոնների թափքի ար-
տաքին մակերևույթը: 

 

 
Բեռնատար ավտոմոբիլների պորտալայաին լվացում 

   

Ունի հետևյալ տեխնիկական բնութագիրը. աշխատանքային բարձրու-
թյունը` 3600-5050մմ, ավտոմոբիլի լայնությունը` 2900 մմ, ավտոմոբլի 
առավելագույն երկարությունը` 2700 մմ, լվացող սարքավորման լայնու-
թյունը 3500 մմ, լվացող սարքավորման բարձրությունը` 4500-6000 մմ, 
ջրի ծավալը` 100 լ /րոպ, սեղմած օդի ծավալը` 500 լ /րոպ, օդի ճնշումը` 
6-8 բար, պահանջվող հզորությունը` 6.5 կվտ, սնուցումը` եռաֆազ, 380 
վոլտ, լվացող սարքավորման արտադրողականությունը` մինչև 10 ավտո-
բուս/ ժամ, խոզանակների թիվը՝ 3: 

Christc164 centus: Այն նախատեսված է թեթև մարդատար ավտոմո-
բիլների լվացման համար:  
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Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների պորտալային լվացում 
 

Պորտալային լվացող սարքավորման բնութագիրը. լվացման բարձ-
րությունը` 2050-3100 մմ, սարքավորման բարձրությունը` 2880-3930 մմ, 
լվացման լայնքը` 2400-2650 մմ, սարքավորման լայնությունը` 3520 մմ, 
սնուցումը` եռաֆազ 400 Վ, 50 Հց, հզորությունը` 11 կվտ, սեղմած օդի 
ծավալը` 250 լ/րոպ, սեղմած օդի ճնշումը` 8 բար, ջրի ճնշումը` 3.5 բար, 
արտադրողականությունը` 6-12 ավտ/ժամ, խոզանակների թիվը` 3: Ունի 
չորացման համակարգ, կառավարվում է ավտոմատ համակարգով: 

Թունելային լվացում: Ավտոմոբիլների լվացման այս մեթոդն իրենից 
ներկայացնում է հոսքային գծի տեսքով թունել, որի միջով անցնում են 
լվացվող ավտոմոբիլները: Թունելի ամբողջ երկայնքով դասավորված 
կամարաձև լվացման կայանքներից յուրաքանչյուրը կատարում է տար-
բեր գործողություններ, օրինակ` անիվների լվացում, թափքի մակերևույ-
թի պատում լվացվող լուծույթով, ջրի շիթի ներգործմամբ ուղղաձիգ և հո-
րիզոնական կլոր պտտվող խոզանակներով մաքրում, մաքրաջրում, չո-
րացում, մոմապատում և այլն: Թունելային կոնվեյերի վրա միաժամա-
նակ կարելի է լվանալ մի քանի ավտոմոբիլ, այն նախատեսված է փոքր 
մարդատար ավտոմոբիլների լվացման համար` մեկ ժամում 20-100 ավ-
տոմոբիլ: Լվացման ընթացքում ավտոմոբիլները թունելի երկայնքով 
շարժվում են կոնվեյերի շնորհիվ: Կախված ավտոմոբիլի կեղտոտվածու-
թյան աստիճանից կայանքը կարող է աշխատել հպման, առանց հպման 
և կոմբինացված լվացման մեթոդներով: 
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Լվացման գործընթացը կառավարվում է նախապես հավաքած էլեկ-
տրոնային ծրագրի շնորհիվ: Ծրագիրը կազմելիս հաշվի է առնվում լվաց-
վող ավտոմոբիլի տեսակը, չափերը և կեղտոտվածությունը: 

EXPRESS 100 -  թունելային ստացիոնար ավտոլվացման կայանք: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Թունելային լվացման սխեմա 
 

Թունելային ավտոլվացման կայանքի տեխնիկական բնութագիրը. 
արտադրողականությունը` 100 ավտ/ժամ, կոնվեյերի երկարությունը` 
30480 մմ, նվազագույն լայնությունը` 4880 մմ, բարձրությունը` 3658 մմ, 
պահանջվող հզորությունը` 100 կվտ, սեղմած օդի ճնշումը` 6 բար, սեղ-
մած օդի ծախսը` 250 լ/րոպ, ջրի ծախսը` 400 լ/րոպ: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Թունելային լվացման հոսքային գիծ 
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Սարքավորման հնարավորությունները` 

   - կոնվեյեր-նախատեսված է ավտոմոբիլների տեղափոխման համար, 

   - էլեկտրական տպիչ- ավտոմոբիլի եզրաչափերը որոշելու համար, 

   - անիվների փրփրալվացման համար խոզանակներ, 

   - նախնական մշակում` լվացող լուծույթով, 

   - ավտոմոբիլի տակի` շասսիի լվացում, 

   - առաջին հորիզոնական պտտվող խոզանակ (բարձրությունը 2230 մմ), 

   - անիվների մաքուր լվացման խոզանակներ, 

   - կողային մակերևույթները լվացող կլոր խոզանակներ, 

   - կողային բարձր խոզանակներ, 

   - երկրորդ հորիզոնական պտտվող խոզանակներ (բարձրությունը 

2080 մմ), 

   - կողային ցածր խոզանակներ (բարձրությունը 360 մմ), 

   - յուրաքանչյուր կողմի համար նախատեսված է ջրի մղման ծորակներ, 

   - քիմիական լուծույթներով մաքրումից հետո-մաքրաջրում, 

   - մոմապատման հարմարություն 

   - վերջում կատարվում է չորացում:  

Շոգելվացում: Վերջին ժամանակաշրջանում մեծ տեղ է գտել ավտո-
մոբիլների մաքրումը և լվացումը գոլորշու` շոգելվացման մեթոդով: Այն 
իրենից ներկայացնում է շոգեգեներատորից բարձր ճնշման տակ ստաց-
վող ջրի տաք գոլորշու շիթով ավտոմոբիլների թափքերի, սրահի և շար-
ժիչի մաքրման և լվացման գործընթաց: Ջրի գոլորշին մաքուր է և իր մեջ 
չի պարունակում քիմիական նյութեր, որոնք իրենց հետքն են թողնում 
թափքի ներկածածկի վրա: 

Շոգեգեներատորից ստացվող գոլորշին փոշեցրիչի շնորհիվ փչվում է 
ավտոմոբիլի թափքի մակերևույթի վրա, որը արագ կերպով հեռացնում է 
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կեղտը առանց անմիջական ազդեցություն թողնելու: Այնուհետև հատուկ 
անձեռոցիկով թափքի մակերևույթը մաքրվում, չորացվում և ողորկվում է:  

Շոգելվացման ժամանակ մակերևույթը մաքրվում, աղտահանվում է, 
բնական փայլ և թարմություն ստանում: Գոլորշին` 80-1200С տաք և 9-12 
մթ, ճնշմամբ անվնաս է բոլոր ավտոմոբիլների ներկածածկերի որակի 
համար: Այս դեպքում խնայվում է ջրի ծախսը:  

Օրինակ` եթե ջրով լվացման ժամանակ ջրի ծախսը հասնում է 15-20 
լիտր/րոպ, ապա շոգելվացման ժամանակը` 200-500 գրամ/րոպ:  

Գոլորշով մաքրվում են հատկապես դժվարահաս տեղերը, օրինակ` 
ռադիատորի ցանցը, զտիչները, դռների արանքները, շարժիչի կափարի-
չի խոռոչները, շարժիչը, սրահը և այլն: Շոգեգեներատորը ունի ջրի բոյ-
լեր, որը տաքացվում է էլեկտրական էներգիայով մինչև 160-1700 С: 

ՈՒսումնասիրենք ավտոմոբիլների շոգելվացման համար նախատես-
ված АРТ. HF 2060 - պրոֆեսիոնալ շոգեգեներատորի տեխնիկական 
բնութագիրը և կիրառումը: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Շոգեգեներատոր АРТ. HF 2060 իր պարագաներով 
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Առավելությունները՝  
-Ապահովում է գոլորշու մշտական ճնշում` 7-8 բար 
-Ունի ճկուն խողովակ, որն ապահովում է ավտոմոբիլի առջևի և հե-
տևի լվացումը` 10մ 
-Ջրի ծախսը` 13 լ/ժամ 
-Ջրի բաքի տարողությունը` 18 լ. այն կարելի է միացնել ջրի ցանցին: 
-ՈՒնի տաք ջուր մատուցելու լրացուցիչ հնարավորություն: 
-Բաքում ջրի պակաս լինելու դեպքում աշխատում է լուսային ազդա-
նշանը: Ջրի ճնշումը բարձրանալու դեպքում աշխատում է անվտան-
գության փականը: 
Կիրառումը՝  
-Ավտոմոբիլի թափքի արտաքին մակերևույթների լվացում 
-Շարժիչի մաքրում` չոր գոլորշով 
-Սրահի մաքրում, ախտահանում և չոր գոլորշով մաքրում 
-Ավտոմոբիլի անիվների մաքրում և լվացում 
-Սրահի ներսը` գորգերի, ծածկոցների, կաշվի և այլ նյութերի մաքրում 
 

 Տեխնիկական բնութագիրը՝ 
-Էլեկտրական ցանցի լարումը` միաֆազ, 220-230 վ 
-Էլեկտրական ցանցի հաճախականությունը` 50հց 
-Բոյլերի հզորությունը` 6000 վտ 
-Բոյլերում ջրի առավելագույն ջերմաստիճանը` 1700С 
-Գոլորշու ճնշումը բոյլերի ներսում` 8 բար 
-Լվացման ժամանակ գոլորշու մատուցումը` մինչև 13 կգ/ժ 
-Շոգեգեներատորի եզրաչափերը` 920X400X780 մմ 
-Աշխատանքի համար սարքավորումը պատրաստ կլինի 10 րոպեից 
-Բոյլերի նյութը` հակակոռոզիոն պողպատ 
-Սարքավորման քաշը` 70 կգ 
  

Ավտոմոբիլի շարժիչի լվացումը: Ավտոմոբիլի շարժիչը երկար ժա-
մանակ շահագործելով` նրա արտաքին մակերևույթի վրա նկատվում են 
վառելիքի, յուղի և այլ նյութերի կեղտաբծեր և փոշու շերտ: Այն մաքրելու 
և լվանալու համար կիրառում են տաք գոլորշաշիթով մաքրման մեթոդը: 
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Շարժիչի լվացում 
 

Նախ հարկավոր է շարժիչի էլեկտրական լարերը մեկուսացնել և նոր 
կատարել տաք գոլորշու փչում: 2-3 րոպեից հետո կարելի է շարժիչը մաք-
րել և չորացնել հատուկ անձեռոցիկի շնորհիվ: Շարժիչը կարելի է մաքրել 
նաև տաք գոլորշի փչելուց հետո քիմիական ակտիվ նյութերով, սպասելով 
3-4 րոպե, և տաք ջրով կամ գոլորշով մաքրել ու չորացնել: 

Չոր լվացում (առանց ջրի լվացում): Ավտոմոբիլների չոր լվացման մե-
թոդը հայտնի է նաև որպես պոլիմերային կամ գելային լվացում անվամբ, 
այն ավտոքիմիայի և ավտոկոսմետիկայի բնագավառում նորություն է: Այս 
մեթոդի էությունն այն է, որ ավտոմոբիլների թափքի մաքրման ընթացքում 
չի պահանջվում հեղուկ լուծույթ կամ ջուր. փոխարենը օգտագործում են 
գելային հիմքով հատուկ նյութեր: Այն ունի մաքրման պարզ տեխնոլոգիա. 
լվացող նյութը հատուկ սարքավորման միջոցով փչվում է ավտոմոբիլի 
թափքի ներկածածկի վրա, 1-2 րոպեի ընթացքում ավտոմոբիլի թափքի 
մակերևույթի վրա գտնվող փոշին և կեղտը վերածվում են փափուկ տեսք 
ունեցող զանգվածի: Այնուհետև թափքի մակերևույթի վրայից կեղտը հե-
ռացվում է հատուկ անձեռնոցիկների միջոցով:  

Վերջում կատարվում է ներկածածկի ողորկում: Արդյունքում ավտոմո-
բիլի թափքի արտաքին մակերևույթին առաջանում է պաշտպանիչ թա-
ղանթ, որը միաժամանակ ունի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ հատկություն: 
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Չոր լվացում (առանց ջրի լվացում) 
 

 
Ավտոմոբիլի չոր լվացում 

 

Այս մեթոդով ավտոմոբիլների լվացման առանձնահատկություններից 
է ժամանակի և ջրի տնտեսումը: Որպես թերություն կարելի է նշել փայ-
լեցման աշխատանքի ձեռքով կատարումը:  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ավտոշամպուն-պոլիռոլ 
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Չոր լվացման համար որպես սարքավորում հանդիսանում է փոշեցրի-
չը, որին միացնում են «Ավտոշամպուն-պոլիռոլ» - լվացող և փայլեցնող 
ավտոշամպունով լցված պլաստմասե փոքր տարողությունը: 

Մատով տարուբերելով փոշեցրիչի ձգանը, առաջացած ճնշման շնոր-
հիվ, լվացող շամպունը փոշի վիճակում նստում է թափքի մակերևույթի 
վրա, 1-2 րոպեից միկրոֆիբրային անձեռնոցիկով մաքրվում է կեղտը: 
Գոյություն ունեն ավտոշամպունի տարբեր տեսակներ` ամառային, 
գարնանային և ձմեռային: 

  

 
Հարցեր և առաջադրանքներ 

 

1. Նկարագրե´ք ավտոմոբիլների թափքի հավաքման և մաքրման 
աշխատանքների առանձնահատկությունները: 

2. Ինչ հերթականությամբ է կատարվում ավտոմոբիլի սրահի մաքր-
ման աշխատանքները: 

3. Թվարկե´ք ավտոմոբիլի սրահի մաքրման համար նախատեսված 
սարքավորումների տեսակները: 

4. Նկարագրե´ք ավտոմոբիլային ձեռքի փոշեկուլից օգտվելու կարգը: 
5. Բացատրե´ք ավտոսերվիսներում կիրառվող ջրափոշեկուլների 

ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքները: 
6. Բացատրե´ք անշարժ տեղակայված լվացման կայանքի ընդհա-

նուր կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 
7. Ինչ նպատակով է կատարվում ավտոմոբիլի խցիկի քիմիական 

մաքրումը: 
8. Նկարագրե´ք ավտոմոբիլի խցիկի և սրահի չոր և խոնավ քիմիա-

կան մաքրման առանձնահատկությունները: 
9. Ինչ գործողություններ է իր մեջ ընդգրկում ավտոմոբիլի սրահի 

քիմիական մաքրումը: 
10. Նկարագրե´ք «TORNADO» - ձեռքի օգտագործման քիմիական 

սարքով ավտոմոբիլի սրահի մաքրման կարգը: 
11. Բացատրեք քիմիական մաքրման շոգեգեներատորի կառուցված-

քը և աշխատանքի առանձնահատկությունները: 
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12.  Նկարագրե´ք ավտոմոբիլի սրահի չորացման համար նախա-
տեսված «CARFON» ավտոֆենի աշխատանքային գործունեությունը: 

13. Բացատրե´ք անվտանգության կանոները ավտոմոբիլի խցիկի և 
սրահի մաքրման աշխատանքները կատարելիս: 

14. Դասակարգե´ք ավտոմոբիլների արտաքին լվացման սարքավո-
րումները: 

15. Բացատրեք 1100 նմուշի լվացման կայանքի կառուցվածքը և աշ-
խատանքի սկզբունքը: 

16. Նշե´ք ավտոմոբիլների հպումով (կոնտակտային) լվացման 
առանձնահատկությունները: 

17. Նշե´ք ավտոմոբիլների առանց հպման լվացման առանձնահատ-
կությունները: 

18. Բացատրե´ք փրփրալրակազմով (առանց հպման) լվացման 
սարքի կառուցվածքը և աշխատանքի առանձնահատկությունները: 

19. Բացատրե´ք փրփրագեներատորի կառուցվածքը և աշխատան-
քի սկզբունքը: 

20. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է կատարվում ավտոմոբիլի թափքի 
առանց հպումով լվացման և չորացման գործընթացը: 

21. Նշե´ք ավտոմոբիլների ինքնասպասարկմամբ լվացման էությու-
նը: 

22. Նկարագրե´ք ավտոմոբիլների ինքնասպասարկմամբ լվացման 
աշխատանքների հաջորդականությունը: 

23. Ներկայացրե´ք «AKBAПРО» ավտոմոբիլների լվացման ինքնա-
սպասարկման սարքի տեխնիկական բնութագիրը: 

24. Բացատրե´ք 1129 նմուշի ստացիոնար մեքենայացված լվացման 
կայանքի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 

25. Բացատրե´ք «KERCHER TB50» պորտալային լվացող սարքի 
կառուցվածքը և աշխատանքի առանձնահատկությունները: 

26. Նկարագրե´ք ավտոմոբիլների թունելային լվացման հոսքային 
գծի առանձնահատկությունները: 

27. Նկարագրե´ք ավտոմոբիլների շոգելվացման գործընթացի 
առանձնահատկությունները: 
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28. Բացատրե´ք շոգեգեներատորի կառուցվածքը և աշխատանքի 
սկզբունքը: 

29. Բնութագրե´ք «APT. HF 2060» շոգեգեներատորի աշխատանքը: 
30. Նկարագրեք ավտոմոբիլի շարժիչի լվացման գործընթացը: 
31. Նկարագրե´ք ավտոմոբիլների չոր լվացման մեթոդի առանձնա-

հատկությունները: 
32. Նշե´ք «Ավտոշամպուն-պոլիրոլ» լվացող հեղուկի օգտագործման 

կարգը չոր լվացման ժամանակ: 
33. Բացատրե´ք անվտանգության տեխնիկայի կանոները ավտոմո-

բիլի թափքի արտաքին լվացման աշխատանքներ կատարելու ժամա-
նակ:  
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. ԱՄԲԱՐՁԻՉ ԶՆՆՄԱՆ և ԱՄԲԱՐՁԻՉ 
ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

 

3.1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Ավտոմոբիլի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման աշխատանք-
ների կատարման պարագայում ամենից առաջ պահանջվում է նրան 
վերևից, կողքից և ներքևից մոտենալու հարմարություն: 

Ավտոմոբիլի տեխնիկական սպասարկման գործողությունների 
բաշխումը ցույց է տալիս, որ աշխատանքների մինչև 45 %ը կատարվում 
են ներքևից, այսինքն` նվազագույն մատչելի տեղերում: Ավտոմոբիլի 
ներքևից աշխատելու լավ պայմաններ ստեղծելու, աշխատանքային ար-
տադրողականության և աշխատանքների որակի բարձրացման նպա-
տակով աշխատանքային տեղամասը սարքավորում են զննման կառուց-
վածքով, որն ապահովելու է ավտոմոբիլի բարձրացումը հատակի մա-
կարդակից վերև կամ էլ ավտոմոբիլի տակի կամ ավտոմոբիլի կողքերի 
հատակի այն մասերի իջեցումը, որտեղ կանգնում է բանվորը` կատարո-
ղը: Ավտոմոբիլները ներքևից սպասարկելու համար օգտագործվող 
զննման սարքավորումը կարելի է բաժանել երեք խմբի: 

 

 
 
 

Զննման 
սարքավորում 

Աշխատանքային տեղի
դասավորությունը 

Ավտոմոբիլի դասավորությունը 

Առուներ Հատակի մակարդակի
վրա և նրանից ցածր 

Հատակի մակարդակի վրա 

Ամբարձիչներ Հատակի մակարդակի
վրա 

Հատակի մակարդակից բարձր 

Էստակադաներ Հատակի մակարդակի
վրա և նրանից բարձր 

Նույնը
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3.2. ԶՆՆՄԱՆ ԱՌՈՒՆԵՐ 
 

Ավտոմոբիլի տեխնիկական սպասարկման համար նախատեսված 
աշխատանքային տեղամասի ամենաշատ տարածված սարքավորում-
ները զննման առուներն են: Ըստ ավտոմոբիլի` առվին մոտենալու, նրա 
վերևում դասավորվելու և նրանից հեռանալու եղանակի` տարբերում են 
երկու տեսակի առուներ` փակուղային և ուղղահոս: Առաջին դեպքում 
ավտոմոբիլը առվին մոտենում է առաջընթացով, իսկ նրանից հեռանում 
է հետընթացով: Երկրորդ դեպքում ավտոմոբիլը առվի վերևով անցնում է 
առաջընթացով: Ըստ լայնքի` առուները բաժանվում են երկու խմբի` նեղ 
և լայն առուներ: Նեղ առուների լայնքը փոքր է ավտոմոբիլի դողերի 
ներսի կողային մակերևույթների միջև առկա հեռավորությունից, լայն 
առուներինը` մեծ է դողերի արտաքին կողային մակերևույթների միջև 
եղած հեռավորությունից: 

Նեղ առուները կարող են դասավորված լինել մեջտեղում, ավտոմոբի-
լի անիվների միջև, որոնք կոչվում են միջանվահետքային, կամ էլ անվա-
հետքի երկու կողքերից և կոչվում են կողային: 

Միջանվահետքային նեղ առուները կառուցվում են կամ իրարից մե-
կուսացված, այսինքն` իրար հետ չհաղորդակցված կամ իրար հետ հա-
ջորդակցված` խրմատային: 

Նեղ միջանվահետքային մեկուսացված սռուները կառուցվածքով ավե-
լի պարզ են և աշխատանքի համար ավելի հարմար: Այդպիսի առուները 
շատ են հանդիպում փոքր ավտոտնտեսություններում: 

 
 
 
 
 
 
 

Նեղ միջանվահետքային մեկուսացված առուներ 
ա- փակուղային, բ - ուղղահոս 
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Նեղ միջանվահետքային խրամատային առուներն ունեն մի քանի 
առուների ծայրերը իրար միացնող խրամատ: Միացնող խրամատը ծա-
ռայում է առուները շենքի հետ և դրանք իրար հետ հաղորդակցման 
հարմարության համար: Փակուղային առուների խրամատը վերևից բաց 
է լինում: ՈՒղղահոս առուներն ունեն վերևից ծածկված խրամատ, որն 
օգտագործվում է միայն որպես միջանցք անցումների համար: Բաց 
խրամատների լայնքը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 1 մ և ոչ ավել, քան 2 
մ (նրա մեջ դազգահներ և տեխնոլոգիական այլ սարքավորումնր տեղա-
կայելու դեպքում):  

Բաց խրամատի խորությունն արվում է 1.2 - 1.6 մ, իսկ ծածկածինը` ոչ 
պակաս, քան 1.9 մ, խրամատի հատակից մինչև նրա ծածկի առավել 
դուրս ցցված մասերը:  

Բաց խրամատի երկարությամբ պատրաստում են ոչ պակաս, քան 
0.9 մ բարձրությամբ ճաղաշարք: Խրամատի մեջ մտնելու և դուրս գալու 
համար ամեն մի հինգ առվի համար պատրաստում են առնվազն մեկ 
սանդուղք:  

Բացի դրանից, առվի պատերում ամրացվում են բռնակներ` պահես-
տային ելքի համար:  

Առուն բոլորապատում են ներքին` երկաթբետոնե կամ պողպատյա 
պռնկով, որը առվի սկզբում ունենում է սեպաձև կամ կիսակլոր բարձրու-
թյուն (հետհար)` անիվներին ուղղություն տալու համար:  

Այն պարագաներում, երբ առջևի անիվների միջև անվահետքը չափով 
մոտ է հետևի արտաքին անիվների միջանվահետքին (օրինակ, թեթև 
մարդատար ավտոմոբիլներում և ավտոբուսներում), կարելի է կառուցել 
արտաքին առվապռունկով առուներ: 
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Նեղ միջանվահետքային խրամատային առուներ 
ա- փակուղային, բ- ուղղահոս  

  

Երբեմն ավտոսերվիսներում կիրառում են պռունկներ չունեցող առու-
ներ, սակայն նրանք չեն համապատասխանում անվտանգության տեխ-
նիկայի պահանջներին: Ավտոմոբիլի առջևից աշխատելու հարմարու-
թյան համար առվի բաց խրամատին հարող ծայրը ծածկում են փայտյա 
վրաքաշով: Ավտոմոբիլի եզրային դիրքն առվի վրա` խրամատի կողմից 
սևեռելու համար արվում են նեցուկներ: 

Միջանվահետքային առուների եզրաչափերը կախված են սպասարկ-
վող ավտոմոբիլների տիպից: Առվի բանող մասի երկարությունն ընդու-
նում են հավասար ավտոմոբիլի երկարությանը, ավելացրած 0.8-1.0 մ: 

Բաց խրամատով միացվող առվի երկարությունը պետք է խրամատին 
հարվող կողմից մեծացվի 0.6-0.7 մ: Նեղ առվի լանքը, կախված առվա-
պռնկի կոնստրուկցիայից, կարող է լինել հավասար 09/1.0 մ: Առվի խո-
րությունը կախված է ավտոմոբիլի ճանապարհային լուսանցքի մեծու-
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թյունից և տատանվում է 1.2 - 1.4 մ սահմաններում` հաշված շենքի հա-
տակի մակարդակից: Առվի հատակը պատրաստվում է 1-2% 
թեքությամբ` դեպի ջրի, յուղի և վառելիքի հեռացման համար 
պատրաստված անցքի կողմը: Պատերը երեսապատվում են 
սալիկներով:  

Նեղ միջանվահետքային առվի առավելությունը նրա կառուցվածքի 
պարզությունն է, ավտոմոբիլի վրա ներքևից, կողքից և վերևից միաժա-
մանակ աշխատելու հնարավորությունը և ամենափոքր արժեքը (մյուս 
տիպի առուների հետ համեմատած), շենքի բարձրության նկատմամբ 
ներկայացվող նվազագույն պահանջները, դրանք ավտոտնտեսության 
միջոցներով կառուցելու հնարավորությունը: 

Այդ տիպի առուների թերություններին կարելի է դասել ավտոմոբիլի 
տակ աշխատելու սեղմված պայմանները (միաժամանակ կարող են աշ-
խատել 34 մարդ), առանց լրացուցիչ ամբարձիչ հարմարանքների անիվ-
ների միաժամանակյա կախման անհնար լինելը, ավտոմոբիլի ներքևի` 
առվի եզրերից դուրս գտնվող մասերի (անիվների, կունդերի, արգելակ-
ների) վրա աշխատելու անհարմարությունը և ավտոմոբիլի ներքևի մասի 
անբավարար բնական լուսավորությունը:  

 
 
 
 
 
 

 

 
Նեղ առու՝ ավտոմոբիլի անիվների մեքենայացված կախմամբ 
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Նկարում ցույց է տրված նեղ տիպի առու (մասամբ` ավելի լայն), որը 
սարքավորված է ամբարձիչներով հանդերձված սայլակներով: 

Ավտոմոբիլն առվի վրա բարձրանալիս շվելերների երկարությամբ տե-
ղաշարժվող սայլակները տեղակայվում են առվի առջևի մասում: 

Հետևի սայլակի ամբարձիչները, որոնք նախատեղված են հետևի կա-
մրջակը բարձրացնելու համար, այդ պարագայում գտնվում են իջեցված 
վիճակում:  

Առջևի սայլակի ամբարձիչները բարձրացված են լինում այնքան, որ-
պեսզի ավտոմոբիլի առջևի անիվների հարթակի վրա բարձրանալիս 
առջևի սռնին կարողանա կառչել հենման բարձիկների (բռնիչների) 
ելուններից և դրանց իր հետ տանել: 

Առջևի անիվները հարթակից իջնելուց հետո առջևի սռնին իջնում, 
նստում է հենման բարձիկների վրա, և ավտոմոբիլի առջևի անիվները 
գտնվում են կախված վիճակում:  

Ավտոմոբիլի հետագա շարժման պարագայում առջևի կամուրջը կախ-
ված վիճակում գտնվող անիվների հետ միասին սայլակով տեղաշարժ-
վում է, իսկ ետևի անիվները շարժվում են սովորական կարգով, հատա-
կին հենված, այնքան ժամանակ, մինչև առջևի սայլակը հասնի ուղղա-
տունների սահմանափակիչներին:  

Ավտոմոբիլն առվի վրա ճիշտ տեղակայելու համար հարթակների վրա 
նախատեսված են կարճ մետաղյա առվապռունկներ: 

Անհրաժեշտության դեպքում հետևի անիվները կախում են (բարձրաց-
նում են) հետևի սայլակի հիդրավլիկ ամբարձիչներով, որոնք շարժման 
մեջ են դրվում էլեկտրապոմպային կայանքով կամ ձեռքով` ճանապար-
հային ամբարձիչներով: 
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Զննման առվի վրա ավտոմոբիլի անիվների կախման համար 
նախատեսված սայլակ 

1 -առվի ուղղատուներ, 2 - գլանվակներ, 3 -շրջանակի կող, 4 –առանցքա-
կալ, 5 -բռնակ ունեցող ամբարձիկ, 6 - շրջանակ, 7- կարգավորիչ տափողակ,  

8 - բռնիչ 
 

Նկարում ցույց է տրված ԳԱՐՕ սայլակը. այն նախատեսված է ավտո-
մոբիլը կախված վիճակում պահելու համար (1400 և 1100 մմ լայնության 
առուների դեպքում), որն իրականացվում է սայլակը սռնիների տակ տե-
ղակայելով: 

Այդպիսի առվի թերությունն այն է, որ սահմանափակ ունիվերսալ է: 
Նեղ կողմնային ուղղահոս առուն իրենից ներկայացնում է շենքի հա-

տակում արված երկու ուղղանկյունաձև նեղ առուներ, որոնք զուգահեռ 
դասավորված են սպասարկվող ավտոմոբիլի երկու կողմից: 

Այդ տիպի առուները սահմանափակում են անմիջապես ավտոմոբիլի 
տակ աշխատանք կատարելու հնարավորությունը, և շատ հաճախ օգ-
տագործվում են ավտոմոբիլը լվանալու համար: 
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Նեղ կողմնային ուղղահոս առու 
1- խողովակ՝ հոսող ջրերը կոյուղու մեջ թափելու համար, 2-ուղղատու 

առվապռունկ, 3 -մետաղյա վանդակ 
 
 

Անվահետքային կամուրջ ունեցող լայն առուն իրենից ներկայաց-
նում է հատուկ արված ուղղանկյունաձև փոս, որի լայնքը գերազանցում է 
ավտոմոբիլի եզրաչափային լայնքին, և ունի երկու մետաղյա կամ եր-
կաթբետոնյա նեղ կամրջակներ, որոնց առանցքների միջև հեռավորու-
թյունը հավասար է ավտոմոբիլի անվահետքի (կալեայի) լայնքին: 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 Անվահետքային կամուրջ   
    ունեցող լայն առու 
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Անվահետքային կամուրջ ունեցող առվի թերությունը նրա ոչ բավա-
րար համապիտանիությունն է /ունիվերսալությունը/, ինչը բացատրվում է 
նրանով, որ կամրջակների միջև հեռավորությունը հավասար է սպա-
սարկվող ավտոմոբիլի անվահետքի լայնքին, իսկ կամրջակները պատ-
րաստվում են նեղ, որպեսզի աշխատելու հարմարություն ստեղծվի: 

Ավտոմոբիլների անիվները կախելու համար սարքավորում ունե-
ցող լայն առվի լայնքը գերազանցում է ավտոմոբիլի եզրաչափային լայն-
քին:Ավտոմոբիլի տեղաշարժն առվի երկարությամբ իրականացվում է 
սայլակների օգնությամբ, որոնց հենարանների վրա կամրջակներով 
նստում է սպասարկվող ավտոմոբիլը: Սայլակները գլանվակներով տե-
ղաշարժվում են առվի մեջտեղով անցնող ռելսային ուղու երկարությամբ: 
Անիվները կախվում են ավտոմատ կերպով. ավտոմոբիլն առվի վրա 
բարձրանալիս այդ նպատակով առվի սկզբում, նրա սահմաններց դուրս 
եկող ռելսի ծայրերը հատակի մակարդակից որոշ թեքությամբ ներքև են 
իջեցված: Առվի առջևում ռելսերի համար արված խորության երկու կող-
մերից հատակը պատրաստվում է թեք. Թեքությունն ուղղված է լինում 
առվի կողմը: 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ավտոմոբիլների անիվները կախելու համար սարքավորում  
ունեցող լայն առու 
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Ավտոմոբիլն առվի վրա բարձրանալուց առաջ սայլակները տեղակա-
յում են ռելսերի վրա` առվի առջևում արված խորության մեջ: Առվի լայն-
քը 2.6 մ է, ռելսերի միջև հեռավորությունը` 0.8 մ:  

Ավտոմոբիլի կողքերից աշխատելու համար նախատեսված են հանո-
վի հարթակներ (կամուրջներ), որոնք ծածկում են ռելսերի և առվի երկայ-
նական պատերի միջև առկա տարածությունը: 

Այդ տիպի առուների առավելությունը ավտոմոբիլի տակ աշխատելու 
հարմարությունն է: Առանց լրացուցիչ կախող հարամարնքների (դոմ-
կրատների) հարմար են անիվների հետ կապված աշխատանքները, 
շարժիչի աշխատանքի ժամանակ և փոխանցումների փոխարկման 
տուփի միացված վիճակում հնարավոր է ստուգել շարժահաղորդակը ու 
հետևի կամրջակը և այլ աշխատանքներ կատարել, ինչպես նաև 
հարմար է միաժամանակ մի քանի մարդկանց աշխատանքը: 

 Առվի թերություններից են` նրա վրա բարձրանալու բարդությունը: 
Ավտոմոբիլի կողքից` շենքի հատակի վրա կանգնած վիճակում աշխա-
տելու անհրաժեշտության դեպքում պահանջվում են հատուկ 
հարթակներ, առուն մեծ մակերես է զբաղեցնում և այլն: 

 

 

 
Զննման առուների սխեմաներ 
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3.3 ԷՍՏԱԿԱԴԱՆԵՐ 
 

Էստակադան իրենից ներկայացնում է հատակի մակարդակից բարձր 
դասավորված անվահետքային կամուրջ, որն ունի թեք ուղղատուներ` 
ավտոմոբիլի բարձրանալու և իջնելու համար: Էստակադաները պատ-
րաստվում են փակուղային և ուղղահոս սխեմայով: Ըստ կոնստրուկ-
ցիայի, նրանք լինում են ամրակայված և քանդովի, ըստ կիրառվող նյու-
թի տեսակի` փայտյա, երկաթբետոնե կամ մետաղյա:  

  
 
 
 
 
 
 
                   
 
                  ա                                                      բ  

Էստակադաների սխեմաներ. ա-փակուղային, բ-ուղղահոս 
 

 ՈՒղղատուների թեքությունը չի գերազանցում 20-25%-ը: էստա-
կադայի բարձրությունը նախատեսվում է 0.7-1.40մ: Փոքր բարձրությամբ 
էստակադաները գլխավորապես ավտոմոբիլների լվացման համար են: 
Էստակադա պատրաստելու համար մեծ մակերես պահանջվելու պատ-
ճառով դրանք կիրառվում են գլխավորապես բաց տարածքի պայման-
ներում (շարժականները) կամ ավտոտնտեսության բակային տեղամա-
սերում, որտեղ օգտագործվում են տարվա տաք եղանակներին, որպես 
օժանդակ սարքավորում: 
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էստակադա 

 
3.4. ԱՄԲԱՐՁԻՉՆԵՐ 

 

Ամբարձիչները ծառայում են ավտոմոբիլի տեխնիկական սպասարկ-
ման պարագայում` դրանք հատակի մակերևույթից բարձրացնելու հա-
մար, և կարող են լինել ամրակայված, շարժական ու փոխադրովի:  

Ըստ ամբարձիչ մեխանիզմի տիպի, դրանք լինում են մեխանիկական, 
պնևմահիդրավլիկ և հիդրավլիկ, ըստ հաղորդակի տեսակի` ձեռքի, 
էլեկտրական և ավտոմոբիլի շարժիչի միջոցով աշխատող:  

Ըստ հենման մասի կոնստրուկցիայի` ամբարձիչները լինում են ան-
վահետքային, միջանվահետքային և լայնական շրջանակներով ու հեն-
ման տրավերսով: 

Պլունժերային տիպի հիդրավլիկ ամբարձիչների սկզբունքային սխե-
մաները ցույց են տրված նկարում: 
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Պլունժերային տիպի հիդրավլիկ ամբարձիչների սխեմաներ 
1-շրջանակ, 2-պլունժեր, 3-գլան 

 

Միապլունժեր հիդրավլիկ ամբարձիչը (նկար ա) ունի շրջանակ, որն 
ամրացված է պլունժերի վրա: Վերջինս տեղավորված է շենքի հատա-
կում անշարժ ամրացված գլանում և կարող է տեղաշարժվել դեպի ներքև 
և վերև, ավտոմոբիլի բարձրացումը տեղի է ունենում գլանի մեջ` պլուն-
ժերի տակ մղվող յուղի ճնշման շնորհիվ: Գլանի մեջ մատուցվող յուղի 
քանակի փոփոխմամբ կարելի է կարգավորել պլունժերի բարձրացման 
չափը: 

Նշված ամբարձիչն ապահովում է նրա շրջանակի վրա տեղակայված 
(բարձրացված) ավտոմոբիլի (շրջանակի հետ միասին) շրջանաձև շար-
ժումը և այդ պատճառով էլ կոչվում է լիապտույտ: 

Միապլունժեր ամբարձիչը կարող է լինել անվահետքային (նկար բ) և 
միջանվահետքային (նկար գ) շրջանակով: Առաջին դեպքում ավտոմոբի-
լը շրջանակին հենվում է անիվներով, իսկ երկրորդ դեպքում` կամր-
ջակներով, այսինքն` ավտոմոբիլի անիվները գտնվում են կախված վի-
ճակում: Անվահետքային շրջանակները ունենում են հարմարանքներ, 
որոնք կանխում են ավտոմոբիլի տեղաշարժը շրջանակի վրա: 

Երկպլունժեր ամբարձիչն իրենից ներկայացնում է երկու զուգակցված 
միապլունժեր ամբարձիչներ` մեկ ընդհանուր շրջանակով կամ առանց 
դրան (նկար դ): Վերջին դեպքում երկու պլունժերներն էլ ունենում են 
ինքնուրույն կարճ շրջանականեր կամ եղանաձև հենարաններ, հե-
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նարանների առկայության դեպքում պլունժերներից մեկը պատրաստում 
են շարժական (նկար ե): Կարճ շրջանակները կամ շարժական պլուն-
ժերը հնարավորություն են տալիս բարձրացնել տարբեր մեծությամբ 
բազաներ ունեցող ավտոմոբիլներ: 

Զուգակցված, ընդհանուր շրջանակ չունեցող պլունժերները կարող են 
ունենալ սինխրոն կամ անկախ հաղորդակ: Անկախ հաղորդակի դեպ-
քում ավտոմոբիլը բարձրացնելիս  կարելի է դնել թեք դիրքում: 

Երկպլունժեր անշրջանակ ամբարձիչների դրական կողմը ավտոմոբի-
լի ներքևի մասերին դյուրին մոտենալու մեջ է, բացասականը` բարձրաց-
ված վիճակում գտնվող ավտոմոբիլի լիապտույտ շարժման անհնարինու-
թյան մեջ: 

ՈՒսումնասիրենք միապլունժեր ամբարձիչի հիդրավլիկ հաղորդակի 
սխեման: 

Յուղը բաքից, քամիչ ունեցող ներծծման փականի միջոցով, էլեկտ-
րաշարժիչով աշխատանքի մեջ դրվող պոմպով մատուցվում է ամբարձի-
չի պլունժերի գլանի մեջ: Պոմպի աշխատանքի ժամանակ վարման ծո-
րակի բռնակով տարաթողման փականի միջոցով կարելի է յուղին ուղղ-
ություն տալ դեպի գլանը (բարձրացման դեպքում) կամ անմիջապես դե-
պի բաքը (պարապ ընթացք): Նվազիչ փականը (որը կարգավորված է 9 
կգ/սմ2 ճնշման), պլունժերի բարձրացումն ավարտվելու պահին յուղն 
ավտոմատ կերպով ուղղվում է բաքի մեջ: Յուղի ճնշումը համակարգում 
վերահսկվում է ճնշաչափով: Պլունժերի իջեցումը կատարվում է ամբար-
ձիչի շրջանակի վրա գտնվող ավտոմոբիլի կշռի ներգործության տակ, 
ըստ որում, ատամնանվային պոմպը չի աշխատում: Պլունժերը իջեց-
նելիս վարման ծորակը դրվում է «իջեցում» դիրքում. նրա իջեցման արա-
գությունը կարգավորում է տարաթողման փականի բռնակով` յուղը գլա-
նից բաց թողնելով (շրջանցելով պոմպը) բաքի մեջ: 
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Միապլունժեր հիդրավլիկ ամբարձիչի սխեման 
1-քամիչ, 2 -բաք, 3 -էլեկտրաշարժիչ, 4 -պոմպ, 5 -փական, 6-ծորակ,  

7 -ճնշաչափ, 8- փական, 9-բռնակ, 10- հարթակ, 11- պլունժեր, 12- գլան 
 

Ամբարձիչի վրա բարձրացված ավտոմոբիլի ինքնաբերաբար իջեցու-
մը կանխվում է ամբարձիչի շրջանակին ամրացված հետբացովի կանգ-
նակներով: 

Հիդրավլիկ մեխանիզմի համար օգտագործվում է իլիկային յուղ կամ 
65% ԱԿ յուղի և 35% կերոսինի խառնուրդ: 

Էլեկտրամեխանիկական ամբարձիչների խմբին են պատկանում 
ամրակայված պտուտակային քառականգնակ և երկկանգնակ ամբար-
ձիչները: Առաջինը նախատեսված է բեռնատար ավտոմոբիլների և ավ-
տոբուսների համար, իսկ երկրորդը` թեթև մարդատար ավտոմոբիլների 
համար: 

Քառականգնակ ամբարձիչի կանգնակների ներսում կան պտուտակ-
ներ, որոնց վրա մանեկների օգնությամբ կախված է ամբարձիչ շրջա-
նակ: Ամեն մի պտուտակ պտտական շարժման մեջ է դրվում ինքնուրույն 
էլեկտրաշարժիչով` որդնակային ռեդուկտորի օգնությամբ: 

Ավտոմոբիլների անիվները կախված վիճակում պահելու համար կա 
ամբարձիկներ ունեցող ամբարձիչ սայլակ: Ամբարձիչի շրջանակի բարձ-
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րացումը և իջեցումը կատարվում է չորս սինխրոն էլեկտրաշարժիչներով, 
որոնք ունեն ռևերսիվ մագնիսական գործարկիչներ:  

Էլեկտրամեխանիկական քառականգնակ ամբարձիչ 
1-էլեկտրաշարժիչ, 2- ռեդուկտոր, 3- մանեկ, 4- պտուտակ, 5-շրջանակ,  

6-սայլակ, 7- ամբարձիկ, 8 - կանգնակ 
 

Ամբարձիչի բեռնունակությունը հավասար է 7 տ, էլեկտրաշարժիչների 
ընդհանուր կարողությունը` 11,2 կվտ: Երկկանգնակ շարժական ամբար-
ձիչը, որը նախատեսված է ավտոմոբիլներ բարձրացնելու համար, ունի 2 
տ բեռնունակություն: Պորտալ տիպի շրջանակը կազմված է երկու ուղ-
ղահայաց կանգնակներից և հորիզոնական հեծանից. ուղղահայաց 
կանգնակների ներսում կան բեռնամբարձ պտուտակներ, որոնցից մա-
նեկների միջոցով կախված են սայլակները: Վերջիններիս վրա մատերի 
օգնությամբ ամրացված են պահիչներով հանդերձված հեծաններ: Հե-
ծանները մատերի վրա կարող են հորիզանական հարթությունում 
պտտվել: 

Բեռնամբարձ պտուտակները գործողության մեջ են դրվում 2.8 կվտ 
կարողությամբ էլեկտրաշարժիչով` երկու որդնակային ռեդուկտորների և 
կարդանային փոխանցման միջոցով: Սայլակները ստորին և վերին եզրա-
յին դիրքերում կանգնում են էլեկտրաշարժիչի ծայրային անջատիչների 
օգնությամբ (նրանք անջատում են էլեկտրաշարժիչը): Ամբարձման 
բարձրությունը հավասար է 1,5 մ, լրիվ ամբարձման ժամանակը` 1,5 րոպ: 
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Վերևում քննարկված ամբարձիչները համեմատած բոլոր տիպի առու-
ների հետ, ունեն այն առավելությունը, որ ավտոմոբիլի տակից աշխա-
տանքները կատարվում են բանվորի` հատակի վրա կանգնած դիրքում, 
նորմալ հիգիենիկ պայմաններում և, բացի դրանից, ավտոմոբիլի ներքևի 
մասերին մոտենալն այս դեպքում ավելի հարմար է: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Էլեկտրամեխանիկական երկկանգնակ ամբարձիչներ 
 

Միևնույն ժամանակ ամբարձիչներն առավել ունիվերսալ են (իրենց 
բեռնունակության սահմաններում), ապահովում են ավտոմոբիլների 
անիվների միաժամանակյա կախումը, և առուների համեմատ ավելի քիչ 
մակերես են զբաղեցնում (հաշվի առնելով նաև ազատ շարժման համար 
պահանջվող մակերեսները): 

Ամբարձիչների թերությունները. հնարավոր չէ ավտոմոբիլի վերևից և 
ներքևից միաժամանակ աշխատանք կատարել, բարձր են սկզբնական և 
շահագործական ծախսերը և առուների համեմատ այս դեպքում մասամբ 
նվազում է ավտոմոբիլի տակ աշխատելու անվտանգությունը: 

Կիրառում են նաև քառականգնակ էլեկտրամեխանիկական ամբար-
ձիչներ, որոնք ունեն ամբարձիչ բեռնահարթակի հետ բարձրացվող աշ-
խատանքային հարթակներ. վերջիններս հնարավորություն են ստեղծում 
միաժամանակ աշխատանք կատարել նաև ավտոմոբիլի վերևից և կող-
քերից, այդպիսով, վերացնելով ամբարձիչների վերը նշված թերություն-
ներից մեկը: 
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Քառականգնակ ամբարձիչ աշխատանքային հարթակով 
1 -անշարժ հարթակ, 2-բարձրացվող հարթակ, 3 -ամբարձիչ 

բեռնահարթակ, 4 -կանգնակ 
 

Էլեկտրամեխանիկական ամբարձիչ-շրջիչը հնարավորություն է տա-
լիս ավտոմոբիլը շրջել տարբեր անկյունների տակ, բայց 600-ից ոչ ավել: 

Բարձրացվող շրջանակն ունի էլեկտրական հաղորդակ, որը կազմված 
է որդնակային ռեդուկտորից, էլեկտրաշարժիչից և մանեկով հանդերձ-
ված պտուտակից. վերջինս դասավորված է կանգնակում:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Էլեկտրամեխանիկական ամբարձիչ - շրջիչ 
1- ամրացման սեղմիչ, 2- սայլակ, 3- կանգնակ, 4- բարձրացվող շրջանակ,  

5-անշարժ շրջանակ 
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Շրջիչից օգտվելիս անհրաժեշտ է ավտոմոբիլի վրայից նախապես 
հանել ակումուլյատորային մարտկոցը և հերմետիկ փակել գլխավոր ար-
գելակային գլանի անցքերն ու շարժիչի կարտերի և վառելիքի բաքի 
բկանցքերը: 

 Շարժական կանգնակով ամբարձիչ համալիրներ: Այս ամբարձիչ 
համալիրներն ունենում են 2,3,4 և ավելի թվով շարժական կանգնակներ, 
որոնք աշխատում են էլեկտրամեխանիկական կամ էլեկտրահիդրավլի-
կական մեթոդներով: Յուրաքանչյուր կանգնակ մյուսից անկախ է և կա-
րող է աշխատել առանձին ռեժիմով;  

Շարժական են, դրանք կարելի է տեղափոխել ցանկացած հարմար 
տեղ և այնտեղ կատարել ավտոմոբիլի վերհանում (բարձրացում): Թեթև 
մարդատար ավտոմոբիլների համար պահանջվում է 2 շարժական 
կանգնակ, բեռնատարների համար 4 կամ 6, իսկ մեծ ավտոբուսների 
համար` 6 հատ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Շարժական կանգնակով ամբարձիչ համալիրներ 
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3.5 ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԿԱԽՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 
ԱՄԲԱՐՁԻՉ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

 

Ավտոմոբիլի տեխնիկական սպասարկումը նեղ տիպի զննման առու-
ների վրա անցկացնելիս ավտոմոբիլի առջևի կամ հետևի մասը կախելու 
(բարձրացնելու) համար կիրառում են մեխանիկական, հիդրավլիկ, պնև-
մատիկ կամ պնևմահիդրավլիկ հաղորդակ ունեցող տարբեր տեսակի 
ամբարձիչ սարքավորումներ (օրինակ, շարժական ամբարձիկներ, ամ-
բարձիչներ և այլն):  Ավտոմոբիլի միայն հետևի կամ առջևի մասը ոչ շատ 
բարձրացնելու համար կիրառվում են շարժական ամբարձիկներ: 

Ավտոմոբիլի բարձրացումը կատարվում է սլաքով, որի ծայրին ամ-
րացված է հենարանը: Սլաքը բարձրանում է, լծակի ճոճմամբ, գլանի մեջ 
մղվող յուղի ճնշման շնորհիվ: 

  
 
 

 
 
 
 

Շարժական հիդրավլիկ ամբարձիկներ 
 

Լծակը օգտագործում են նաև ամբարձիկի տեղափոխման համար: 
Բռնակը նախատեսված է սլաքի իջեցման ժամանակ տարաթողման 
փականը գործողության մեջ դնելու համար:  

 
3.6 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ ԱՄԲԱՐՁԻՉ-ԶՆՆՄԱՆ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ  
 
Զննման անվահետքային առուների և էստակադաների վրա ավտոմո-

բիլի բարձրանալն անվտանգ դարձնելու նպատակով դրանք սարքա-
վորում են 100-300 մմ բարձրությամբ պռունկներով, իսկ առվի սկզբնա-
կան մասում (մոտեցման կողմից) պատրաստում են 150-200 մմ բարձրու-
թյամբ եռանկյունաձև կամ կիսակլոր (վերևից նայելիս) ելուստներ:  
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Ավտոմոբիլի լայնական խրամատի մեջ ավտոմոբիլի շրջվելը կան-
խելու համար փակուղային առուները պետք է ունենան ավտոմոբիլի ըն-
թացքը առվի երկարությամբ սահմանափակող հենակներ: Այդպիսի հե-
նակներ պետք է ունենան նաև փակուղային էստակադաները: 

Առվի լուսավորության ցանցի լարումը պետք է լինի 36 կամ 12 վ: Շար-
ժական լամպերը ցանցին պետք է միացվեն միայն վարդակային եղա-
նիկների միջոցով: 

Առվից շենքի հատակի վրա դուրս գալու համար ամեն մի առու ունե-
նում է երկու ելք` մեկը խրամատի, թունելի միջոցով (ծածկած տիպի 
խրամատի դեպքում) կամ խրամատի ծայրում պատրաստված սանդուղ-
քով, իսկ մյուսը` ըստ առվի պատերի մեջ ամրացված բռնակների: 

Պետք է նախատեսված լինի առվի մեջ թարմ օդի մատուցում` 
օդափոխման համակարգի միջոցով: 

Սպասարկման աշխատատեղերում նախատեսում են տեղային ար-
տածծում. դա մետաղյա ճկուն խողովակ է, որի մի ծայրը հագնում է շար-
ժիչի արտածման խողովակի վրա, իսկ մյուսը միացվում է օդափոխման 
խողովակաշարին: 

Ամբարձիչ կառուցվածքներից օգտվելիս պետք է պահպանել հետևյալ 
կանոնները: 

Հիդրավլիկ ամբարձիչի վրա գտնվող ավտոմոբիլի տակից աշխատել 
թույլատրվում է միայն այն դեպքում, երբ իջեցված են հետբացովի կանգ-
նակները, կամ միացված են ապահովիչ այլ հարմարանքներ: Ավտոմո-
բիլի հենման կետերի ոչ ճիշտ և անկայուն դիրքի հետևանքով նրա հնա-
րավոր թեքությունը և տեղաշարժը ամբարձիչի շրջանակի նկատմամբ 
կանխելու համար անհրաժեշտ է բարձրացման ընթացքում վերահսկել 
ավտոմոբիլի դիրքը: 

Ավտոմոբիլի բարձրացման ժամանակ նրա մեջ աշխատողների ներ-
կայությունը արգելվում է: Ամբարձիչի վրա գտնվող ավտոմոբիլի հետ 
տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման, ամրակման կամ 
այլ գործողություններ կատարելիս հարկավոր է խուսափել կտրուկ շար-
ժումներից և ավտոմոբիլը ճոճելուց: 
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Հիդրավլիկ ամբարձիչում անսարքություններ (յուղի արտահոս տարա-
թողման փականից և ծորակից) հայտնաբերելիս պետք է դրա հետ կապ-
ված աշխատանքը դադարեցվի: 

Բացի հիդրավլիկ ամբարձիչներին վերաբերող անվտանգության 
տեխնիկայի ընդհանուր պահանջներից, էլեկտրամեխանիկական ամ-
բարձիչների համար լրացուցիչ անհրաժեշտ է կիրառել ամբարձիչի և 
ապարատային պահարանի պաշտպանական հողակցում. ավտոմոբիլը 
ամբարձիչի շրջանակի վրա տեղակայելիս անհրաժեշտ է այն արգելակել 
կամ անիվների տակ հենակներ դնել: 

Ավտոմոբիլը շարժական հիդրավլիկ ամբարձիկներով բարձրացնելիս 
անհրաժեշտ է դրանք տեղակայել միայն հորիզոնական հարթ հարթակի 
վրա. ամբարձիկի ինքնաբերական իջնելը կանխելու համար անհրաժեշտ 
է բարձրացնելուց առաջ հուսալի փակել արտաթողման ծորակի ասեղը: 

Ամբարձիկի վրա բարձրացված ավտոմոբիլի տակ երկար աշխատել 
չի թույլատրվում: Այդ դեպքում ավտոմոբիլի տակ պետք է մետաղյա 
կանգնակներ դրվեն: 

 

3.7. ԱՄԲԱՐՁԻՉ-ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 
 

 Ավտոմոբիլների նորոգման ժամանակ շատ աշխատանքների կատա-
րումը կապված է ծանր հանգույցների և հավաքած ագրեգատների 
բարձրացման ու տեղափոխման հետ: Այդ պատճառով էլ միանգամայն 
պարտադիր է ամբարձիչ-փոխադրական սարքերի կիրառումը: Դրանք 
բազմատեսակ են, որոնցից ընտրում են ամենաանհրաժեշտները` ելնե-
լով նորոգման օպերացիաների կատարման կոնկրետ պայմաններից, 
նորոգվող հանգույցների և մեխանիզմների եզրաչափերից ու կշռից:  

 Ամբարձիչ-փոխադրական սարքավորումը բաժանվում է երկու խմբի` 
ամբարձիչ, հատակի վրա տեղակայվող և վերերկրյա: Ամբարձիչ սար-
քավորման թվին են պատկանում անշարժ հենարաններից կախված ճա-
խարակներ և բազմաճախարակներ, ամբարձիչներ, եռոտանիներ և մի 
քանի ուրիշ մեխանիզմներ: Հատակի վրա տեղակայվող սարքավորումը 
ներառում է կարապիկներ, շարժական ամբարձիչներ, շարժական սայ-
լակներ և այլ սարքեր: Վերերկրյա տիպի ամբարձիչ-փոխադրական 
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սարքավորումն ընդգրկում է շրջուն և կամրջային ամբարձիչներ, 
ամբարձիչ հեծաններ, մոնորելսեր և նման այլ մեխանիզմներ: 

 Ճախարակը սռնու վրա պտտվող սկավառակ է, որի հեցի վրա ճո-
պանի կամ շղթայի համար ակոս է արված: Ճախարակի սռնին ամրաց-
ված է եղանաձև ճարմանդի անցքերում, որը պահունակ է կոչվում: Պա-
հունակը կարող է լինել շարժական, այսինքն` ճախարակի հետ միասին 
իջնող և բարձրացող, և անշարժ: Դրան համապատասխան էլ ճախա-
րակները կոչվում են շարժական կամ անշարժ: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ճախարակներ  

ա - ճախարակ, բ - պարզ բազմաճախարակ, գ - ձեռքի բազմաճախարակ, 
դ - ձեռքի տալ 

  

Բեռը բարձրացնում են ճախարակի վրայով գցված ճոպանի օգնու-
թյամբ: Եթե կարևոր է ոչ թե բեռի ուղղաձիգ տեղաշարժման արագու-
թյունը, այլ նրա բարձրացման համար գործադրվող ուժի տնտեսումը, 
այդ դեպքում օգտվում են երկու ճախարակներից` շարժական և անշարժ 
(նկար ա): 

Բարձրացվող բեռը կախում են շարժական ճախարակի պահունակից, 
որը ներքևից ընդգրկվում է ճոպանով, վերջինս մի ծայրով ամրացված է 
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անշարժ ճախարակի պահունակի վրա: Ճոպանի երկրորդ, ազատ ծայրը 
բեռը բարձրացնելիս ձգում են դեպի ներքև: 

Քանի որ բեռի կշիռը տվյալ դեպքում բաշխվում է ճոպանի երկու ճյու-
ղերի վրա, ուստի պահանջվող ամբարձիչ ուժը պետք է հավասար լինի 
բարձրացվող բեռի կշռի միայն կեսին: Այսպիսով` շահում են ուժի մեջ: 

ՈՒժի մեջ երկու անգամից ավելի շատ շահելու համար օգտվում են 
ճախարակների համակարգերից` պարզ բազմաճախարակներից: Նկար 
բ–ում ցույց է տրված ճախարակների համակարգը, որոնցից երկու շար-
ժական ճախարակները դասավորված են ներքևի ընդհանուր պահունա-
կի մեջ, որը բեռը կախելու համար է, իսկ երեք անշարժ ճախարակները 
տեղավորված են վերևի ընդհանուր պահունակի մեջ: Երբ օգտագործ-
վում է ճախարակների այդպիսի համակարգ ունեցող պարզ բազմաճա-
խարակ, պահանջվող ամբարձիչ ուժը փոքրանում է հինգ անգամ, որով-
հետև բեռի կշիռը բաշխվում է հինգ ճոպանների միջև: 

Բազմաճախարակները (նկար գ) նորոգման աշխատանքներում հա-
ճախ են օգտագործվում` դրանք եռոտանու օգնությամբ կախելով աշխա-
տանքի տեղի վերևում: Բազմաճախարակների բեռնունակությունը տար-
բեր է. նրա մեծությունը նշվում է մեխանիզմի վրա եղած գործարանային 
դրոշմանիշում: 

Նորոգման պրակտիկայում մեծ տարածում են ստացել էլեկտրական 
բազմաճախարակները:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Էլեկտրական տելֆերներ 
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Ինչպես ցույց է տրված նկարում, այդ մեխանիզմներում էլեկտրաշար-
ժիչը կցաշուրթաձև ամրակապումով տեղակայված է սայլակի վրա, որը 
հոլովակների միջոցով տեղաշարժվում է ամբարձիչ հեծանով: Հոսանք 
ընդունող հոլովակը կոնտակտի մեջ է գտնվում կախովի մալուխների 
հետ:  

Բազմաճախարակի թմբուկի վրա փաթաթված է պողպատաճոպանը, 
պողպատաճոպանից կախված է կեռով ճախարակը: Բազմաճախարակը 
կառավարվում է հատակից` գործարկիչ տուփի կախովի կոճակային 
սարքի միջոցով:   

Ավտոմոբիլային տնտեսություններում ավտոմոբիլների տեխնիկական 
սպասարկման և ընթացիկ նորոգման գործընթացում ավտոմոբիլային 
ագրեգատներ և այլ բեռներ բարձրացնելու ու տեղափոխելու համար օգ-
տագործվում են կախովի միառելս ուղիներ կամ ձեռքի բազմաճախա-
րակներով (կամ էլեկտրական տելֆիրներով) հանդերձված մոնոռելսեր, 
կռունկ-հեծաններ, շարժական կռունկներ և բեռնամբարձ սայլակներ: 

 

 

Բեռնասայլակ ունեցող կախովի միառելս ուղի 
1 - բեռնասայլակ, 2 - ռելս, 3 -  ճարմանդ, 4 - կախոց,  

5 - կրող կոնստրուկցիա 
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Բեռնասայլակ (ընթացային սայլակ) ունեցող կախովի միառելս ուղին 
ծառայում է բեռը հորիզոնական ուղղությամբ տեղափոխելու համար: Այն 
կազմված է ռելսից (սովորաբար երկտավր հեծանից) և ճարմանդից, որի 
օգնությամբ ռելսը կոշտ ամրացնում կամ լարերով կախում են ծածկի 
կրող կոնստրուկցիաներից: 

Բեռի ուղղաձիգ բարձրացման համար նախատեսվում է բեռնասայ-
լակից կախվող, երբեմն էլ նրա հետ համակցված բազմաճախարակ կամ 
էլեկտրական տելֆեր: 

 Կախովի ուղու ռելսերը ունեն հորիզոնական դիրք կամ էլ տեղակայ-
վում են որոշ թեքությմաբ, ինչը չի գերազանցում 0.01 %` կախման կե-
տերի միջև հեռավորությունը 3 մ ոչ ավել լինելու դեպքում: Միառելս ուղու 
կորացման նվազագույն շառավիղը հավասար է 1.5 մ: ՈՒղիների հատ-
ման կետերում դրվում են սլաքներ:  

Մինչև 1 տ բեռնունակությամբ բեռնասայլակները, ըստ ռելսի, տե-
ղաշարժում են առանց հաղորդակի, իսկ ավելի մեծ բեռնունակությամբ 
սայլակները` ծայրափակ շղթա ունեցող ձեռքի հաղորդակի օգնությամբ:  

Ձեռքի հաղորդակով բազմաճախարակները պատրաստվում են 0.25-
ից մինչև 5 տ և ավելի բեռնունակությամբ: Ավտոմոբիլային 
տնտեսություններում առավել շատ գործածում են 0.2-ից մինչև 1 տ 
բեռնունակությամբ էլեկտրական տելֆեր: 

Կռունկ-հեծանները (կամրջային կռունկները) նախատեսված են 
շենքի ամբողջ աշխատանքային տարածությունը երեք փոխադարձ 
ուղղություններում սպասարկելու համար, այսինքն` բեռը բարձրացնելու 
և իջեցնելու, այն հորիզոնական հարթությունում շենքի լայնությամբ և 
երկարությամբ տեղափոխելու համար:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Կռունկ-հեծան 
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Կռունկ-հեծանները կարող են լինել ձեռքի և էլեկտրական հաղորդա-
կով, կախովի և գլորվող (գլանվակների վրա): Կախովի կռունկ-հեծան-
ներն ունենում են ռելսային ուղի, որից կախվում են գլանվակների վրա 
հենված հեծանը (սովորաբար` երկտավր), ըստ հեծանի ներքևի նիստի` 
տեղաշարժվում է ձեռքի բազմաճախարակը կամ էլեկտրական տելֆիրը: 

1-ից մինչև 3 տոննա բեռնունակությամբ կախովի` ՊԿ-101, ՊԿ-201 և 
ՊԿ-300 տիպի կռունկ-հեծանները պատրաստվում են 1 տոննանոց, 2 
տոննանոց և 3 տոննանոց: 

Շարժական հիդրավլիկ կռունկ: Այն տեղերում, որտեղ ավտոմոբիլ-
ների շարժիչների և ագրեգատների հանման ու տեղակայման կամ ավ-
տոմոբիլների մասնակի բարձրացման համար չկան անհրաժեշտ բեռնու-
նակությամբ մոնոռելսային ուղիներ կամ կռունկ-հեծաններ, օգտագոր-
ծում են շարժական հիդրավլիկ ամբարձիչ: 

400-ից մինչև 1000 կգ կշռող բեռներ բարձրացնելիս օգտագործում են 
ամբարձիչի սլաքի հիմնական մասը, իսկ ավելի թեթև բեռներ բարձրաց-
նելիս սլաքի արտաթռիչքը կարող է երկարացվել երկարիչի օգնությամբ: 
Սահմանային արտաթռիչքը 150 կգ ծանրությամբ բեռ բարձրացնելու 
դեպքում պետք է լինի 2570 մմ:  

Վագոնային տիպի ավտոբուսների շարժիչները հանելու և տեղակայե-
լու համար կիրառում են հատուկ շարժական կռունկներ, որոնք կոնստ-
րուկցիայով համանման են նախորդին: 

Բացի մոնոռելասյին և կռունկային սարքավորումներից, ավտոմոբիլա-
յին տնտեսություններում կիրառում են տարբեր տեսակի շարժական կա-
ռուցվածքներ, որոնք թեթևացնում են ագրեգատների և առանձին մեքե-
նամասերի հանման և տեղակայման, ինչպես նաև դրանց տեղափոխ-
ման աշխատանքները: Օրինակ, բեռնատար ավտոմոբիլների անիվները 
հանելու, տեղակայելու և տեղափոխելու համար կիրառում են սայլակներ: 
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Շարժական հիդրավլիկ ամբարձիչ 
1 - սլաք, 2 - հիդրավլիկ գլան, 3 - անիվներ, 4 - բռնակ, 5 - կանգնակ 

 
 

 
              
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Անիվների  տեղափոխման սայլակ 
 
Սայլակի հենման հոլովակների բարձրացումը կատարվում է պտու-

տակային ամբարձիչ մեխանիզմի օգնությամբ, որը գործողության մեջ է 
դրվում ճչանակով: Սայլակի վրա տեղավորված անիվները շղթայով ամ-
րացվում են: Սայլակի համալիրի մեջ մտնում է ավտոմոբիլի անիվը 
թմբուկի ու կունդի հետ միասին հետևի կամրջակի կիսասռնու պատյանի 
վրայից հանելու համար պտուտակային հանիչը: 
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3.8 ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀՈՍՔԱԳԾԵՐ 
 

Հոսքային գծերը ծառայում են ավտոմոբիլների հոսքային գծի երկա-
րությամբ տեղաշարժելու համար: Հոսքագծերը դասակարգվում են երեք 
խմբի` քարշող, հրող և կրող: 

Քարշային շղթայավոր օրգան ունեցող քաշող հոսքագիծն իրենից 
ներկայացնում է ծայրափակ շարժվող շղթա, որը դասավորվում է սպա-
սարկման գծի երկարությամբ (նկար ա), առվի մեջտեղում կամ կողքից, 
ավտոմոբիլի անիվների ներսի կողմից: Հոսքագծերի վերջում (ըստ ավ-
տոմոբիլի շարժման ուղղության) գտնվում է հաղորդակային կայանը, իսկ 
հակադիր կողմում` շղթայի ձգման հանգույցը կամ ձգման կայանը: Ավ-
տոմոբիլը միացնում են քարշային շղթային հատուկ բռնիչով, որը մի ծայ-
րով կցվում է ավտոմոբիլի առջևի սռնուց կամ քարշիչ կեռից, իսկ մյու-
սով` շղթայից: 

Շղթայով ստեղծվող քարշային ուժի շնորհիվ ավտոմոբիլն իր անիվնե-
րի վրա հենված դիրքում հատակի վրայով տեղաշարժվում է աշխատան-
քային տեղամասի գծի երկարությամբ: Երբ ավտոմոբիլը հասնում է 
սպասարկման գծի ծայրը, բռնիչը ավտոմատ կերպով անջատվում է: 
Տվյալ տիպի հոսքային գծերը միաճյուղ են և շարժվում են երկայնական 
ուղղությամբ: 

Թերությունները, որոնք սահմանափակում են այդ հոսքային գծի կի-
րառումը, ամեն մի ավտոմոբիլ շղթային ձեռքով միացնելու անհրաժեշ-
տությունն է, ինչպես նաև ավտոմոբիլն սպասարկման գիծն անցնելուց 
հետո բռնիչ հարմարնքները հոսքային գծի հակառակ ծայրը փոխադրե-
լու վրա ծախսվող ձեռքի աշխատանքը: Այն ազդում է գծի աշխատանքի 
ռիթմի վրա և կապված է բռնիչները ժամանակին հանելու վրա մշտա-
կան հսկողություն սահմանելու հետ: 

Հրող հոսքային գծերով ավտոմոբիլը գծում տեղաշարժվում է հրող 
լծակի (հրիչի) օհնությամբ, որը միացված է վռանահոլովակավոր շղթայի 
օղակներին:  
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Հրող լծակից ճիգն ավտոմոբիլին է փոխանցվում հետևյալ եղանակնե-
րից որևէ մեկով` անմիջապես առջևի սռնու հեծանի միջոցով (նկար բ) 
կամ հետևի կամրջակի որևէ կետի միջոցով. զսպանների բարձիկների, 
կիսասռնու պատյանի միջոցով (նկար գ) կամ ավտոմոբիլի հետևի անվի 
տակից: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Տարբեր քաշային օրգաններ ունեցող հոսքագծերի սխեմաններ 

ա - քաշող շղթայավոր հոսքագիծ, բ,գ - հրող շղթայավոր հոսքագիծ, 
դ - կրող թիթեղնավոր հոսքագիծ, ե - կրող շղթայավոր հոսքագիծ 

 

Ավտոմոբիլի ցածր դասավորված մասերը հրիչի վերևով անցնելիս 
այն թեքվում է ավտոմոբիլի շարժման ուղղությամբ, այնուհետև զսպա-
նակի (կամ հոսքային գծի շղթայի ձգվածության ուժի) ներգործության 
շնորհիվ վերադառնում է նախնական դիրքին: Ավտոմոբիլն առաջին աշ-
խատանքային տեղում տեղակայվելուց հետո, երբ հոսքային գիծը սկսւոմ 
է շարժվել, հրիչը հենվում է սռնուն և իր հետ տանում ավտոմոբիլը: 
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Ավտոմոբիլին հետևի անվի տակից հրելիս հրող լծակն ունենում է իր 
ծայրին ամրացված հոլովակ, որով նա հենվում է անվի դողին և անվին 
ստիպում գլորվել` տեղաշարժելով ավտոմոբիլը: 

Քաշային օրգանն ավտոմոբիլի հետ միացնելու մյուս եղանակի 
իմաստն այն է, որ հրիչ լծակը գործում է կրող սայլակի հետ համատեղ: 
Այդ դեպքում ավտոմոբիլը շարժվող հոսքային գծի վրա բարձրանալիս 
սայլակը մտնում է հետևի ներսի անվի տակ (բեռնատար ավտոմոբիլի), 
իսկ հրիչը, հենվելով անվին, ավտոմոբիլը տեղաշարժում է այնպես, որ 
երեք անիվները գլորվում են, իսկ մեկը մնում է կանգնած հենասայլակի 
վրա` տեղաշարժվելով շղթայի հետ միասին: Այդ պարագայում հետևի 
արտաքին անիվը ( կրկնակի անիվների դեպքում) գտնվում է կախված 
վիճակում: 

Հոսքային գծի վերջում հրիչի հոլովակը հենված վիճակից դուրս է գա-
լիս, ազատելով ավտոմոբիլին, որն այնուհետև շարժվում է իր ընթաց-
քով: Ավտոմոբիլն առջևի կամ հետևի սռնուց հրելու դեպքում հրող հոս-
քային գծի քարշային օրգանը կարող է տեղաշարժվել մեկ ուղղությամբ, 
անընդհատ կամ պարբերաբար: Վերջին դեպքում քարշային օրգանը 
կատարում է հետադարձ համընթաց շարժում այն հեռավորության սահ-
մաններում, որն ավտոմոբիլն անցնում է գծի մի աշխատանքային տեղից 
մյուսը տեղաշարժվելու դեպքում: 

Այդ տիպի հոսքային գծերի համար քարշային օրգան կարող է հանդի-
սանալ վռանահոլովակավոր շղթան, պողպատաճոպանը կամ ծայրերին 
ճկուն մաս (շղթա, պողպատաճոպան) ունեցող մետաղաձողը, ըստ 
որում, հաղորդակային կայանն ունենում է ռեվիրսիվ մեխանիզմ: Որպես 
հաղորդակային կայան կարող է օգտագործվել էլեկտրատելֆերը: Այդ 
տիպի հոսքային գծերը պատրաստվում են միաճյուղ, այսինքն` մեկ 
քարշային օրգանով: Ի տարբերություն ձգող հոսքային գծի` հրող հոսքա-
յին գծի դեպքում ավտոմոբիլը հոսքային գծի հետ միանում և անջատ-
վում է ավտոմատ կարգով: Քարշային օրգանի կողմնային դասավորվա-
ծությունը հրող հոսքային գծի օգտագործումը հնարավոր է դարձնում 
տեխնիկական սպասարկման բոլոր տեսակների համար: 

Ավտոմոբիլը երկայնական ուղղությամբ տեղաշարժող կրող հոսքային 
գիծը իրենից ներկայացնում է փոխակրիչ ծայրափակ ժապավեն (նկար 



 

83 

դ) կամ իրար հետ հոդակապով կապված շղթայի օղակներ, որոնք շարժ-
վում են հոլովակների վրա` ըստ ռելսերի, այսինքն` հանդիսանում է փո-
խակրիչ շղթա (նկար ե): 

Թիթեղնավոր ժապավենային հոսքային գծի վրա բարձրացած ավտո-
մոբիլն անիվներով հենվում է հոսքային գծի երկու զուգահեռ ժապավեն-
ների (շղթաների) վրա, կամ սռնիների վրա հենված կախվում է և այդ-
պես տեղաշարժվում սպասարկման գծի երկարությամբ: Գծի վերջում 
ավտոմոբիլը հոսքային գծից իջնում է իր ընթացքով: 

Բացի երկճյուղ հոսքային գծերից, կիրառում են նաև միաճյուղ հոսքա-
յին գծեր, որոնք ունենում են մեկ քարշային օրգան և սարքավորված են 
լինում կրող ծայրակալներով կամ ակոսավոր կրող սայլակներով: 

Երկայնական ուղղությամբ տեղաշարժող կրող շղթայավոր հոսքային 
գծի դեպքում ավտոմոբիլը կախվում է` հենվելով հոսքային գծի վռանա-
հոլովակավոր շղթայի օղակների վրա: Հոսքային գծի վրա բարձրանալիս 
ավտոմոբիլի առջևի սռնին իջնում է շղթայի վրա և դրա հետևանքով 
առաջացող շփման ուժն ավտոմոբիլին տանում է հոսքային գծի հետ: 
Ավտոմոբիլի շարժմանը զուգընթաց, շղթայի հետ շփման մեջ է մտնում 
նաև հետևի սռնին, և ավտոմոբիլը գտնվում է հոսքային գծի շղթաներից 
կախված վիճակում: Հոսքային գծից իջնելիս ավտոմոբիլը հեռացվում է 
շարժվող շղթաների հրումով: Շղթայավոր կրող հոսքային գիծը բավա-
կանին հարմար մոտեցում է ապահովում` ավտոմոբիլի տակից և կողքե-
րից աշխատանք կատարելու համար, և կարող է օգտագործվել ՏՍ-1 և 
ՏՍ-2 դեպքում: 

Լայնական տեղաշարժ կատարող կրող հոսքային գծի դեպքում ավ-
տոմոբիլը տեղաշարժվում է հենասայլակների (յուրաքանչյուր անվի հա-
մար առանձին) վրա հենված վիճակում: Հենասայլակները ամրացվում 
են քարշային վռանահոլովակավոր շղթային: 
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Ավտոմոբիլների լայնական տեղաշարժումով կրող շղթայավոր  

հոսքագծի սխեմա 
1 - հաղորդակային կայան, 2 - վռանահոլովակավոր շղթա,  

3 - հոլովակների վրա տեղադրված կրող սայլակ, 4 - ձգման կայան,  
5 - ավտոմոբիլի բարձրացման և իջեցման ուղղատու,  

6 - միջառանցքային ուղղատու 
 

 
Սայլակներն ունեն հոլովակներ, որոնք տեղաշարժվում են ըստ ուղղա-

տուների: Վերջիններս տեղակայված են առվի երկարությամբ իրարից 
այնքան հեռավորության վրա, որքան ավտոմոբիլի բազան է: 

Այդ հոսքային գիծը մնացած տիպի հոսքային գծերի նկատմամբ ունի 
այն առավելությունը, որ մոտ երկու անգամ կարճ է նրանցից և այդ 
պատճառով ել առավել հարմար է արտադրական շենքում տեղակայելու 
համար:  

Գծի ցանկացած աշխտատեղից առանց որևէ արգելքի ավտոմոբիլի 
իջնելը այդ հոսքային գծի առավելությունը չէ, քանի որ այդ բանը կապ-
ված է հոսքային արտադրության ռիթմի խանգարման հետ:  

Տվյալ տիպի հոսքային գիծը նպատակահարմար է կիրառել ՏՍ-2 
համար: 
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Թիթեղնավոր հոսքագիծ 

1 - հաղորդակային կայան, 2 -  ռեդուկտոր, 3 – տանող աստղանիվ,  
4 - աստղանիվների լիսեռ, 5 –միջակա աստղանիվ, 6 - հոսքագծի 

թիթեղնավոր ժապավեն, 7 - շրջանակ, 8 - ձգման կայան,  
9 - ձգման աստղանիվներ 

 

Նկարում պատկերված է կրող թիթեղնավոր երկայնական հոսքային 
գիծ, որը նախատեսված է թեթև մարդատար ավտոմոբիլների ամենօրյա 
սպասարկման հոսքային գծի համար: 

Հաղորդակային կայանը քարշային ժապավենին կարող է ապահովել 
1,04-ից մինչև 6 մ/րոպ տեղաշարժման արագություն և 1700 կգ առավե-
լագույն քարշային ճիգ` հոսքային գծի վրա հինգ թեթև մարդատար ավ-
տոմոբիլներ կանգնած լինելու դեպքում: 
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3.9. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԱՄԲԱՐՁԻՉ 
ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ 

ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ 
 

Ամբարձիչ փոխադրական միջոցների` կռունկ-հեծանների, տելֆերնե-
րի, տարբեր տեսակի շարժական կռունկների և հոսքային գծերի շահա-
գործմանը վերաբերող անվտանգության տեխնիկայի միջոցառումներում 
նախատեսվում են հետևյալ հիմնական կանոնները: 

Շահագործման չեն թույլատրվում այն ամբարձիչ փոխադրական մեխա-
նիզմները, որոնք չունեն տեխնիկական անձնագրեր, շահագործման վե-
րաբերյալ հրահանգներ և հատուկ հանձնաժողովի կողմից ընդուված չեն:  

Արգելվում է կանգնել կամ աշխատել կռունկների և այլ ամբարձիչ մեքենա-
ների տակ կամ անցնել դրանց տակով, երբ նրանք բեռ են տեղափոխում: 

Չի թույլատրվում բարձրացնել այնպիսի բեռ, որի կշիռը գերազանցում 
է ամբարձիչ կառուցվածքի նորմալ բեռնունակությանը: 

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

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

Արգելվում է` 
 բեռը նշանակված տեղին մոտեցնել ամբարձիչ մեխանիզմի կեռից 

քաշելով, եթե պողպատաճոպանը թեքությամբ է ձգվում.  
բարձրացնել և տեղաշարժել բեռները, եթե նրանց վրա մարդիկ կան. 
բեռը թողնել ամբարձիչ կառուցվածքների վրա կախված վիճակում 

կամ նրանց հետ աշխատանքներն ավարտելուց հետո և ընդմիջումների 
ժամանակ, առանց էլեկտրական սնման սիստեմն անջատելու. 

բեռները շարժական (հատակի վրայով շարժվող) կռունկով բարձ-
րացնել և ըստ ոչ ամուր, խորդուբորդ և անսարք հատակի տեղաշարժել. 

աշխատանքի ժամանակ նորոգել փոխադրական միջոցները: 
Էլեկտրական հաղորդակ ունեցող կռունկների և այլ ամբարձիչ փոխա-

դրական մեքենաների մետաղյա կոնստրուկցիաները պետք է հուսալի 
հողակցում ունենան: 
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Կռունկների և էլեկտրաշարժիչներով սարքավորված այլ կառուցվածք-
ների վրա աշխատող սպասարկող անձնակազմը պետք է ապահովված 
լինի ռետինե ձեռնոցներով և կրկնակոշիկներով: 

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

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 
 

1. Նկարագրե´ք ամբարձիչ զննման սարքավորումների դերը և նշա-
նակությունը ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման գործընթաց-
ում: 

2. Թվարկե´ք զննման սարքավորումների խմբեր և ենթախմբեր: 
3. Նկարագրե´ք զննման առուների տեսակները և նրանց աշխա-

տանքային առանձնահատկությունները: 
4. Նկարագրե´ք նեղ միջանվահետքային խրամատային առուների 

կառուցվածքը և աշխատանքային առանձնահատկությունները: 
5. Նկարագրե´ք ավտոմոբիլների անիվների մեքենայացված կախ-

ման համար նախատեսված նեղ առվի կառուցվածքը: 
6. Նկարագրե´ք նեղ կողմնային ուղղահոս զննման առվի կառուց-

վածքը և նրա աշխատանքի սկզբունքը: 
7. Նկարագրե´ք ավտոմոբիլների անիվների կախելու համար սար-

քավորում ունեցող լայն առվի աշխատանքի սկզբունքը: 
8. Բացատրե´ք զննման առուների առավելությունները և թերություննե-

րը: 
9. Բացատրե´ք էստակադաների կառուցվածքը և աշխատանքի 

առանձնահատկությունները: 
10. Դասակարգե´ք ամբարձիչները տարբեր խմբերի և ենթախմբերի: 
11. Բացատրե´ք պլունժերային տիպի հիդրավլիկ ամբարձիչների 

սխեմատիկ կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 
12. Բացատրե´ք միապլունժեր ամբարձիչի հիդրավլիկ հաղորդակի սխե-

ման: 
13. Նկարագրե´ք էլեկտրամեխանիկական ամբարձիչների դերը և 

նշանակությունը ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման ժամա-
նակ: 
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14. Բացատրե´ք էլեկտրամեխանիկական քառականգնակ ամբարձիչի 
կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 

15. Բացատրե´ք էլեկտրամեխանիկական երկանգնակ ամբարձիչի 
կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 

16. Բացատրե´ք էլեկտրամեխանիկական ամբարձիչշրջիչի կառուց-
վածքը և աշխատանքի առանձնահատկությունները: 

17. Բացատրե´ք ամբարձիչզննման սարքավորումների վրա աշխատե-
լու ժամանակ անվտանգության կանոնների պահպանման կարգը:  

18. Նկարագրե´ք շարժական հիդրավլիկ ամբարձիչների աշխատան-
քի առանձնահատկությունները: 

19. Ներկայացրե´ք ամբարձիչ փոխադրական սարքավորումների 
դերը և նշանակությունը ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման 
և նորոգման ժամանակ: 

20. Բացատրե´ք ճախարակի և բազմաճախարակի կառուցվածքը: 
21. Բացատրե´ք էլեկտրական տելֆերի կառուցվածքը: 
22. Նկարագրեք բեռնասայլակ ունեցող կախովի միառելս ուղղու աշ-

խատանքի սկզբունքը: 
23. Նկարագրե´ք կռանհեծան ամբարձիչի աշխատանքի սկզբունքը: 
24. Ներկայացրե´ք ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման 

հոսքային գծերի աշխատանքի առանձնահատկությունները: 
25. Դասակարգե´ք հոսքային գծերը` ըստ աշխատանքի բնույթի: 
26. Նկարագրե´ք լայնական տեղաշարժումով կրող հոսքային գծերի 

աշխատանքի սկզբունքը: 
27. Նկարագրե´ք թիթեղնավոր հոսքային գծերի աշխատանքի առա-

վելությունը: 
28. Բացատրե´ք անվտանգության տեխնիկայի կանոնները ամբարձիչ 

փոխադրական սարքավորումների վրա աշխատելու ժամանակ: 
 
 
 
 
 
 

Գործնական աշխատանք 
 

Սխեմատիկ կերպով պատկերե´ք՝ 
ա) զննման տարբեր առուներ. 
բ) էստակադաներ. 
գ) միապլունժեր ամբարձիչի հիդրավլիկ հաղորդակի սխեման:  
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 
 

4.1 ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԻ ՇԱՐԺԻՉԻ ԵՎ ՇԱՐԺԱՀԱՂՈՐԴԱԿԻ 
ԱԳՐԵԳԱՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ 

 

Շարժիչի յուղման համակարգի անսարքություններից ամենից ասաջ 
ուշադրության արժանի են երկուսը՝ յուղի որակի վատացումը շարժիչի 
աշխատանքի գործընթացում և նրա քանակի պակասելը: 

Շարժիչի աշխատանքի գործընթացում յուղի որակը վատանում է մե-
խանիկական խառնուրդներով կեղտոտվելու, թթվելու (օքսիդանալու) և 
վառելիքով ջրիկանալու հետևանքով: 

Յուղին խառնվող մեխանիկական մասնիկների մի մասը պոկվում է 
շարժիչի շփվող մեքենամասերի մակերևույթներից, այսինքն` մետաղյա 
մասնիկներ են, իսկ մյուս մասը հանքային նյութեր (ավազ, փոշի), որոնք 
շարժիչի մեջ կարող են ընկնել օդի հետ միասին:  

Մեխանիկական խառնուրդների պարունակությունը յուղի մեջ 0,2%-ից 
ավել թույլատրելի չէ: 

Յուղի օքսիդացումը տեղի է ունենում օդի թթվածնի ներգործության 
տակ, որը ներծծվելով հենատուփի մեջ, հպման մեջ է մտնում տաքացած 
և խիստ փոշիացած յուղի հետ: 

Յուղը կեղտոտող՝ օքսիդացած արգասիքներ են՝ թթուները, որոնք 
գլանների, մխոցային օղերի և առանցքակալների հակաշփական լցված-
քի մակերևույթների վրա կոռոզիա են առաջացնում. խեժերը, որոնք 
մխոցի, մխոցային օղերի վրա լաքային նստվածքներ են առաջացնում և 
շեշտակի փոքրացնում նրանց շարժունակությունը. կարծր նյութերը՝ 
կարբոնները, կարբոիտները և կոքսը, որոնք յուղի մեջ մտնում են լուծ-
ված և կոլոլիդային վիճակում, կամ նստվածքի ձևով առանձնանում են 
հենատուփի պատերի վրա ու յուղի մղանցքներում և բացի դրանից, ներ-
գործում են շփման մակերևույթների վրա որպես հղկանյութ: 

Վառելիքով յուղի ջրիկացումը, որը զուգակցվում է ճնշման նվազեց-
մամբ, համակարգում տեղի է ունենում վառելիքի ծանր ֆրակցիաները 
գլանից շարժիչի հենատուփի մեջ ներթափանցելու հետևանքով (կար-
բյուրատորային սառը շարժիչի բանեցման և աշխատանքի ժամանակ). 
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եթե վառելիքի պարունակությունը յուղի մեջ 4-6%-ից ավել է, ապա յուղը 
պետք է փոխել: 

Յուղի մակարդակը շարժիչի հենատուփում հանձնարարվում է ստու-
գել, երբ ավտոմոբիլը գտնվում է ուղիղ հարթակի վրա, և շարժիչի աշ-
խատանքը դադարեցնելուց հետո անցել է 35 րոպե: 

Շահագործական պայմաններում շարժիչի յուղի որակը գնահատում 
են ըստ մեխանիկական խառնուրդների և վառելիքային ֆրակցիաների 
թույլատրելի պարունակության: 

Յուղի կեղտոտվածությունը, հետևապես և նրա փոխելու անհրաժեշ-
տությունը մոտավոր ճշտությամբ կարելի է որոշել տեսողական եղանա-
կով՝ ըստ յուղաչափի ձողի վրա գտնվող յուղի գույնի: 

Շարժիչի յուղի փոխման պարբերությունը կախված է նրա աշխատան-
քի տևողությունից շարժիչում, վերջինիս մաշվածության աստիճանից, 
յուղի որակից, ճանապարհային և կլիմայական պայմաններից: Պարբե-
րությունը տատանվում է 1000-ից մինչև 3000 կմ և ավելի: 

Հանձնարարվում է յուղը փոխել միայն շարժիչի տաք ժամանակ, քա-
նի որ այդ ժամանակ յուղը հենատուփից արագ է թափվում, և լավ են հե-
ռացվում նրա մեջ եղած մեխանիկական խառնուրդներն ու խեժային 
նստվածքները: Աշխատած յուղը դատարկելուց հետո շարժիչի հենատու-
փում մնում են կպչուն քսուքանման մնացորդներ, որոնք նպաստում են 
թարմ յուղի փչացմանը և վատացնում նրա մղվելու հատկությունը: 
Նստվածքը հեռացնելու համար յուղման համակարգը լվանում են:  

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

Շարժահաղորդակի ագրեգատների տուփերի յուղման խնամքը ներա-
ռում է հետևյալ աշխատանքները՝ յուղի պարբերաբար լրացում և փո-
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խում, դատարկման խցանի մագնիսի մաքրում և յուղալցման խողովակի 
օդի առվիկի լվացում (խցուկներից յուղի արտահոսը կանխելու համար): 

Փոխանցումների տուփերի և բաշխիչ տուփերի յուղման համար օգ-
տագործում են ավտոտրակտորային շարժահաղորդակային ամառային 
կամ ձմեռային յուղ, կախված սեզոնից, ավտոմոբիլային շարժահաղոր-
դակային յուղ և հակամաշվածքային հավելանյութ պարունակող ավտո-
մոբիլային շարժահաղորդակային յուղեր: 

Փոխանցումների տուփի և բաշխիչ տուփի յուղը փոխում են յուրա-
քանչյուր 600012000 կմ վազքից հետո, նախապես հենատուփերը և 
ատամնանիվները կերոսինով (ավելի լավ է դիզելային վառելիքով) լվա-
նալով: 

Աշխատած յուղը դատարկելուց (ցանկալի է կատարել տաք վիճակում) 
հետո հենատուփի մեջ լցնում են 1,5-2 լ կերոսին, բարձրացնում են 
հետևի մեկ կամ երկու անիվները, բանեցնում շարժիչը, միացնում են 
առաջին փոխանցումը և շարժիչը աշխատեցնում 1,5-2 րոպ: Դրանից 
հետո դատարկման անցքի միջոցով դատարկում են կերոսինը, լցնում են 
մաքուր լվացման յուղ և նորից շարժիչը աշխատեցնում 1-2 րոպ: Այնու-
հետև այդ յուղը դատարկում են և լցնում համապատասխան մակնիշի 
թարմ յուղ: 

 
4.2 ՅՈՒՂԱՀԱՎԱՔ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

 

Ավտոմոբիլի շարժիչի և ագրեգատների յուղը փոխելու համար հար-
կավոր է կատարել երեք գործողություն՝ աշխատած յուղի դատարկում, 
լվացում և նոր յուղի լիցքավորում: 

Յուղահավաք սարքավորումները նախատեսված են ավտոմոբիլի 
շարժիչից և շարժահաղորդակի ագրեգատներից աշխատած յուղի դա-
տարկման և հեռացման համար, որոնք ըստ իրենց աշխատանքային 
բնույթի բաժանվում են երկու խմբի՝ զննման առուների և հատակադիր: 

Զննման առուների վրա տեղակայված ավտոմոբիլի տեխնիկական 
սպասարկման ժամանակ շարժիչի կամ շարժահաղորդակի ագրեգատ-
ների հենատուփից աշխատած յուղի դատարկման և տեղավորման հա-
մար կիրառվում է հատուկ վաննա, որը հոլովակների շնորհիվ ռելսերի 
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վրայով շարժվում է առվի երկայնքով: Առվի պատից կախված լծակավոր 
վաննան նույնպես օգտագործվում է շարժիչի կամ ագրեգատի հենատու-
փից յուղ դատարկելու համար, այն տեղաշարժվում է ձեռքի օգնությամբ: 

Հատակադիր յուղահավաք սարքավորումները կիրառում են այն դեպ-
քում, երբ ավտոմոբիլի տեխնիկական սպասարկումը կատարվում է 
ավտոմոբիլը հատակի մակարդակից վերև բարձրացված վիճակում: Այս 
սարքավորումները լինում են ստացիոնար և շարժական: 

Շարժական յուղահավաք սարքավորումներն իրենցից ներկայացնում 
են սայլակի վրա տեղադրված բաք, որը հանդերձված է յուղահավաք 
վաննայով (ձագարով), հավաքված յուղի պահպանման տարողությամբ և 
կոշտ զտիչով: 

Ժամանակակից շարժական յուղահավաք սարքավորումներն ունեն 
պնևմատիկ դատարկման համակարգ, որի միջոցով բաքում հավաքված 
աշխատած յուղը մղվում է հատուկ տարողության մեջ: Արտասահմանյան 
շատ ավտոմոբիլներ չունեն աշխատած յուղի դատարկման համար նա-
խատեսված խցան, կամ այն գտնվում է բավականին դժվարահաս տե-
ղում: Նման ավտոմոբիլների շարժիչներից աշխատած յուղը դատարկ-
ման համար կիրառում են վակուումային յուղահավաք սարքավորում, այն 
ունի բաքընդունիչ և ճնշաչափ յուղի նոսրացման աստիճանի ստուգման 
համար: Տվյալ սարքավորման աշխատանքի սկզբունքում ընկած է բաքի 
ներսում առաջացած վակուումի շնորհիվ հենատուփից աշխատած յուղի 
արտածծումը (քաշումը): ՈՒսումնասիրենք մի քանի տեսակի յուղահա-
վաք սարքավորումների աշխատանքային գործունեությունը և նրանց 
տեխնիկական բնութագիրը: 

Պարզագույն յուղահավաք սարքավորում: Սարքավորումը բաղկա-
ցած է աշխատած յուղի հավաքման վաննաից (ձագար), որը տեղա-
դրված է սայլակի վրա:  

Ավտոմոբիլը ամբարձիչի շնորհիվ հատակից բարձրացվում է համա-
պատասխան չափով, յուղահավաք վաննան գտնվում է բարձր մակար-
դակի վրա, հանելով հենատուփի խցանը, աշխատած յուղը թափվում է 
վաննայի մեջ: 
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Յուղահավաք սարքավորումներ 

 

Յուղահավաք շարժական բաք (30լ): Սարքավորումը սայլակի վրա 
տեղադրված բաք է, որն ունի խողովակի տեսքով ամրակալանի վրա 
տեղադրված ձագար: Հանելով հենատուփի խցանը` աշխատած յուղը 
լցվում է ձագարի մեջ, որտեղից էլ խողովակով թափվում է պլաստիկ բա-
քի մեջ: Բաքը դատարկում են, երբ այն ամբողջովին լցված է լինում աշ-
խատած յուղով: 

 

Տեխնիական բնութագիրը՝ 
-Ձագարի առավելագույն բարձրությունը` 1520 մմ 
բաքի ծավալը` 30 լ 
-ձագարի տարողությունը` 13 լ 
-ձագարի տրամաչափը` 405 մմ  
-ձագարի ուղղաձիգ տեղաշարժը` 450 մմ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Յուղահավաք շարժական բաքեր 
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Վակուումային յուղահավաք սարքավորում: Мастак-130-1006 նմուշի 
6 լիտր տարողություն ունեցող պարզագույն յուղահավաք սարք: 

Նախատեսված է ավտոմոբիլի շարժիչի աշխատած յուղի հանման հա-
մար: Գործընթացը կատարվում է հետևյալ կերպ. բացում են ավտոմոբի-
լի շարժիչի կափարիչը և հանում յուղի մակարդակը ստուգող ձողը: Յուղ 
հավաքող խողովակի մի ծայրը միացնում են բաքի դատարկման անց-
քին, իսկ մյուս ծայրին ամրացված բարակ խողովակը մտցնում են յուղի 
մակարդակը ստուգող անցքի մեջ` մինչև նրա ծայրի կպչելը հենատուփի 
հատակին: Ձեռքի վակուումային պոմպը միացնում ենք բաքի վերևի մա-
սին: Վակուումային պոմպի մխոցը ձեռքով մի քանի անգամ տարու-
բերելով բաքի մեջ կառաջանա վակուում, որի արդյունքում աշխատած 
յուղը խողովակի միջոցով կլցվի բաքի մեջ: Եթե խողովակը ունենա թա-
փանցիկ մաս, կարելի է տեսնել, թե ինչպես է բարձրանում աշխատած 
յուղը և լցվում բաքը:  

Անհրաժեշտ է վակուումային պոմպի մխոցն այնքան տարուբերել, որ 
հենատուփի մեջ գտնվող աշխատած յուղը լրիվ հավաքվի բաքի մեջ: 

Վակուումային յուղահավաք սարքավորում: Мастак-130-1006  
  

Արագ գործող յուղահավաք սարքավորում: Աշխատած յուղը շարժի-
չի հենատուփից հեռացվում է յուղի մակարդակի ստուգման համար նա-
խատեսված անցքի միջոցով: Նախապես շարժիչը աշխատեցնում են, որ-
պեսզի աշխատած յուղի ջերմաստիճանը հասնի 65-850C: Տաք վիճակում 
գտնվող յուղը նոսր է, այն հեշտությամբ կարելի է վակուումային սարքա-
վորումով քաշել-հանել հենատոուփից: Հանում են յուղի մակարդակը 
ստուգող ձողը և անցքի մեջ են մտցնում վակուումային յուղահան սար-
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քավորման բարակ խողովակը` մինչև իր ճակատով կպչի հատակին: 
Սարքավորման ներսում ձեռքի պոմպով կամ էլեկտրական շարժաբերով 
աշխատող պոմպի միջոցով առաջացած վակուումը հենատուփից 
քաշում- հանում է աշխատած յուղը` մինչև վերջին կաթլիը: Հանված աշ-
խատանքային յուղը լցվում է սարքավորման բաքի տարողության մեջ: 

Յուղահան սարքավորումն ունի պնևմատիկ դատարկման համա-
կարգ, որի շնորհիվ բաքի տարողության մեջ հավաքված աշխատած յու-
ղը սեղմած օդի ճնշման տակ մղվում է հատուկ տարողության մեջ: Այնու-
հետև շարժիչի հենատուփի մեջ լցնում են նոր յուղ:  

Այս մեթոդի առավելությունն այն է, որ յուղի փոխման գործընթացն 
ընթանում է շատ արագ, կարիք չկա ավտոմոբիլը բարձրացնել, որպեսզի 
նրա տակ տեղադրել յուղահավաք սարքավորում և բացել դժվարահաս 
տեղում գտնվող յուղի դատարկման համար նախատեսված խցանը:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Արագ գործող յուղահավաք սարքավորումներ 

 

Տեխնիկական բնութագիրը՝ 
-Բաքի առավելագույն բարձրությունը` 1450 մմ 
-ձագարի տրամագիծը` 445 մմ 
-ձողի ընթացքը` 640 մմ 
-ստեղծվող վակուումը` 0,6 ՄՊա 
-ձագարի տարողությունը` 13 լ 
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-բաքի տարողությունը` 90 լ 
-վակուումային պոմպի (քաշման) ճնշումը` 6-8 մթն 
-բաքից յուղի դատարկման ճնշումը` 2,5 մթն 
-աշխատանքային ջերմաստիճանը` 50-700C 
-ռետինե խողովակի երկարությունը` 1,8 մ 
-աշխատած յուղը` շարժիչային: 
Ավտոմատ փոխանցումների տուփի աշխատած յուղը փոխելու հա-

մար ավտոսերվիսներում օգտագործում են հատուկ սարքավորումներ: 
Ավտոմոբիլների շահագործման ընթացքում փոխանցումների ավտոմատ 
տուփի աշխատած յուղը խիստ տաքանում է, այդ իսկ պատճառով յուղ-
ման համակարգում տեղադրվում է լրացուցիչ հովացուցիչ (ռադիատոր) 
սարքավորում:  

Յուղի շրջապտույտի ժամանակ աշխատած յուղն անցնում է հովացու-
ցիչի միջով, արդյունքւոմ իջնում է փոխանցման տուփի ջերմաստիծանը: 

 

 
Ավտոմատ փոխանցման տուփի յուղի փոխման կարգը 

 

 
Ավտոմատ փոխանցումների տուփից աշխատած յուղը հեռացվում է 

հատուկ սարքավորման միջոցով, որը աշխատում է էլեկտրապնևմատիկ 
շարժաբերով: Սարքավորումը նախատեսված է ավտոմոբիլի շարժահա-
ղորդակից՝ հիդրոտրանսֆորմատորից, ավտոմատ փոխանցման տու-
փից, հովացուցիչից, բաշխման տուփից, հետևի կամրջակից և այլ ագրե-
գատներից աշխատած յուղի դատարկման, լվացման և նոր յուղով լիցքա-
վորման համար: 
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Ավտոմատ փոխանցման տուփի յուղի փոխման սարք 

 

Յուղահավաք սարքավորումն աշխատում է միաֆազ 200վ կամ եռա-
ֆազ 350վ սնուցման հոսանքով, 50հց հաճախականությամբ, հզորու-
թյունը` 250վտ, ունի դատարկման և մատուցման ճկուն ռետինե սև և 
կարմիր գույների խողովակներ: 

Ավտոմատ փոխանցումների տուփի, հովացուցիչի և զտիչի լվացումը 
կատարվում է փակ շրջապտույտով: 

 
4.3. Յուղաբաշխիչ սարքավորումներ 

 

Ավտոմոբիլի շարժիչը և շարժահաղորդակի ագրեգատները ջրիկ յու-
ղով լիցքավորելու համար նախատեսված սարքավորումները, ըստ գոր-
ծունեության բնույթի` դասակարգվում են հետևյալ կերպ:  

Ձեռքի յուղաբաշխիչ սարքավորումներ. պոմպը յուղը մղում է ձեռքի 
գործողությամբ: 

Կոմպրեսիոն (ինքնավար) յուղաբաշխիչ սարքավորումներ. յուղի մատու-
ցումն իրագործվում է յուղով լիքը բաքում սեղմած օդի ճնշման միջոցով: 

Պնևմատիկ յուղաբաշխիչ սարքավորումներ. յուղի մատուցումն իրա-
գործվում է կրկնակի գործողության պնևմատիկ պոմպի միջոցով, որը 
միացված է օդի ճնշման համակարգին: 

Էլեկտրական յուղաբաշխիչ սարքավորումներ. պոմպն աշխատում է 
էլեկտրական շարժաբերով, որը սնվում է 220 վոլտ հոսանքի ցանցից: 
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Ստացիոնար (անշարժ) յուղաբաշխիչ կետ. յուղը մատուցվում է ան-
շարժ տեղադրված տակառներից երկար ճկուն խողովակների և պնևմա-
տիկ պոմպի օգնությամբ: 

Յուղաբաշխիչ ատրճանակներ հաշվիչ սարքով. նախատեսված է յու-
ղը լիցքավորելու և յուղի ծախսը հաշվելու համար: 

Ձեռքի յուղաբաշխիչ սարքավորումներ: Յուղաբաշխիչ պոմպը հեր-
մետիկ կերպով տեղակայվում է յուղով լցված տարողության վրա. ձեռքով 
աշխատացնելով պոմպի լծակը մխոցային պոմպի միջոցով կատարվում 
է յուղի մղում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ձեռքի յուղաբաշխիչ սարքավորումներ 
 
Նկար ա-ում պատկերված յուղաբաշխիչ պոմպն անմիջապես տեղա-

դրված է յուղով լցված փոքր բաքի վրա և չունի յուղ մատուցելու համար 
նախատեսված ճկուն խողովակ: Յուղի լիցքավորումն իրականացվում է 
յուղաբաշխիչ սարքավորումը մոտեցնելով լիցքավորվող ագրեգատին:  

Նկար բ-ում պատկերված յուղաբաշխիչ սարքավորումն ունի կրկնակի 
գործողության մխոցավոր պոմպ, լիցքավորման ճկուն երկար խողովակ 
և յուղաբաշխիչ ատրճանակ: Յուղով լցված տակառի վրա տեղադրված 
պոմպն աշխատում է ձեռքի աշխատանքով: 

Նկար գ-ում պատկերված է շարժական յուղաբաշխիչ ձեռքի սարքավո-
րում: Այն իրենից ներկայացնում է շարժական սայլակ, որի վրա տեղադր-
վում է յուղով լցված տակառ: Տակառի վրա հանդերձված է ձեռքի պոմպ, 
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յուղաբաշխիչ ճկուն խողովակ և յուղաբաշխիչ ատրճանակ: Յուղաբաշխիչ 
սարքը մոտեցվում է սպասարկվող ավտոմոբիլին, յուղի մատուցումն իրա-
կանացվում է պնևմատիկ պոմպը ձեռքով գործի դնելով: 

Ձեռքի շարժական յուղաբաշխիչ սարքավորում: Այն իրենից ներկա-
յացնում է 16,24,50 կամ 65 լիտր տարողություն ունեցող բաք, որն ունի 
կրկնակի գործողության մխոցավոր ձեռքի պոմպ, յուղ մատուցելու հա-
մար ճկուն խողովակ և յուղաբաշխիչ ատրճանակ: Սարքավորման տե-
ղաշարժման համար նախատեսված են անիվներ: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ձեռքի շարժական յուղաբաշխիչ սարքավորումներ 
 
 

Կոմպրեսիոն (ինքնավար) պնևմատիկ յուղաբաշխիչ սարքավորում: 
Շարժական սարքավորում է, որն իրենից ներկայացնում է յուղով լցված 
բաք: Սարքավորումը աշխատում է կոմպրեսորից կամ օդի ճնշման հա-
մակարգից սեղմած օդ լցնելու շնորհիվ: Բաքի մեջ գոյացած ճնշումը յու-
ղը մղում է դեպի մատուցման ճկուն խողովակ: Բացելով յուղաբաշխիչ 
ատրճանակը` յուղը ճնշման տակ հոսում է: Բաքի վրա տեղակայված է 
օդի ճնշաչափ, յուղաբաշխիչ ատրճանակի վրա՝ յուղի ծախսի հաշվիչ: 
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Կոմպրեսիոն (ինքնավար) պնևմատիկ  յուղաբաշխիչ սարքավորում 
  

Պնևմատիկ պոմպով յուղաբաշխիչ հարմարանք: Ջրիկ յուղը բաշ-
խելու համար կիրառում են յուղաբաշխիչ հարմարանք, որը կազմված է 
200250 լ տարողությամբ յուղի բաքից, մղման պոմպից՝ պնևմատիկ շար-
ժիչի հետ միասին, թմբուկից՝ ինքնափաթաթվող ռետինե խողովակի 
հետ միասին, յուղաբաշխիչ ատրճանակից և հաշվիչից: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Պնևմատիկ պոմպով յուղաբաշխիչ հարմարանքի սխեման 
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Շարժական պնևմատիկ յուղաբաշխիչ պոմպ: Սարքավորումը բա-
քից յուղը մատուցում է պնևմատիկ կրկնակի գործողության մխոցավոր 
պոմպի միջոցով: Բաքի մեջ լցված ջրիկ յուղը պոմպը քաշում և մղում է 
մխոցի և իջնելու և բարձրանալու դեպքում: Պոմպը միացված է սեղմած 
օդի համակարգին: Բաքի վրա տեղադրված է ճնշաչափ, իսկ յուղաբաշ-
խիչ ատրճանակի վրա՝ էլեկտրոնային հաշվիչ, որը ցույց է տալիս յուղի 
լիցքավորման չափը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Շարժական պնևմատիկ յուղաբաշխիչ պոմպեր 
 

 Պնևմատիկ յուղաբաշխիչ պոմպ 3:1 SAE 15/50: Պնևամտիկ յուղա-
բաշխիչ պոմպը նախատեսված է տարբեր տարողություններից (բաքերից, 
տակառներից) ջրիկ յուղի մղման համար: Մխոցավոր պոմպը յուղը մղում է 
կրկնակի գործողությամբ՝ մխոցի վերև և ներքև տեղաշարժվելու դեպքում: 

 
 

 
 
 
 

Պնևմատիկ յուղաբաշխիչ պոմպեր 
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Սարքավորման տեխնիկական բնութագիրը  
-Կոպրեսիան 3:1 
-Պահանջվող օդի քանակը` 210 լ/վրկ 
-Արտադրողականությունը` 6 բար-ի դեպքում - 30 լ /վրկ 
-Ձողի երկարությունը` 215 մմ 
-Ձողի տրամագիծը` 42 մմ 
Պնևմատիկ պոմպը միացված է օդի ճնշման համակարգին, որը մխո-

ցին հաղորդում է ուղղաձիգ ուղղությամբ առաջընթաց, հետընթաց շար-
ժում, արդյունքում առաջացող վակուումի շնորհիվ յուղը մղվում է դեպի 
բաշխման խողովակ: 

Յուղաբաշխիչ ատրճանակի բացման հետ անմիջապես աշխատում է 
պնևմատիկ պոմպը, իսկ ատրճանակն անջատելու դեպքում պոմպի աշ-
խատանքը դադարում է: 

Ստացիոնար (անշարժ) յուղաբաշխիչ կետ: Ստացիոնար յուղաբաշխ-
ման կետում տեղադրվում են ջրիկ յուղով լցված տակառներ, որոնք հան-
դերձված են պնևմատիկ պոմպով, ինքնափաթաթվող ճկուն խողովա-
կով, յուղաբաշխիչ ատրճանակով և յուղի ծախսը չափող հաշվիչից: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ստացիոնար (անշարժ) յուղաբաշխիչ կետեր 
 



 

103 

Նկար ա-ում պատկերված է Ստացիոնար յուղաբաշխման կետ, որտեղ 
տեղադրված են յուղով լիքը երկու տակառ հանդերձված պնևմատիկ 
պոմպով: 

Նկար բ-ում պատկերված է պնևմատիկ պոմպի ամբողջական կազմը: 
Կոմպրեսիան` 3:1, ճկուն խողովակի երկարությունը` 10մ, յուղաբաշխիչ 
ատրճանակը ունի յուղի ծախսը չափող հաշվիչ:  

Մեխանիկական պոմպով հանդերձված 376Մ յուղաբաշխիչ սարք: 
375մ նմուշի ամրակայված յուղաբաշխիչ սյունը սարքավորված է յուղի 
հաշվիչով, մեխանիկական պոմպով և էլեկտրահաղորդակով: Սյունը 
կազմված է իրանից, յուղի հաշվիչից, բաշխիչ ատրճանակից, ճկուն խո-
ղովակից և փակման կափույրից, որն անջատում է պոմպային կայանից 
դեպի յուղի հաշվիչը գնացող գլխավոր գիծը: Պոմպային կայանը, որը 
մոնտաժված է առանձին, կազմված է էլեկտրաշարժիչից ատամանվային 
պոմպի հետ միասին, հիդրավլիկ կուտակիչից, ճնշաչափից, հիդրավլիկ 
անջատիչից, վերաթողման փականից, հետադարձ փականից, ներթող-
ման փականից, քամիչից և այլ տարրերից:  

Բաց թողած յուղի քանակի հաշվառման համար սյունը հանդերձված է 
բաց թողած յուղի քանակի միանվագ և գումարային հաշվիչով:  

Հաշվիչը կազմված է մխոցային տիպի ծավալաչափից՝ հաշվիչ մեխա-
նիզմի հետ միասին: 
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Մեխանիկական պոմպով հանդերձված 376Մ յուղաբաշխիչ սարք 

1 - իրան, 2 - հաշվիչ, 3 - ատրճանակ, 4 - կափույր, 5 - ճկուն խողովակ,  
6 – հիդրավլիկ կուտակիչ, 7 - էլեկտրաշարժիչ, 8 – հետադարձ փական,  

9 - անջատիչ, 10 - փական, 11 - ատամանիվային պոմպ, 12 - քամիչ 
  

Շարժահաղորդակի ագրեգատների էլեկտրական յուղաբաշխիչ 
սարք: Փոխանցումների տուփի և տանող կամրջակի հենատուփերը յու-
ղով լցնելու համար կիրառում են ձեռքի մխոցային պոմպ ունեցող յուղա-
բաշխիչ բաք, կամ պնևմատիկ պոմպերով և բաշխիչ հարմարանքներով 
հանդերձված մետաղյա տակառներ, կամ էլ 3119 Ա նմուշի կայանքը՝ ավ-
տոմոբիլի ագրեգատները շարժահաղորդակային յուղով լցավորելու հա-
մար: Կայանքն ունի ատամնանվային պոմպ, որի արտադրողականու-
թյունը 10 լ /րոպ է, էլեկտրաշարժիչ, հիդրավլիկ կուտակիչ, նուրբ մաքր-
ման քամիչ, ավտոմատ անջատիչ` ճնշաչափի հետ միասին, հետադարձ 
փական, կափույրներ, երկու բաշխիչ ատրճանակներ` ճկուն խողովակ-
ների հետ միասին: 
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Կայանքը մոնտաժում են յուղի պահեստին (կամ յուղի տարողությանը) 
մոտ այնպես, որպեսզի ներծծման խողովակաշարի երկարությունը չգե-
րազանցի 5 մից՝ ներծծման 3մ խորության դեպքում, իսկ մղման խողո-
վակաշարի երկարությունը` 6 մից՝ բաշխիչ ճկուն խողովակի 4 մ երկա-
րության դեպքում: Կայանքը կառավարվում է ավտոմատ անջատիչով: 
Յուղի մատուցման ճնշումը 9 կգ/սմ2 է: 

 

Շարժահաղորդակի ագրեգատների էլեկտրական յուղաբաշխիչ սարք 
1 -ճնշաչափ, 2 -ապահովիչ փական, 3 -էլեկտրաշարժիչ, 4 –ատամնանիվա-
յին պոմպ, 5 -ատրճանակ, 6 -կափույր, 7 -հետադարձ փական, 8 –քամիչ,     

9 -ավտոմատ անջատիչ, 10 -կուտակիչ 
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Փոխանցումների տուփերի և տանող կամրջակների հենատուփերը 
յուղով լցնելու համար կիրառում են նաև ծռված խողովակի տեսք ունեցող 
ծայրապանակներով կամ ճկուն մետաղյա խողովակով հանդերձված 
ձեռքի սրսկիչներ: 

Կցորդման անջատման կցորդիչի առանցքակալներն ավտոմոբիլների 
մեծ մասի մոտ յուղում են թասակավոր յուղամանի միջոցով: Հենատու-
փային հոդակապերի ասեղնավոր առանցքակալները յուղով լցնում են 
հատուկ ծայրապանակներով հանդերձված ձեռքի սրսկիչներով: 

Յուղաբաշխիչ ատրճանակներ: Բաշխիչ սարքավորումններն ունե-
նում են բաշխիչ ատրճանակ, որը իր հերթին ունի բռնակով կառա-
վարվող բանող փական, որը բացվում է սյան պոմպով մղվող յուղի 
ճնշման ազդեցության տակ: Փականը փակելու և ատրճանակում ճնշումը 
նվազելու դեպքում զսպանակը սկսում է աշխատել, և փականը արագ 
փակում է ելքի անցքը` կանխելով յուղի կաթկթոցը ատրճանակից: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Յուղաբաշխիչ ատրճանակ 
1 -ընդունիչ փական, 2 -զսպանակ, 3 -բռնակ, 4 -փական, 5 -իրան  

 

Սյան աշխատանքն իրականացվում է հիդրավլիկ տիպի ատվտոմատ 
անջատիչի օգնությամբ: Աշխատանքային ճնշումը համակարգում (յուղ 
բաց թողնելիս) պահպանվում է 10-14 կգ/սմ2 սահմաններում: Երբ բաշխիչ 
ատրճանակի փականը փակ է, և էլեկտրաշարժիչն աշխատում է, պոմպից 
գնացող գծում ճնշումը բարձրացնում է մինչև 15-16 կգ/սմ2, և դրա հե-
տևանքով հիդրավլիկ անջատիչը սկսում է գործել, մագնիսկան բանիչի 
միջոցով անջատելով էլեկտրաշարժիչը: Յուղի հաջորդ բաց թողման 
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դեպքում, երբ բաշխիչ ատրճանակի փականը բացվում է, յուղի 
մատուցումը տարողությունից յուղաբաշխիչ սյան միջոցով սկզբում իրա-
կանացվում է ի հաշիվ նրա պաշարի, որը կուտակվում է հիդրավլիկ 
կուտակիչում:  

Մղման գծում յուղի ծախսին զուգընթաց ճնշումը մինչև 8 կգ/սմ2 ընկ-
նելուց հետո ավտոմատ անջատիչի կոնտակտները կփակվեն, մագնի-
սական բանիչը կմիանա, և էլեկտրաշարժիչը նորից կսկսի աշխատել` 
գործողության մեջ դնելով պամպը: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Տարբեր նմուշի յուղաբաշխիչ ատրճանակներ 
 

 
4.4. ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԻ ԸՆԹԱՑԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՅՈՒՂՈՒՄԸ 

 

Ավտոմոբիլի առջևի և հետևի կախոցների մեքենամասերը, անվա-
կունդերը, հոդային միացումները և ավտոմոբիլի այլ դժվար հերմետի-
կացվող շփման հանգույցները յուղվում են կոնսիստենտային՝ նատրիում-
ային, կալցիումային և կալցիումանատրիումային ճարպային քսուքներով: 

Ճարպային կալցիումային քսուքները և սինթետիկ քսուքները խոնա-
վակայուն են և կիրառվում են բաց, խոնավությունից չպաշտպանված ու 
տաքացման չենթակա լծորդումներ յուղելու համար: 

Զսպանակային թերթերի յուղման համար կիրառում են կալցիումային 
գրաֆիտային քսուք: 
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Ավտոմոբիլի ուժեղ բեռնավորված և համեմատաբար շատ տաքացող 
անիվային գլորման առանցքակալները յուղում են այնպիսի քսուքներով, 
որոնք օժտված են հալման բարձր (1300C և ավելի) ջերմաստիճանով՝ 
կալցիումանատրիումային և նատրիումային քսուքով, ճարպային, արհես-
տական և կոնստալինով կամ քսուքով: 

Զսպանային մատերը, շրջադարձային դարձակների սռնացցերը և 
ավտոմոբիլի առջևի ու հետևի կախոցի մնացած բաց միացումները 
յուղում են յուրաքանչյուր 1000-2000 կմ (ելնելով շահագործման պայման-
ներից և շփման հանգույցի կոնստրուկտիվ առանձնահատկություննե-
րից) վազքից հետո: Ըստ որում, քսուքը ներարկում են մամուլյուղամանի 
միջոցով, ճնշման տակ այնքան, մինչև յուղման ենթակա լծորդման 
բացակներից դուրս մղվի հին քսուքը, և սկսի դուրս գալ թարմը: 

Մամուլյուղամանի միջոցով շփվող մակերևույթների անկյունները 
քսուք մղելու համար անհրաժեշտ է կիրառել համապատասխան ճնշում, 
որը տվյալ պայմաններում (ջերմաստիճանի, հանգույցի կոնստրուկցիայի 
և նրա վիճակի) ապահովի քսուքի մղումը: Հետազոտությամբ ապացուց-
ված է, որ առավել մեծ քանակի կետեր յուղվում են 50-ից մինչև 1000 
կգ/սմ2 ճնշման տակ, չնայած, որ այդ կետերի մինչև 20%- ը պետք է յուղ-
վեն 100-ից մինչև 300 կգ/սմ2 և ավելի ճնշման տակ: 

Յուղման այդ եղանակի համար որպես սարքավորում կիրառում են 
տարբեր տիպի ձեռքի և մեխանիկական սոլիդոլամղիչներ, որոնք քսուքը 
մատուցում են 50ից մինչև 400 կգ/սմ2 ճնշման տակ: 

Սոլիդոլամղիչներ: Ձեռքի սոլիդոլամղիչները, որպես սակավ արտա-
դրողական, հիմնականում նախատեսվում են անհատական օգտագործ-
ման համար և մտնում են ավտովարորդի գործիքների համալիրի մեջ: 

Որպես բացառություն, փոքր ավտոտնտեսություններում երբեմն կի-
րառում են լծակավոր սոլիդոլամղիչներ, որոնց լցավորում են մեխանի-
կական եղանակով: 

Լծակավոր սոլիդոլամղիչը մամուլյուղամանին միացվում է ցանգային 
ծայրապանակի օգնությամբ, որը յուղման ընթացքում ապահովում է սո-
լիդոլամղիչի կիպ միացումը մամուլ յուղամանի հետ: Քսուքը մոտեցվում է 
ծայրապանակի խողովակի և մղման գնդիկավոր փականի միջոցով` լծա-
կով շարժման մեջ դրվող պլունժերի ներգործությամբ: 
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Սոլիդոլամղիչ 
1 -ծայրապանակ, 2 -խողովակ, 3 -փական, 4 -գլան, 5 -պլունժեր, 6 -անցք,  
7 -մխոցակոթ, 8 -զսպանակ, 9 -իրան, 10 -կափարիչ, 11 -լծակ, 12 -մխոց 

 

Գլանի՝ պլունժերից ներքև դասավորված խոռոչը քսուքով լցվում է 
անցքի միջոցով՝ պլունժերը վերև բարձրացնելու դեպքում ստեղծվող 
նոսրացման շնորհիվ:  

Ծախսմանը զուգընթաց քսուքի վրա ճնշում է գործադրում մխոցը, որը 
տեղաշարժվում է զսպանակի ճիգով: 

Լծակային սոլիդոլամղիչը լցավորելու համար իրանը պտտելով անջա-
տում են առջևի կափարիչից կամ հանում են հետևի կափարիչը, ըստ 
որում, հանում են նաև մխոցը՝ մխոցակոթի հետ միասին: 

Ձեռքի սոլիդոլամղիչների լցավորման գործընթացը մեքենայացնելու 
համար առջևի կափարիչում նախատեսված է գնդիկավոր հետադարձ 
փականով հանդերձված յուղաման, որի միջոցով ձեռքի պոմպի օգնու-
թյամբ բաքից քսուք է մղվում:  

Լծակավոր սոլիդոլամղիչները քսուքը մղում են 250-350 կգ/սմ2 
ճնշման տակ, լծակի վրա գործադրվող ճիգը 12-15 կգ լինելու դեպքում: 
Պլունժերի մեկ ընթացքի ժամանակ մատուցվող քսուքի քանակը կազ-
մում է շուրջ 1 սմ3, սոլիդոլամղիչի օգտակար տարողությունը՝ 0,25-0,3 լ: 

Փոքր արտադրողականությունը և ձեռքի սոլիդոլամղիչի զարգացրած 
անբավարար ճնշումը, նաև աշխատանքային օրվա ընթացքում յուղող 
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բանվորի ֆիզիկական աշխատանքի մեծ ծախսը հասցրեցին այդ գործ-
ընթացի մեքենայացման անհրաժեշտությանը: 

Առավել շատ տարածված են շարժական էլեկտրամեխանիկական և 
պնևմատիկ սոլիդոլամղիչները: 

Էլեկտրամեխանիկական 390 նմուշի սոլիդոլամղիչ: Այն շարժական 
սոլիդոլամղիչ է, որը տեղակայված է սայլակի վրա և աշխատում է էլեկ-
տրական հաղորդակի միջոցով: 
Տարողության մեջ լցված կոնսիստենտային քսուքը՝ էլեկտրաշարժիչից 
ռեդուկտորի միջոցով պտտական շարժում ստացող շնեկի օգնությամբ և 
քամիչի միջոցով մատուցվում է բարձր ճնշման պոմպի գլանին, որտեղից 
էլ ճնշման տակ մղվում է բաշխիչ ճկուն խողովակի և ատրճանակի մեջ: 

 
Էլեկտրամեխանիկական 390 նմուշի սոլիդոլամղիչ 

1 -էլեկտրաշարժիչ, 2 -ճնշման ռելե, 3 -քամիչ, 4 -տարողություն, 5 -բաշխիչ 
ատրճանակ, 6 -միացուցիչ, 7 -մագնիսային գործարկիչ, 8 -սայլակ,  

9 -ռեդուկտորի հենատուփ, 10 -բաշխիչ խողովակ,  
11 -փչահարման ասեղ, 12 - ճնշաչափ 

 

Պնևմատիկ 170 նմուշի սոլիդոլամղիչ: Սոլիդոլամղիչը աշխատում է 
պնևմատիկ հաղորդակով, այն անիվների վրա տեղակայված շարժական 
հարմարանք է:  
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Բարձր ճնշման պոմպը գործողության մեջ է դրվում պնևմատիկ շար-
ժիչի մխոցով` օդի 6-10 կգ/սմ2 ճնշման ներգործությամբ:  

Ավտոմոբիլի հանգույցները յուղելու համար օգտագործվող ատրճա-
նակի բռնակը սեղմելուն պես միանում է պնևմատիկ պոմպը, և սարքա-
վորման տարողության մեջ լցված քսուքը ռետինե խողովակի միջով 
ճնշման տակ հասնում է ատրճանակին: 

 

 
 

Պնևմատիկ 170 նմուշի սոլիդոլամղիչ 
1-ռետինե խողովակ՝ սեղմած օդ մատուցելու համար, 2-զտիչ յուղաման,  
3-իրան, 4 -տարողություն, 5 -բաշխիչ ատրճանակ, 6-փականների բլոկ,  

7 -իրան, 8- պնևմատիկ շարժիչ, 9-անիվի կալունակ  
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4.5 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ ԼԻՑՔԱՎՈՐՈՂ 
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

 
Տեխնիական հեղուկով են լիցքավորվում ավտոմոբիլի արգելակման, 

կցորդման և շարժիչի հովացման համակարգերը: Արգելակման և կցորդ-
ման համակարգերի համար նախատեսված է արգելակային հեղուկ, 
շարժիչի հովացման համար՝ անտիֆրիզ, իսկ հիդրոտրանսֆորմատոր-
ներիհամար՝ հատուկ հեղուկով: 

BC10-NORDBERG - Սարքավորումը նախատեսված է ավտոմոբիլի ար-
գելակային և կցորդման համակարգից տեխնիկական հեղուկի դատարկ-
ման, լիցքավորման և համակարգում եղած օդի հեռացման համար: 

Նման կարգի սարքավորումներն աշխատում են սեղմած օդի ճնշման 
միջոցով: Սարքավորումը բաղկացած է երկու հատվածից, որոնք միմյան-
ցից բաժանվում են հատուկ ճկուն մեմբրանով: Այն տարանջատում է 
սարքավորման մեջ եղած օդը տեխնիկական հեղուկից:  

Ներքևի հատվածը միացվում է օդի ճնշման կոմպրեսորին, իսկ վերևի 
հատվածը՝ լցված արգելակային հեղուկով միացված է ավտոմոբիլի ար-
գելակային հիդրավլիկ համակարգի գլխավոր գլանին: Կոմպրեսորի 
շնորհիվ սարքավորման ներքևի հատվածում օդի ճնշումը բարձրացնելու 
դեպքում ճկուն մեմբրանի միջոցով ճնշում է գործադրվում տեխնիկական 
հեղուկով լցված հատվածի վրա: Սարքավորման տեխնիկական հեղու-
կով լիքը հատվածը ճկուն խողովակով հերմետիկ կերպով միացնելով 
արգելակային համակարգի գլխավոր գլանի կափարիչի տեղադրման 
տեղամասին, արդյունքում՝ ավտոմոբիլի արգելակման համակարգը 
կգտնվի ճնշման տակ: 
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 BC10-NORDBERG արգելակման համակարգի լիցքավորման սարք 
 

 
Ավտոմոբիլի ցանկացած անիվի մոտ գտնվող արգելակման հեղուկի 

դատարկման ծորակը բացելով, այդտեղից դուրս կհոսի աշխատած 
հեղուկը, փոխարենը լիցքավորման սարքավորումից համապատասխան 
չափով տեխնիկական նոր հեղուկ կմղվի արգելակման համակարգի մեջ: 
Նման կարգով կարելի է դատարկել ավտոմոբիլի արգելակման ամբողջ 
համակարգը և լիցքավորել նոր տեխնիկական հեղուկով, միաժամանակ 
համակարգում եղած օդը հեռացնելով: 

Սարքավորումն ունի օդի ճնշումը ստուգող ճնշաչափ: Լիցքավորման 
համար անհրաժեշտ օդի աշխատանքային ճնշումը 0,3-3 բար է: 

Նմանատիպ սարքավորման կիրառումով կարելի է տեխնիկական 
հեղուկով լիցքավորել նաև ավտոմոբիլի կցորդման համակարգը: 

RAASM 35270- սարքավորումը նախատեսված է ավտոմոբիլների շար-
ժիչների հովացման համակարգը տեխնիկական հեղուկով (անտիֆրի-
զով) լիցքավորելու համար: 
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RAASM 35270 - տեխնիկական հեղուկի (անտիֆրիզի) լիցքավորման սարք 
 
Սարքավորումն իրենից ներկայացնում է 65 լիտր տարողություն ունե-

ցող բաք, որը հանդերձված է տեղաշարժման համար նախատեսված 
անիվներով, ձեռքի աշխատող պնևմատիկ պոմպով, ճնշաչափով, լիցքա-
վորման ճկուն խողովակով և ատրճանակով: Նախապես դատարկվում է 
ավտոմոբիլի շարժիչի հովացման համակարգն աշխատած հեղուկից 
(անտիֆրիզից): Լիցքավորող սարքավորման բաքը լցվում է նոր թարմ 
հովացման հեղուկով: Ձեռքի պնևմատիկ պոմպի միջոցով բաքում առա-
ջացնելով օդի ճնշում` տեխնիկական հեղուկը (անտիֆրիզը) ճկուն խողո-
վակի և ատրճանակի շնորհիվ լցվում է ավտոմոբիլի շարժիչի հովացման 
համակարգը: 

NORDBERG CMT52  - հովացման համակարգի հեղուկի փոխման սար-
քավորում: Ստացիոնար սարքավորում է, նախատեսված է ավտոմոբիլի 
շարժիչի հովացման համակարգի հեղուկի (անտիֆրիզի) փոխման համար: 
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Սարքավորումը հնարավորություն ունի ստուգելու հովացման համա-
կարգի հերմետիկությունը, գնահատել թերմոստատի, ռադիատորի կա-
փարիչի և հովացման հեղուկի ընդլայնման բաքի փականների աշխա-
տանքային վիճակը: 

Սարքավորումը աշխատում է հետևյալ սկզբունքով՝ 
-Աշխատած տեխնիկական հեղուկի (անտիֆրիզի) դատարկում. 
-Ճնշաչափով ստուգել հովացման համակարգի հերմետիկությունը. 
-Կատարել շարժիչի հովացման համակարգի մաքրում. 
-Նոր լիցքավորվող հեղուկի (անտիֆրիզի) որակի ստուգում. 
-Հովացման համակարգը նոր՝ թարմ հեղուկով լիցքավորում: 

NORDBERG CMT52 - Հովացման համակարգի հեղուկի  
փոխման սարքավորում 

 
Սարքավորումն ունի երկու բաք, մեկը նախատեսված է աշխատած 

հեղուկի հավաքման համար, մյուսը՝ նոր հեղուկի համար: ՈՒնի երկու 
ճկուն խողովակ՝ սև և կարմիր գույնի: Սև գույնի խողովակն աշխատած 
հեղուկի դատարկման համար է, իսկ կարմիրը ՝ նոր հեղուկի (անտիֆրի-
զի) լիցքավորման համար:  

Սարքավորումն աշխատում է պնևմատիկ պոմպի միջոցով, ինչը 
միացված է սեղմած օդի ճնշման համակարգին: Աշխատած հեղուկի դա-
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տարկման համար անհրաժեշտ վակուումը և նոր հեղուկի լիցքավորման 
համար անհրաժեշտ ճնշումը կարգավորվում է պնևմատիկ պոմպի 
միջոցով: 

Սարքավորման տեխնիկական բնութագիրը՝ 
-օդի աշխատանքային ճնշումը` 6-7 բար, 
-անհրաժեշտ օդի քանակը` 6-8 լ/վրկ, 
-դատարկվող հեղուկի ջերմաստիճանը` 40-60 0C, 
-բաքերի քանակը` 2, 
-բաքերի տարողությունը` 30լ, 
-ճնշաչափ` 2 հատ (0-7 բար), 
-ճկուն խողովակների երկարությունը` 10մ, 
-եզրաչափերը` 500x430x1010 մմ, 
-քաշը 34 կգ: 
 

4.6. ՕԴԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 
 

Ավտոմոբիլների դողերի շահագործման գործընթացում դողածած-
կանների քայքայում հաճախ տեղի է ունենում օդի ճնշումը դողերում նոր-
մայի նկատմամբ բարձր կամ ցածր լինելու հետևանքով: Ցածր ճնշումն 
առաջացնում է դողի ուժեղ ձևափոխություն և դողածածկանի նյութի 
գերլարում, ներքին շփման և ջերմագոյացման մեծացում դողում, որի հե-
տևանքով կմախքի թելերը ռետինից պոկվում են, իրար շփվելով մաշվում 
և կտրատվում: 

Դողում օդի չափից ավելի բարձր ճնշումը փոքրացնում է նրա ձևափո-
խությունը և ճանապարհի հետ կոնտակտի մակերեսը, որը մեծացնում է 
կմախքի թելերի լարումը և դողի տեսակարար ճնշումը ճանապարհի 
վրա: Այս բոլորի հետևանքով տեղի է ունենում կմախքի թելերի վաղա-
ժամ խզում և պահպանաշերտի ինտենսիվ մաշում: 

Դողերի վաղաժամ մաշվածք և քայքայում կարող են տեղի ունենալ 
նաև թույլատրելի մաքսիմալ բեռնվածքները գերազանցելու դեպքում, 
որոնց ներգործությունը դողի վրա համանման է ցածրացման ճնշման 
ներգործությանը: Անսարք զսպաններով, վատ ճանապարհներով երթևե-
կելու և ավտոմոբիլը գերբեռնավորելու դեպքում դողը քսվում է թափքին 
և մեխանիկական վնասվածքներ ստանում: 
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Կրկնակի դողերում օդի անբավարար ճնշման դեպքում փոքրանում է 
բացակը նրանց միջև, որը, բեռնվածքն ու դողերի ձևափոխությունը մե-
ծացնելու դեպքում, հանգեցնում է նրանց փոխադարձ շփմանը և 
կողային մակերևույթների մաշմանը: 

Ավտոմոբիլի դողերի տեխնիկական վիճակի վերահսկում կատարելիս 
ստուգում են օդի ճնշումը և անհրաժեշտության դեպքում ճնշումը հասց-
նում նորմային: 

Անվադողերում օդի ճնշումը կարգավորելու համար կիրառվում են 
տարբեր տեսակի օդաբաշխիչ սարքեր, որոնք բաժանվում են հետևյալ 
խմբերի՝ ավտոմոբիլային ձեռքի կամ ոտքի օդաբաշխիչ պոմպեր, ավտո-
մոբիլային էլեկտրական պոմպեր, շարժական օդաբաշխիչներ, ստացիո-
նար օդաբաշխիչներ, ճնշաչափեր և ճնշման կարգավորիչներ: 

Ամենապարզագույն օդաբաշխիչ սարքավորումներից են ձեռքի կամ 
ոտքի ավտոմոբիլային պոմպերը, որոնք թեթև են, և հարմար է դրանց 
տեղադրումն ավտոմոբիլի մեջ, և օգտագործել ճանապարհային պայ-
մաններում: 

 
 

Պարզագույն օդաբաշխիչ պոմպեր 
ա - ձեռքի պոմպ, բ - ոտքի պոմպ 
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Այս պոմպերի թերություններից են ֆիզիկական ծանր աշխատանքը, 
դանդաղ գործունեությունը և ցածր ճնշման ապահովումը՝ մինչև 3 մթ: 

Ավտոմոբիլային էլեկտրական օդաբաշխիչ պոմպն աշխատում է 12 վոլտ 
լարումով և սնվում է ավտոմոբիլի մարտկոցից: Այն թեթև է, աշխատում է 
զարգացնելով մինչև 3 մթ ճնշում, արտադրողականությունը ցածր է: 

 

 
Էլեկտրական օդաբաշխիչ պոմպեր 

 

Սարքավորումը բաղկացած է էլեկտրաշարժիչից, մխոցավոր գլանից, 
ճնշաչափից, ռետինե խողովակից և ծայրապանակից: Հոսանքի միացու-
մը կատարվում է ծխախոտավառիչի տեղադրման բնից: Նման կարգի 
շարժական էլեկտրական օդաբաշխիչ պոմպը նախատեսված է R13 – 
R16 չափերի անվադողերը օդով լիցքավորելու համար. ապահովում է 
2,5-3,0 մթ ճնշում: Արտադրողականությունը` 30-40 լիտր/րոպ: 

K25M մխոցավոր կոմպրեսոր (օդասեղմիչ): Շարժական օդաբաշխիչ 
կայանք է` նախատեսված սեղմած օդի սետղծման համար: Այն հանդերձ-
ված է ավտոմատիկայով, 120 լիտր տարողության բաքով, էլեկտրական 
շարժիչով, մխոցային պոմպով, հովացման համակարգով, ճնշաչափով և 
օդի լիցքավորման ճկուն խողովակով: Կիրառվում է ավտոմոբիլի 
անվադողերի ճնշումը կարգավորելու համար: Սարքավորման տե-
ղաշարժն իրականացվում է 3 անիվների օգնությամբ, այն աշխատում է 
220 վոլտ միաֆազ հոսանքից սնվող էլեկտրական շարժաբերով, ապա-
հովում է սեղմած օդի ճնշումը մինչև 6 մթ: 

  



 

119 

Մխոցային պոմպի միջոցով կոմպրեսորի բաքի մեջ խտացվում է սեղ-
մած օդը, որտեղից ճկուն խողովակով լիցքավորվում են ավտոմոբիլների 
դողերը 

K25M  - մխոցավոր կոմպրեսոր (օդասեղմիչ) 
 

Կոմպրեսորի տեխնիկական բնութագիրը՝ 
-կոմպրեսորի նմուշը` մխոցային, ձևը` շարժական, 
-շարժաբերը - էլեկտրական, սնուցումը - միաֆազ 220 վ, 
-սեղման աստիճանը`մեկաստիճանային, 
-հովացման համակարգը` օդով, հզորությունը` 4 կվտ, 
-օդի պահանջը` 8,3 լ/րոպ, 
-բաքի տարողությունը` 120 լ, 
-սեղմած օդի ճնշումը` մինչև 6 մթ,  
-քաշը` 150 կգ: 
 

C413M - Ստացիոնար օդաբաշխիչ սարքավորում: Նախատեսված է բո-
լոր տեսակի ավտոմոբիլների անվադողերն ավտոմատ կարգով օդով 
լիցքավորելու և օդի ճնշումը կարգավորելու համար: Աշխատում է էլեկտ-
րական հոսանքով: 
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C413M - Ստացիոնար օդաբաշխիչ սարքավորում 

 

Օդաբաշխիչ սարքավորումը անշարժ տեղակայված է պատի վրա, 
ունի օդի լիցքավորման համար ճնշաչափ և երկար ճկուն խողովակ: 

Սարքավորման տիպը - C413M, սնման ցանցի լարումը` 220 վ, մա-
տուցվող օդի ճնշումը` 1 ՄՊա, ճնշման չափման աստիճանը` 0-1,0 ՄՊա, 
Սարքավորման եզրաչափերը` 250x240x400 մմ, քաշը` 12,5 կգ, չափման 
թույլատրելի շեղումը` 0,02 ՄՊա: 

Օդի բաշխման ատրճանակ: Նախատեսված է ավտոդողերը օդով 
լիցքավորելու և օդի ճնշումը ստուգելու համար: Ատրճանակը տեղադր-
վում է օդը լիցքավորող խողովակի ծայրին, այն ունի ճնշաչափ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Օդի բաշխման ատրճանակներ 
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Մխոցային տիպի ճնշաչափ: Այն ավտոմոբիլները, որոնց դողերում օդի 
ճնշումը չի համապատասխանում նորմային, աշխատանքի թողնել չի կա-
րելի: 

Օդի ճնշումը դողերում չափելու համար կիրառում են մխոցային կամ 
պլունժերային տիպի ճնշաչափեր: Մխոցային տիպի ճնշաչափը ծայրա-
պանակով սեղմում են խցի կափույրին այնպես, որպեսզի մղակը ընկղմ-
վի: Խցից օդը ծայրապանակի առվիկով անցնում է մխոցի տակ և տե-
ղաշարժում այն` սեղմելով ուժաչափային զսպանակը: Մխոցի հետ միա-
ժամանակ տեղաշարժվում է արույրե գլանաձև, կարմիր գույնով ներկ-
ված էկրանը, որը սահում է ուղղատու խողովակով: Ճնշաչափը կափույ-
րից հեռացնելիս մխոցը զսպանակի ներգործության տակ կվերադառնա 
ելակետային դիրքին, իսկ էկրանը կմնա տեղում: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Մխոցային տիպի ճնշաչափ 
1 - ծայրապանակ, 2 - մխոց, 3 - զսպանակ, 4 - էկրան, 5 - ուղղատու 

խողովակ, 6 - սանդղակ 
 

Ճնշաչափի իրանի վերին մասում կա պատուհան, որը փակված է բա-
ժանումների սանդղակ ունեցող թափանցիկ ցելուլոիդով: Ըստ էկրանի 
եզրի և սանդղակի` որոշում են օդի ճնշումը դողում: Ճնշաչափի ցուցում-
ների ճշտությունը գտնվում է սանդղակի մեկ բաժանքի արժեքի սահ-
մաններում (0,1 կամ 0,2 կգ/սմ2): 

Մխոցային ճնշաչափերը հիմնականում օգտագործում են ճանապար-
հային պայմաններում: 
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Դողը օդով լիցքավորելու ճնշաչափ ունեցող ծայրապանակ: Օդի 
ճնշումը դողերում վերահսկելու համար ավտոտնակներում օգտագործում 
են ճնշաչափ ունեցող ծայրապանակներ, որոնք միացվում են կոմպրեսո-
րից կամ օդային մայրուղուց եկող օդաբաշխիչ ճկուն խողովակներին: 
Զսպանակային տիպի ճնշաչափ ունեցող ծայրապանակի սխեման պատ-
կերված է նկարում: 

Դողը օդով լիցքավորելու ճնշաչափ ունեցող ծայրապանակներ 
1 -կոճակ, 2,10 -զսպանակներ, 3,6,8 -թամբեր, 4,9 -փականներ,  

5 -ճնշաչափ, 7,11 -խողովակաոստեր 
 

Կոճակի ազատ (բաց թողած) վիճակում փականը դողի հետ միացված 
ճկուն խողովակի խողովակաոստի միջոցով մատուցվող օդի ճնշման 
տակ, իսկ փականը զսպանակի և մայրուղուց խողովակաոստի միջոցով 
մատուցվող օդի ճնշման տակ համապատասխանորեն սեղմվում են 
թամբերին: Այդ դեպքում ճնշաչափը ցույց կտա օդի ճնշումը դողում: Կո-
ճակը մինչև վերջ սեղմելիս օդը մայրուղուց կմատուցվի դողին: Կոճակը 
ոչ լրիվ սեղմելու դեպքում փականը սեղմվում է թամբին, իսկ փականը 
այդ ժամանակ կգտնվի միջակա դիրքում: Այդ դիրքում օդը դողից կարող 
է դուրս գալ և օդի ճնշումը նրանում կնվազի մինչև այն պահը, քանի դեռ 
կոճակը չի գրավել իր եզրային դիրքը:Այդ հանգամանքը հնարա-
վորություն է տալիս դողում սահմանել օդի անհրաժեշտ ճնշում: Դողը 
լցնելու համար սեղմած օդը ստանում են կոմպրեսային կայանքներից, 
իսկ օդի բաշխման համար օգտագործում են օդաբաշխիչ սյուներ:  
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Օդի ճնշման կարագավորիչ: Օդաբաշխիչ սյունը կազմված է օդի 
ճնշումը վերահսկող մեխանիզմից (ճնշման կարգավորիչից), որը ծառա-
յում է տվյալ դողի համար սահմանված ճնշումը վերահսկելու համար, և 
ճկուն խողովակից, որն ավտոմատ կերպով անջատում է սեղմած օդի 
մատուցումը. երբեմն սյունն ունենում է մեխանիզմ՝ երկար ճկուն խողո-
վակը թմբուկի վրա ավտոմատ կերպով փաթաթելու համար: 

Ճնշման ավտոմատ կարգավորիչներն ըստ գործողության սկզբունքի 
կարելի է բաժանել երկու տիպի՝ պնևմատիկ և էլեկտրամեխանիկական: 

Առաջին տիպի կարգավորիչներում որպես գրգռիչ և կարգավորիչ 
հարմարանք ծառայում են օդի ճնշաչափը և օդի ճնշումը հավասարա-
կշռող զսպանակը, իսկ երկրորդ տիպի համար՝ էլեկտրակոնտակտային 
ճնշաչափը: Պնևմատիկ կարգավորիչներում գործադիր հարմարանք է 
ընդհատիչ տափակ կամ գնդիկային փականը, իսկ էլեկտրամեխանիկա-
ներում՝ սոլենոիդ էլեկտրամագնիսային փականը: Առաջին տիպի կար-
գավորիչի սկզբունքային սխեման ցույց է տրված նկարում: 

 
 

Օդի ճնշման կարագավորիչ 
1-թափանիվ, 2-հրիչ, 3-զսպանակ, 4-դիաֆրագմա, 5-փական,  

6-ծորակ, 7-ճնշաչափ 
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Օդի ճնշման կարգավորիչը տեղակայում են պահանջված դիրքում թա-
փանվիկի շրջումով, որը սեղմում է զսպանակը.իսկ զսպանակը հրիչի միջո-
ցով ճնշում է դիաֆրագմայի և ապա փականի վրա, որն այդ դեպքում բաց-
վում է և օդը օդային մայրուղուց բաց թողնում դիաֆրագմայի տակի խոռո-
չը: Ծորակի փակ վիճակում թափանվիկի պտտելով, փոփոխում են փակա-
նի բացվածքի մեծությունը (դրոսելավորելով օդի ճնշումը) այնքան, քանի 
դեռ ճնշաչափը ցույց չի տվել օդի ճնշման անհրաժեշտ մեծություն: Դրանից 
հետո բացում են ծորակը և սյունը հաղորդակցում օդով լցման ենթակա դո-
ղի կափույրի հետ: Հենց որ դողում օդի ճնշումը հասնում է ճնշաչափով 
սահմանված մեծությանը, կարգավորիչի դիաֆրագմայի տակ ստեղծվում է 
ավելցուկային ճնշում, որը զսպանակով չի հավասարակշռվում: Ըստ որում, 
դիաֆրագման, ճկվելով դեպի վերև, սեղմում է զսպանակը և ազատում 
փականը, որը փակում է օդի մայրուղուց մատուցվող օդի ճանապարհը:  

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 
 

1. Ներկայացրե´ք ավտոմոբիլների շարժիչների և ագրեգատների յուղի 
փոխման պարբերությունը կախված նրանց աշխատանքի տևողությունից: 

2. Ի՞նչ աշխատանքներ են ներառում շարժիչի և շարժահաղորդակի 
ագրեգատների տուփերի յուղման խնամքը: 

3. Նկարագրե´ք յուղահավաք սարքավորումների դերը և 
աշխատանքի առանձնահատկությունները: 

4. Ներկայացրե´ք յուղահավաք սարքավորումների խմբերը ըստ 
իրենց աշխատանքային բնույթի: 

5. Բացատրե´ք պարզագույն յուղահավաք սարքավորման կառուց-
վածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 

6. Բացատրե´ք յուղահավաք շարժական բաք (30լ) սարքավորման 
կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 

7. Բացատրե´ք  «Мастак-130-1006» նմուշի 6 լիտր տարողություն ունեցող 
վակուումային յուղահավաք սարքի աշխատանքի առանձնահատկու-
թյունները: 

8. Բացատրե´ք արագ գործող յուղահավաք սարքավորման կառուց-
վածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 

9. Նկարագրե´ք ավտոմատ փոխանցման տուփի աշխատած յուղի 
փոխման կարգը: 

10. Նկարագրե´ք ձեռքի յուղաբաշխիչ սարքավորումների տեսակ-
ները և դրանց աշխատանքի առանձնահատկությունները: 
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11. Բացատրեք կոմպրեսիոն պնևմատիկ յուղաբաշխիչ սարքավորման 
կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 

12. Նկարագրե´ք շարժական պնևմատիկ յուղաբաշխիչ պոմպի 
աշխատանքի սկզբունքը: 

13. Բացատրե´ք ստացիոնար յուղաբաշխիչ կայանքի կառուցվածքը և 
աշխատանքի սկզբունքը: 

14. Բացատրե´ք 276Մ նմուշի մեխանիկական պոմպով հանդերձված 
յուղաբաշխիչ սարքի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 

15. Նկարագրե´ք շարժահաղորդակի ագրեգատների էլեկտրական 
յուղաբաշխիչ սարքավորման աշխատանքի սկզբունքը: 

16. Բացատրե´ք յուղաբաշխիչ ատրճանակների կառուցվածքը և աշ-
խատանքի առանձնահատկությունները: 

17. Նկարագրե´ք ավտոմոբիլի ընթացային մասերի յուղման սարքա-
վորումների դերը և աշխատանքի սկզբունքը: 

18. Բացատրե´ք ձեռքի սոլիդոլամղիչների կառուցվածքը և դրանցով 
աշխատանքի սկզբունքը: 

19. Բացատրե´ք 390 նմուշի էլեկտրամեխանիկական սոլիդոլամղիչի 
կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 

20. Նկարագրե´ք «BC10-NORBERG» մակնիշի սարքավորման շնոր-
հիվ արգելակային և կցորդման համակարգերը տեխնիկական հեղուկով 
լիցքավորման կարգը: 

21. Նկարագրե´ք ավտոմոբիլի շարժիչի հովացման համակարգի լից-
քավորման աշխատանքի սկզբունքը: 

22. Բացատրե´ք հովացման համակարգի հեղուկի փոխման «NORBERG 
CMT52» սարքավորման կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 

23. Նկարագրե´ք ձեռքի օդաբաշխիչ պոմպի աշխատանքի առանձ-
նահատկությունները: 

24. Բացատրե´ք «K25M» մխոցավոր կոմպրեսորի՝ շարժական օդա-
բաշխիչ սարքի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 

25. Բացատրե´ք «C413M» ստացիոնար օդաբաշխիչ սարքավորման 
կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 

26. Նկարագրե´ք օդի բաշխման ատրճանակների ու ճնշաչափ սար-
քերի աշխատանքի սկզբունքները: 

27. Բացատրե´ք օդի ճնշման կարգավորիչ սարքի կառուցվածքը և 
աշխատանքի սկզբունքը: 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. ՔԱՆԴՄԱՆ-ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ 
ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

5.1 ՔԱՆԴՄԱՆ-ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ 

ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ 
 

Ձեռքի գործիքներ 
Ավտոմոբիլների ագրեգատների քանդման-հավաքման աշխատանք-

ներում կիրառվում են տարբեր փականագործական գործիքներ և հար-
մարանքներ: Այդ աշխատանքներում առավել շատ կիրառվում են ձեռքի 
գործիքներ` տարբեր տեսակի մանեկային դարձակներ, պտուտակիչներ, 
մուրճ և այլ հավաքածու գործիքներ: 

Պարուրակային միացումների քանդման-հավաքման ժամանակ օգ-
տագործում են տարբեր մանեկային դարձակներ և պտուտակիչներ:  

Յուրաքանչյուր մանեկային դարձակ կազմված է բռնակից և գլխիկից. 
կան մանեկային դարձակներ, որոնք երկու գլխիկ ունեն: Գլխիկում մա-
նեկի համար խոռոչ է արված,որը կոչվում է բացվածք: Դարձակների 
բացվածքներն ունեն խիստ որոշակի չափեր, որոնք սովորաբար նշա-
նակվում են դարձակի բռնակի վրա: Դարձակով շրջառված մանեկի և 
դարձակի բացվածքի կողերի միջև բացակը պետք է լինի 0.1-0.3 մմ 
սահմաններում: 

Գոյություն ունեն մանեկային դարձակների հետևյալ հիմնական տե-
սակները: 

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

  
 
                   
 
           Բաց դարձակներ 
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Մակադիր դարձակներ: Մակադիր դարձակները ունեն փակ եզրա-
գիծ: Վեցանիստ և տասներկու նիստանի անցքերով այդ դարձակներից 
օգտվում են բաց տեղերում: Տասներկու նիստանի դարձակներով կարելի 
է աշխատել այնպիսի պայմաններում, որտեղ մանեկի կամ հեղույսի 
պտտումը սահմանափակ է, հնարավոր է դառնում մանեկը շրջել 300 
անկյունով և նրան բազմապատիկ ուրիշ անկյուններով: Վեցանիստ դար-
ձակը հնարավորություն է տալիս մանեկը շրջել 600 անկյունով: 

Մակադիր դարձակներ 

 

 
Շառավղային դարձակներ, այսինքն` դարձակներ, որոնք օգտագործ-

վում են կլոր մանեկների համար: Պատրաստվում են երկու տիպի` բաց և 
փակ: Կիրառվում են կողային մակերեսի վրա կամ ճակատի վրա անցք, 
կամ փորակ ունեցող մանեկների ներպտտելու և թուլացնելու համար: 

 
 

 
 
 
Շառավղային դարձակներ 
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Ճակատային դարձակներ: Ըստ կոնստրուկցիայի տարատեսակ են և 
իրենց հերթին կախված են մանեկների կոնստրուկցիայից: Դրանցից 
օգտվում են դժվարամատչելի տեղերում: Նրանք աշխատանքում 
հարմար են և ապահովում են հեղույսների լավ ձգվածք: 

  
Ճակատային դարձակներ 

 
Ճչանակային դարձակ: Դժվարամատչելի տեղերում հեղույսները և 

մանեկները ներպտտելու և թուլացնելու համար օգտվում են ճչանակային 
դարձակից, որով կարելի է աշխատել դարձի անկյունը 200 փոքր լինելու 
դեպքում: 

 
Ճչանակային դարձակ 
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ՈՒնիվերսալ մանեկային դարձակ: Այս դարձակը շատ են օգտագոր-
ծում քանդման և հավաքման ժամանակ: Այն ունիվերսալ է կոչվում այն 
պատճառով, որ դրանով կարելի է արտապտտել և ներպտտել տարբեր 
չափերի պտուտակներ և մանեկներ: Յուրաքանչյուր նոր չափի համար 
փոխում են դարձակի բացվածքի լայնքը, որի համար համապատասխա-
նորեն տեղաշարժում են դարձակի շուրթը` օգտվելով որդնակից: 

 
ՈՒնիվերսալ մանեկային դարձակ 

 
Սահմանային դարձակ: Որոշ դեպքերում հարմար է աշխատել սահ-

մանային դարձակներով, որոնք ունեն հետևյալ առանձնահատկությունը, 
մանեկի ձգումը դադարեցնում են, երբ ձգման ճիգը հասնում է տվյալ 
միացման համար թույլատրելի սահմանային մեծությանը: 

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

ՈՒժաչափային բռնակ: ՈՒժաչափային բռնակը կիրառվում է ճակա-
տադարձակային գլխիկի հետ միասին այն հեղույսների ձգման համար, 
որոնք պահանջում են որոշակի մեծության ձգման մոմենտ օրինակ, 
գլանների գլխիկի, հենատուփի և այլ հեղույսները և մանեմները : Սահ-
մանված մոմենտով ձգելիս բացառվում է միացվող մեքենամասերի ձևա-
փոխումը և պարուրակի պոկվելը, ինչն իր հերթին բարձրացնում է պա-
րուրակային միացումների ծառայության ժամկետը և հուսալիությունը: 
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ՈՒժաչափային բռնակ 
 

 Ճակատադարձակային մանեկային գլխիկը միացվում է ուժաչափա-
յին բռնակի գլխիկի քառակուսի լայնական հատվածք ունեցող պոչամա-
սին: Հեղույսը կամ մանեկը ձգելիս մետաղաձողը` կոթի վրա գործադր-
վող ճիգից ծռվում է առաձգական ձևափոխության սահմաններում: Ըստ 
որում, սլաքը պտտվելով գլխիկի հետ միասին, մնում է նախկին դիրքում 
և ըստ սանդղակի նշում ձգման մոմենտի մեծությունը: Սանդղակի բա-
ժանքի արժեքը հավասար է 0.5 կգմ, բռնակով ստեղծվող առավելագույն 
մոմենտը ` 14 կգմ: 

Ագրեգատների քանդման և հավաքման ժամանակ օգտագործվում են 
նաև տարբեր տեսակի պտուտակահանիչներ: 

 
 

 
 
 

 
Պտուտակահանիչներ 
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Մեխանիկական շարժաբերով սարքավորումներ 
 

Ձեռքի գայլիկոնման սարքեր: Ձեռքի պտուտակային գայլիկոնիչն 
օգտագործվում է ոչ մեծ անցքեր գայլիկոնելու համար:Գոյություն ունեն 
ձեռքի գայլիկոնման հետևյալ սարքերը: 

Ատամնավոր փոխանցումով ձեռքի գայլիկոնիչ: Այս սարքն ունիվեր-
սալ է, այն հարմար է աշխատանքում, թույլ է տալիս մինչև 10-12 մմ տրա-
մագծով անցքեր գայլիկոնել և ունի համեմատաբար մեծ պտուտաթվեր 
(մինչև 300 պտ/րոպե): Գայլիկոնը տեղադրում են ձեռքի կապիչի մեջ, 
ձախ ձեռքով բռնում են անշարժ բռնակից, իսկ աջ ձեռքով` շարժական 
բռնակից, և, հենվելով կրծքահենակին, սկսում են աջ ձեռքով պտտել 
գայլիկոնիչի բռնակը: Այդ դեպքում կոնաձև ատամնավոր փոխանցման 
միջոցով պտտական շարժումը հաղորդվում է իլին: Գայլիկոնման գործ-
ընթացում պետք է հետևել, որպեսզի գայլիկոնը ուղղահայաց իջնի մեքե-
նամասի մակերևույթին: Միջանցիկ անցքի բացման վերջում փոքրաց-
նում են ճնշումը գայլիկոնիչի վրա, որովհետև ուժեղ ճնշման դեպքում մե-
տաղի մնացած բարակ շերտը կարող է ճկվել և շաղափը լռվել կամ նույն-
իսկ կոտրվել: 

 

 
 
 

Ձեռքի գայլիկոնիչներ 
1 -կրծքահենակ, 2 -բռնակ, 3 -անշարժ բռնակ, 4 -կապիչ, 5 -Գայլիկոն 
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Ճչանակով ձեռքի գայլիկոնիչ: Այն օգտագործվում է 20-ից մինչև 35 
մմ տրամագծով դժվարամատչելի տեղերում անցքեր գայլիկոնելիս, 
նույնպես և այն դեպքերում, երբ հնարավոր չէ օգտվել ոչ գայլիկոնային 
հաստոցից, ոչ մեքենայացված գայլիկոնիչ մեքենաներից: Ճչանակով 
գայլիկոնիչը բաղկացած է բռնակի ճանկով ընդգրկվող իլից :  

Իլի վրա ամրացված է արգելանիվը: Իլի մի ծայրին կապիչում ամրաց-
վում է գայլիկոնը, իսկ հակառակ ծայրին ներպտուտակվում է կոնաձև 
հենակով երկար մանեկ: Ճանկում ամրացված շնիկը զսպանակի ազդե-
ցության տակ ընկնում է արգելանվի ատամների մեջ և բռնակը ժամա-
ցույցի սլաքի ուղղությամբ շրջելիս պտտում է արգելանիվը և իլը` գայլի-
կոնի հետ միասին: 

 

 
 

Ճչանակով ձեռքի գայլիկոնիչ  
1-գայլիկոն, 2-կապիչ, 3-արգելանիվ, 4-մանեկ, 5–կոնաձև հենակ,  

6-անշարժ ճարմանդ, 7-ճանկ, 8-բռնակ, 9-շնեկի զսպանակ 
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Բռնակը հակառակ կողմը շարժելիս շնիկը սահում է արգելանվի 
ատամների վրայով, և իլը չի պտտվում: Շարժումներից առաջինը աշխա-
տանքային է, երկրորդը` պարապ: Գայլիկոնելիս գայլիկոնիչը տեղա-
դրում են այնպես, որ գայլիկոնն ընկնի մեքենամասի վրա կետանշված 
փոսիկի մեջ, իսկ կոնաձև հենակով սեղմում են անշարժ ճարմանդը: 
Գայլիկոնի մատուցումն իրականացվում է մանեկը պտտելու միջոցով: 

Փականագործական մամլակներ: Մամլակները ծառայում են նորոգ-
վող մեքենամասերն անշարժ ամրացնելու համար, որոնց վրա անհրա-
ժեշտ է կատարել տարբեր բնույթի մշակումներ: 

 

Զուգահեռ փականագործական մամլակները լինում են շրջադարձա-
յին և ոչ շրջադարձային: Այդ մամլակներում պտուտակի պտտման ժա-
մանակ շարժական շուրթը տեղափոխվում է` զուգահեռ մնալով անշարժ 
շուրթին, որի համար և մամլակն ստացել է զուգահեռ անունը: Փականա-
գործության մեջ լայն տարածում ունեն զուգահեռ շրջադարձային փակա-
նագործական մամլակները: Դրանք կազմված են հիմնային սալից և 
պտտվող մասից, շարժական և անշարժ շուրթերից: Շարժական շուրթի 
տեղափոխման զուգահեռությունն ապահովվում է ուղղորդիչ պրիզմայով 
և իրականացվում է ընթացային պտուտակի ու մանեկի օգնությամբ: 

Զուգահեռ փականագործական մամլակ 
1 -հիմնային սալիկ, 2 –շրջադարձային սալիկ, 3 –շարժական շուրթ,  

4 –անշարժ, 5–մանեկ, 6–ուղղորդիչ պրիզմա , 7 –պտուտակ, 8 -T-աձև 
փորակ, 9 –պտտման առանցք, 10 –հեղույս, 11 –բռնակ, 12 –մանեկ 
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 Շրջանային T-աձև փորակով տեղաշարժվում է հեղույսը մանեկով. 
բռնակի օգնությամբ կարելի է սեղմել շրջադարձային մասը` մամլակների 
հիմնային սալին որոշակի անկյան տակ: Հեղույսը ազատելու դեպքում 
շրջադարձային մասը կարելի է պտտել առանցքի շուրջը` պահանջվող 
անկյան տակ տեղակայելու համար:  

Ձեռքի պտուտակային մամլիչ: Այն նախատեսված է մանր ականոց-
ներ, փոքր մատեր և այլ ոչ մեծ մեքենամասեր ներմամլելու համար, որ-
տեղ չի պահանջվում մեծ ճնշման ուժ: Այն կազմված է հիմքից, կանգնա-
կից, պտուտակից և բռնակից:  

Ձեռքի պտուտակային մամլիչ 
 

 
Հարմարանքներ 

 

Ավտոմոբիլների ագրեգատների քանդման և հավաքման ժամանակ 
մեքենամասերի արտամամլման և ներմամլման նպատակով լայնորեն 
կիրառվում են տարբեր տեսակի կալակներ և հանիչներ:  

Ներմամլումը, կախված պահանջվող ճիգից, կատարվում է ձեռքով` 
մուրճի օգնությամբ կամ մեքենայացված հարմարանքներով:  
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Ձեռքով ներմամլում են ոչ մեծ մեքենամասեր` երիթներ, սեպեր, բու-
թակներ: Այդ դեպքում օգտվում են պղնձե կամ կապարե մուրճերից, ինչ-
պես և ամուր փայտից պատրաստված մուրճերից: Թույլատրվում է օգտ-
վել և պողպատե մուրճերից, բայց այն պայմանով, որ նրանցով հարվա-
ծելիս օգտագործվի փափուկ միջադիր` մեքենամասի և մուրճի միջև:  

Մեքենամասերը ներմամլելիս պետք է հարվածները սկզբում լինեն 
թույլ` մինչև մեքենամասը անցքի մեջ մտնելը: Համոզվոլով, որ մեքենա-
մասը առանց թեքվելու մտել է անցքի մեջ, մեծացնում են հարվածների 
ուժը: Ներմամլումն ավարտում են վերջին ուժեղ հարվածով, որպեսզի 
մեքենամասը կիպ նստի իր տեղը: Ոչ մեծ մեքենամասերը ներմամլելու 
համար հարմար են փափուկ մետաղից կամ պլաստմասայից ներդրովի 
կռիչ ունեցող պողպատե մուրճերը:  

Առանցքակալը լիսեռի վրա նստեցնելու համար կարելի է օգտագործել 
կալակ, որն իրենից ներկայացնում է պողպատյա խողովակի կտոր: Խո-
ղովակի ներքին տրամագիծը պետք է մի փոքր մեծ լինի լիսեռի տրամա-
գծից, իսկ խողովակի պատի հաստությունը` մի քիչ փոքր առանցքակալի 
ներքին օղակի հաստությունից: Խողովակի ճակատները մանրակրկիտ 
մշակում են այնպես, որպեսզի նրանք խիստ ուղղահայաց լինեն խողո-
վակի առանցքին: Մուրճով պետք է հարվածել ոչ թե անմիջապես խողո-
վակին, այլ խողովակի ծայրին դրած ձողին: 

Լիսեռի ծայրից զգալի հեռավորության վրա տեղավորվող առանցքա-
կալների նստեցման համար նույնպես օգտագործվում են խողովակից 
պատրաստված կալակ, որը հանդերձված է բռնակներով: Մամլումը կա-
տարում են կալակով, հարվածելով լիսեռի վրա տեղակայվող առանցքա-
կալի ճակատին: Դրա համար բռնում են կալակի բռնակներից: 

Առանցքակալների տեղակայումը լիսեռի վրա մամլային նստվածքով 
կատարվում է ձեռքի կամ հիդրավլիկ մամլիչներով, հատուկ կալակների 
օգնությամբ: Կալակներով կանխում են առանցքակալի և լիսեռի վնաս-
վելը, ստանում են առանցքակալների համաչափ նստեցվածք և զգալի 
չափով արագացնում են հավաքման գործընթացը: 

Գլորման առանցքակալներ մոնտաժելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, 
որ մամլման ճիգը պետք է փոխանցվի անմիջապես և միայն կցորդվող 
օղակի ճակատին լիսեռի վրա մամլելիս` ներսի օղակին, իսկ իրանի մեջ 
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մամլելիս` առանցքակալի արտաքին օղակին: Երբ առանցքակալը տեղա-
կայում են երկար լիսեռի վրա, նշված նպատակներին հասնելու համար 
հարմար է օգտվել հատուկ սնամեջ կալակից, որը հանդերձված է 
բռնակներով: Կալակի միջոցով համաչափ հարվածում են առանցքակա-
լի օղակի ամբողջ ճակատին: 

 
Կալակներ` առանցքակալներ մամլելու համար (մուրճի օգնությամբ  

և կալակի կշռի) 
 

Առանցքակալների, ատամնանիվների, կցաշուրթերի, վռանների և մե-
քենամասերի արտամամլման և ներմամլման համար հաճախ օգտվում 
են ունիվերսալ կամ հատուկ հանիչներից, որոնք ապահովում են համա-
պատասխան ճշգրտություն ունեցող ձգվածքով նստեցվածքներ: 

Հանիչները, ըստ աշխատանքի սկզբունքի, լինում են երկու տեսակի` 
մեխանիկական և հիդրավլիկ, իսկ ըստ նշանակության` հատուկ և ունի-
վերսալ: 

Հատուկ հանիչները նախատեսված են տվյալ մեքենամասերի կամ 
նմանատիպ մեքենամասերի ապամոնտաժման համար, օրինակ` 
առանցքակալների արտամամլման համար: 

Ունիվերսալ հանիչները նախատեսված են բազմաբնույթ (մի շարք) 
մեքենամասերի արտամամլման համար: 
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Մեխանիկական հանիչներն ունեն պարզագույն կոնստրուկցիա և կա-
ռուցվածք, սակայն դրանցով աշխատելն առաջացնում են որոշակի բար-
դություններ: Հիդրավլիկ հանիչների կիրառումը բավականին հեշտ է և 
հասարակ, միաժամանակ զարգացնում է մեծ ճնշման (արտամամլման) 
ուժ (ճիգ): 

Հանիչների ընտրության ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել` 
Մատչելիությունը և առկա աշխատանքային տարածքը: Աշխատան-

քային տարածքը պետք է հնարավորություն տա հանիչի ազատ տեղա-
դրմանը, որպեսզի կատարվի արտամամլում: 

Մեքենամասի արտամամլման համար անհրաժեշտ է ուժ` ճիգ: Այս 
դեպքում հարկավոր է հաշվի առնել մեքենամասերի արտամամլման հա-
մար գործադրվող անհրաժեշտ ուժը: Եթե մեխանիկական հանիչները 
չեն կարող ապահովել պահանջվող դուրսհանման ուժը, ապա այդ դեպ-
քում պետք է օգտագործել հիդրավլիկ հանիչներ, որոնց արտամամլման 
ուժը մեծ է: 

Արտամամլվող մեքենամասի չափերից ելնելով` ընտրվում են հանիչի 
տիպը, նրա կապիչների ձևը և չափերը: 

Հանիչների հուսալիությունը կախված է նրա կապիչների քանակից, 
կոնստրուկցիայից և գործադրվող ճիգի մեծությունից: 

ՈՒսումնասիրենք մեքենամասերի ապամոնտաժման օրինակներ` 
տարբեր հանիչների օգնությամբ: 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Հանիչ` առանցքակալները լիսռից հանելու համար 
1 –կալիչ, 2 –խաչարդ, 3 -պտուտակ 
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Հանիչ` հոլովակավոր առանցքակալների հանման համար 
1-պտուտակ, 2–մանեկ, 3-սալիկ, 4–ցցաձող, 5–կալիչ, 6-բռնակ 

 

 
Առանցքակալների քանդումը  
Լիսեռի ճակատից ոչ շատ հեռու դասավորված առանցքակալները 

հանում են հատուկ ճարմադի օգնությամբ: Հարամարանքը կազմված է 
աքցանաձև երեք կալիչից, պտուտակից և խաչարդով մանեկից: Մանեկը 
պտտելու միջոցով կալիչները շարժում են այնպես, որ ընդգրկվի մեքե-
նամասը, այդ դեպքում պտուտակն իր ծայրով հենվում է լիսեռի կենտրո-
նադրման անցքին, որից հանվում է մեքենամասը: Բռնակը պտտելու մի-
ջոցով մանեկը կալիչների հետ միասին լիսեռի վրայից քաշում է մեքենա-
մասը: 

  

Նկարում ցույց է տրված հարմարանք կոնաձև հոլովակավոր առանց-
քակալների արտաքին օղակները ապամոնտաժելու համար: Այն կազմ-
ված է պտուտակից, մանեկից և կալիչներից: Աառանցքակալներն իրա-
նից արտամամլելու համար կալիչները մտցնում են առանցքակալի պա-
հունակի մեջ և բռնակով սկսում են պտտել պտուտակը: Այդ դեպքում 
պտուտակը հենվում է սալին: Սալն իր հերթին իր երեք կարգավորվող 
ցցաձողերով հենվում է իրանին և դուրս քաշում առանցքակալը: 

Նկարագրված հարմարանքով արտամամլում են 62120 մմ տրամա-
գծով առանցքակալների արտաքին օղակները: 
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25 մմից ավելի ներքին տրամագծով գլորման առանցքակալները կա-
րելի է իրանից արտամամլել հետևյալ հարմարանքով. 

 
Հանիչ` գլորման առանցքակալների հանման համար 

1–բռնակ, 2–պտուտակ, 3-սկավառակ, 4–ցցաձող, 5–մանեկ, 6-տափօղակ  
  

 
Հարմարանքի պտուտակը ազատ մտնում է ցցաձողերով սկավառակի 

անցքի մեջ: Պտուտակի մի ծայրում գտնվում է մանեկը և փոխովի հենա-
կային տափօղակը, իսկ մյուս ծայրին` մանեկը և բռնակները:  

Իրանից առանցքակալը հանելու համար, կատարում են հետևյալ գոր-
ծողությունները. հանում են մանեկն ու տւափօղակը և պտուտակն անց-
կացնում են առանցքակալի միջով, այնուհետև ապամոնտաժվող հան-
գույցի իրանին մոտեցնում են ցցաձողերը, պտուտակի ծայրին հագցնում 
են փոխովի տափօղակը և մանեկը ներպտտում են այնպես, որպեսզի 
տափօղակը հենվի առանցքակալին: Դրանից հետո մանեկը բռնակների 
հետ միասին, մինչև կիպ հենվելը, ներպտտում են սկավառակի մեջ, շրջ-
ելով բռնակներով, արտամամլում են առանցքակալը: 

Նկարագրված հարմարանքները ապամոնտաժման ժամանակ կան-
խում են առանցքակալների նստեցման տեղերի փչանալը և պահպանում 
առանցքակալները վնասվածքներից: Այդ հարմարանքներից են օգտվում 
նաև տվյալ հանգույցները հավաքելիս: 

Ձգվածքով նստեցված տարբեր մեքենամասեր կարելի է արտամամլել 
մեխանիկական սկզբունքով աշխատող հետևյալ հանիչներով: 
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Ղեկային մեխանիզմի ձգաձողի հանում 

1–իրան, 2–չորուկ, 3–պտուտակ, 4-ձգաձող 

 
Ատամնանիվի հանումը լիսեռի վրայից 
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Հիդրավլիկ հանիչների կիրառման շնորհիվ փոքրանում է ձեռքի կի-
րառման ուժը, դրա փոխարեն մեծանում է մեքենամասի հանման ճիգը: 

 

Հիդրավլիկ հանիչներ  
ա-ատամնանիվի հանման համար, բ-առանցքակալի հանման համար 

 
 

5.2 ՄԵՔԵՆԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 
Մեքենացված գործիքների նշանակությունը և օգտագործման 

բնագավառը 
 
Փականագործական հավաքման գործիքները, որոնց գլխավոր աշ-

խատանքային շարժումը (աշխատանքային օրգանի շարժումը ) իրակա-
նացվում է համապատասխան շարժիչի միջոցով, իսկ օժանդակ շարժու-
մը և գործիքի վարումը կատարվում է ձեռքով, կոչվում են մեքենացված:  

Մեքենացված ձեռքի գործիքը չափազանց լայն կիրառություն ունի 
արդյունաբերության բոլոր բնագավառներում: Ոչ բարդ կառուցվածքը, 
պարզ գործածությունը, ոչ մեծ եզրաչափերն ու կշիռը ձեռքի մեքենաց-
ված գործիքը դարձնում են հատկապես հարմար այնպիսի աշխատանք-
ների կատարման համար, երբ աշխատողը հաճախ մի տեղից անցնում է 
մյուս տեղը, երբ անհրաժեշտ է մի որևէ ծանր, մեծածավալ մեքենամաս 
մշակել նրա տեղակայման վայրում, ինչպես և տարբեր աշխատանքներ 
կատարել պատրաստի կոնստրուկցիաներում, օրինակ, ամեն տեսակ 
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ագրեգատներ հավաքելիս և այլն: Մեքենացված գործիքի հիմնական 
արժեքը արտադրողականության զգալի բարձրացումն է և աշխատանքի 
պայմանների թեթևացումը` սովորական գործիքով աշխատելու համեմա-
տությամբ: Նայած մեքենացված գործիքի տիպին` աշխատանքի արտա-
դրողականությունը միջին հաշվով աճում է 5 անգամ, իսկ առանձին 
դեպքում` 15 և ավելի անգամ: Բացի դրանից, զգալիորեն նվազում է աշ-
խատողի հոգնածության աստիճանը: Աշխատանքների արժեքը մեքե-
նացված գործիքներ օգտագործելիս զգալիորեն իջնում է: 

Մեքենացված գործիքների դասակարգումը: Մեքենացված գործիք-
ները կարելի է բաժանել ըստ դրանց համար նախատեսված 
աշխատանքների տեսակների` հիմնական (փականագործական հավաք-
ման ) և օժանդակ (չափաբերման ) աշխատանքներ կատարելու գործիք-
ների: Նայած շարժիչի տիպին` տարբերում են էլեկտրական հոսանքով 
սնվող էլեկտրիֆիկացված գործիք և պնևմատիկ` սեղմած օդով գործող: 
Գործիքի այդ տեսակներից յուրաքանչյուրը, իր հերթին, կարելի է դասել 
խմբերից որևէ մեկին` նայած, թե կոնկրետ որ աշխատանքում կարելի է 
օգտագործել մեքենացված տվյալ գործիքը (պարուրակավոր միացում-
ների հավաքման, խարտման և մաքրման դեպքում, անցքերի գայ-
լիկոնման, պարուրակման, քերման համար և այլն): Մեքենացված գոր-
ծիքները կարելի է դասակարգել նաև ըստ աշխատանքային օրգանի` իլի 
շարժման բնույթի: Այսինքն` տարբերում են աշխատանքային օրգանի 
պտտական և հետադարձ առաջընթաց շարժմամբ գործիքներ: Վերջա-
պես, նայած իրանի կառուցվածքին` տարբերում են ձեռքի մեքենացված 
գործիք` կրծքահենակով, անկյունավոր, բռնակով, ատրճանակաձև և 
այլն: 
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Մեքենացված գործիքի կառուցվածքային ձևերը 

ա–կրծքահենակով, բ–բռնակով, գ–ատրճանակի տիպի, դ–անկյունավոր 
 

Կարելի է անվանել էլեկտրական գործողության մեքենացված գործի-
քի հետևյալ հիմնական տիպերը` էլեկտրամանեկապտտիչներ, էլեկտրա-
պարուրակաձողիկապտտիչներ, էլեկտրագայլիկոնիչ մեքենաներ, հղկիչ 
և ողորկիչ մեքենաներ, էլեկտրախարտոցներ, պարուրակափորիչներ, 
էլեկտրամկրատներ և այլն: 

Պնևմատիկ գործողության մանեկապտտիչներ, մեխանիկական 
պտուտակիչներ, հատման և գամման մուրճեր, գայլիկոնման և հղկիչ մե-
քենաներ և այլն: 

 
Մեքենացված ձեռքի գործիքներին ներկայացվող հինական 

պահանջները 
 
Մեքենացված գործիքից օգտվելիս առավելությունները լռիվ օգտա-

գործելու համար այն պետք է բավարարի հետևյալ պահանջները: 
1. ՈՒնենալ հնարավորին չափ թեթև կշիռ: Որքան թեթև լինի նրա 

կշիռը նույն կարողության դեպքում, այնքան քիչ կհոգնի աշխատողը: 
Այժմ օգտագործվող գործիքի միջին կշիռը կազմում է 2-15 կգ: 

2. Հարմար լինի շահագործման համար: Գործիքի հարմարավետու-
թյունը բնութագրվում է բազմաթիվ հատկություններով: Այն պետք է լինի 
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այնպիսին, որ հնարավոր լինի ազատ բռնել ձեռքերով` չծախսելով ավե-
լորդ մկանային ուժ, կամ կախել աշխատատեղում, արագ միացնել և 
անջատել: Բացի դրանից, նրա մեջ պետք է հեշտությամբ դրվեն աշխա-
տագործիքը (դարձակների գլխիկները, գայլիկոնները, անցքալայնիչ-
ները, անցքակոկիչները և այլն): 

3. Հուսալի լինի աշխատանքում: Հուսալիությունը բնութագրվում է 
գործիքի կառուցվածքով, կարճատև բեռնվածքների թույլատրելիու-
թյամբ, նրա հանգույցների և մեքենամասերի, հատկապես ատամնավոր 
փոխանցումների, միացնող հարմարանքների, փաթույթների ամրու-
թյամբ և մաշակայունությամբ: Հուսալի գործիքով աշխատելիս նվազում 
են գործիքի անսարքության և դրա հետ կապված` անպայման այն փո-
խարինելու պատճառով առաջացած պարապուրդները: Աշխատանքի 
գործընթացը չի դադարեցվում, որը շատ կարևոր է կոնվեյերի վրա փա-
կանագործական հավաքման աշխատանքներ կատարելիս: Վերջապես, 
հուսալի գործիքը ավելի խնայողական է, քանի որ նորոգման համար մի-
ջոցների ավելի քիչ ծախսումներ են պահանջվում: 

4. Ապահովել աշխատանքի անվտանգությունը: Եթե մեքենացված գոր-
ծիքի օգտագործումն անվտանգ չէ աշխատողների համար, ապա ինչպիսի 
բարձր հատկություններ էլ ունենա այն, չի թույլատրվի օգտագործել: 
Գործիքին ներկայացվող հիմնական պահանջներն են` աշխատողին 
ապահովել էլեկտրական հոսանքով կամ սեղմված օդով վնասվելուց, լինի 
ինքնաբերաբար միացման ու անջատման անհնարինություն: 

5. Գործիքի և նրա օգտագործման արժեքը համեմատաբար պետք է 
լինի ոչ մեծ, այսինքն` գործիքը պետք է լինի խնայողական: Գործիքի 
խնայողականությունը բնորոշվում է նրա ոչ մեծ սկզբնական արժեքով, 
էլեկտրական էներգիայի կամ սեղմված օդի քիչ ծախսումով, հոսանքի և 
օդի կորուստների բացակայությամբ, նորոգման աննշան ծախսումներով: 

Համեմատելով պտտական աշխատանքային շարժում ունեցող էլեկ-
տրաֆիկացված և պնևմատիկ գործիքները` կարելի է նշել, որ առաջին 
երեք պահանջները նրանք բավարարում են մոտավորապես հավասար 
չափով:  

Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ էլեկտրիֆիկացված գոր-
ծիքը, որը նախատեսված է ցածր լարման (36 Վ) ցանցին միացնելու հա-
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մար, նույնպես կարող է հավասարեցվել պնևմատիկ գործիքին, բացա-
ռությամբ այն դեպքերի, երբ աշխատանքները կատարվում են պայթյու-
նավտանգ տեղերում: Սովորական էլեկտրաֆիկացված գործիքը պիտա-
նի չէ պայթյունավտանգ տեղերում աշխատելու համար: 

Էլեկտրաֆիկացված և պնևմատիկ գործիքների առավելություն-
ները և թերությունները: Պնևմատիկ գործիքը սնելու համար սեղմված 
օդ է հարկավոր, ուստի պահանջվում է գործարանում կառուցել օդի 
սեղմման հատուկ ճնշակայան: Այդպիսով, ճնշակայնի կառուցման և 
արտադրամասում օգտակար խողովակների տեղադրման համար զգալի 
նախնական ծախսեր են պահանջվում: Էլեկտրաֆիկացված գործիքների 
համար ոչ մի հատուկ կառուցվածքներ պետք չեն, քանի որ ժամանա-
կակից ամեն մի գործարանում էլեկտրաէներգիա կա: 

Այսպիսով, նախնական ծախսերի տեսակետից` ձեռնտու է ներդնել ոչ 
թե պնևմատիկ, այլ էլեկտրաֆիկացրած գործիք: Սակայն պետք է նկա-
տի ունենալ, որ նախնական ծախսերը միշտ չէ, որ մեծ են: Եթե, օրինակ, 
գործարանում սեղմված օդն օգտագործվում է որևէ տեխնոլոգիական 
նպատակների համար, ապա առանց մեծ ծախսերի այն կարելի է օգտա-
գործել մեխանիկական հավաքման արտադրամասում` պնևմատիկ գոր-
ծիքների համար: Մեծ քանակությամբ մեքենացված գործիքների առկա-
յության դեպքում հարկավոր է նկատի ունենալ նաև էներգիայի ծախսը: 
Բանն այն է, որ պնևմատիկ գործիքների մեծ մասի օգտակար գործողու-
թյան գործակիցը հավասար է 7-11 %, մինչդեռ էլեկտրական գործիքների-
նը կազմում է 40-60%: Հետևաբար, պնևմատիկ գործիքների համար 
էներգիայի ծախսը զգալիորեն բարձր կլինի: Նմանապես կաճեն նաև 
շահագործման ծախսերը, քանի որ ճնշակայանքի սպասարկման արժե-
քի մի մասը պետք է գրանցել գործիքների վրա կատարվող ծախսերի 
հաշվին: 

Ինչ վերաբերում է օգտագործման հարմարավետությանը, ապա այս-
տեղ որևէ էական առավելություն չունի էլեկտրաֆիկացված կամ պնևմա-
տիկ գործիքը: Կարողության մեկ միավորին ընկնող նրանց կշիռը գրեթե 
նույնն է: Նույնը կարելի է ասել նաև եզրագծային չափերի մասին, իսկ 
սա գլխավորն է այդպիսի գնահատական տալու համար: Անհրաժեշտ է 
նշել, որ պնևմատիկ գործիքն անփոխարինելի է այնպիսի արտա-
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դրության համար, որտեղ օգտագործվում են դյուրավառ հեղուկներ, 
որոնք կարող են բոցավառվել, իսկ առավել ևս` պայթյունավտանգ 
նյութեր: Սեղմված օդի էներգիան շատ հարմար է օգտագործել բազմաիլ 
գործիքներում, քանի որ հնարավուրություն կա ստեղծելու հատուկ փոքր 
եզրագծային ռոտացիոն շարժիչներ, որոնք մի քանի հատով լավ 
տեղակայվում են գործիքի մի իրանի մեջ: Մի քանի էլեկտրաշարժիչների 
նման միացումը սովորաբար ստացվում է մեծածավալ ու ծանր: 

 
Էլեկտրաֆիկացված գործիքներ 

 
Էլեկտրաֆիկացված կոչվում է մեքենացված այնպիսի գործիքը, որի 

շարժաբեր շարժիչը էլեկտրաշարժիչն է: Գրականության մեջ էլեկտրա-
ֆիկացված գործիքը կոչվում է էլեկտրագործիք: 

Բացի վերը բերված մեքենացված գործիքների դասակարգումից, 
էլեկտրագործիքները, ըստ սնման համար օգտագործվող հոսանքի տե-
սակի, կարող են բաժանվել երեք խմբի. 1) հաստատուն հոսանքի գոր-
ծիքներ, 2) միաֆազ գործիքներ, 3) եռաֆազ գործիքներ: 

Եռաֆազ գործիքներն իրենց հերթին լինում են նորմալ (սովորական) 
և բարձրահաճախային: 

Հաստատուն հոսանքի գործիքների համար որպես շարժաբեր օգ-
տագործում են հաստատուն հոսանքի շաչժիչներ` զուգահեռ կամ հաջոր-
դական գրգռման փաթույթով: Միաֆազ հաստատուն հոսանքի գործիք-
ների համար օգտագործում են հաջորդական գրգռման փաթույթով կո-
լեկտորավոր շարժիչներ, որոնք հաճախ հաշվարկվում և պատրաստվում 
են այնպես, որպեսզի դրանք կարողանան աշխատել նաև հաստատուն 
հոսանքի ցանցից: Վերջին դեպքում այդ շարժիչները կոչվում են ունի-
վերսալ կոլեկտորավոր շարժիչներ: 

Եռաֆազ գործիքի համար որպես շարժաբեր շարժիչ օգտագործում 
են նորմալ (50 Հց) կամ բարձր (200 Հց) հաճախության ասինխրոն կարճ 
միացած էլեկտրաշարժիչ: 

Նշված շարժիչների հետ միասին էլեկտրամուրճերի և թրթռիչների 
(վիբրատորների) որոշ կոնստրուկցիաներում,որպես շարժաբեր շարժիչ, 
օգտագործվում են էլեկտրամագնիսները: 
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Ավելի մանրամասնորեն դիտարկենք էլեկտրագործիքների առանձին 
կոնստրուկցիաները, որոնք օգտագործվում են փականագործական և 
փականագործական հավաքման աշխատանքներ կատարելիս: 

 
Մեքենացված գործիք չափաբերման աշխատանքների համար 

 
Արդյունաբերական արտադրանքի (ավտոմեքենաների, տրակտորնե-

րի, հաստոցների և այլ մեքենաների) հավաքման ժամանակ կատարվող 
հիմնական չափաբերման աշխատանքներն են` լծորդվող մակերևույթնե-
րի խարտոցումը և մաքրումը, անցքերի գայլիկոնումը, կոկումը և եզրա-
լայնումը, ներքին պարուրակ փորելը, քերանումը և այլն: Չափաբերման 
աշխատանքների ծավալը զգալի չափով կախված է արտադրության 
մասշտաբներից: Անհատական և մանրսերիական արտադրություննե-
րում, օրինակ, մեքենաներ հավաքելիս, կարող է կիրառություն գտնել 
թվարկված աշխատանքների մեծ մասը, իսկ խոշորսերիական և մասսա-
յական արտադրություններում չափաբերման աշխատանքներ չպետք է 
լինեն, և եթե գործնականում կատարվում են նման որոշ աշխատանքներ, 
ապա դա վկայում է տեխնոլոգիական գործընթացի կատարյալ չլինելու 
մասին: 

Այսպիսով, չափաբերման աշխատանքների համար մեքենացված գոր-
ծիքը պետք է լայնորեն օգտագործել ամենից առաջ անհատական և 
մանրսերիական արտադրություններում, նույպես էլ նոր մեքենաների ու 
մեխանիզմների փորձնական նմուշահատներ պատրաստելիս, որտեղ 
դրա հաշվին կարելի է զգալիորեն իջեցնել հավաքման աշխատարարու-
թյունը: Խոշոր սերիական և մասսայական արտադրություններում պետք 
է հրաժարվել ձեռքով կատարվող չափաբերման աշխատանքներից ոչ 
միայն ի հաշիվ մեքենացված գործիքի ներդրման, այլև տեխնոլոգիական 
գործընթացի բարելավման հաշվին: 
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Ճկուն լիսեռով N-54A էլեկտրահղկիչ մեքենա 

1 -բռնակ, 2 –էլեկտրաշարժիչ, 3 –փոխովի հղկագլխիկ, 4 –ճկուն լիսեռ 
 
Ճկուն լիսեռով ունիվերսալ N54A էլեկտրահղկիչ մեքենան հնարավո-

րություն է տալիս մեքենայացնելու փականագործական բազմազան աշ-
խատանքներ: Ճկուն լիսեռի վրա կարելի է տեղակայել տարբեր ծայրա-
պանակներ, այդ թվում ուղիղ հղկման գլխիկ, անկյունային գլխիկ և այլն: 
Մեքենայի էլեկտրաշարժիչի կարողությունը 1 կվտ է, պտույտների թիվը 
մեկ րոպեում 2850: Մեքենայի կշիռը պատվանդանի և մալուխի հետ 
միասին 15 կգ է:  

Ասինխրոն շարժիչով բարձր հաճախականության հսկիչ մեքենաներն 
աշխատանքում ավելի խնայողական են և շատ թեթև: 

Մեքենացված խարտոցման գործիքի օգտագործումը: Փականագոր-
ծական հավաքման և գործիքային արտադրամասերում լայնորեն օգտա-
գործվում են էլեկտրական ու պնևմատիկ շարժիչներով մեքենացված 
խարտոցներ և մեխանիկական խարտոցման հաստոցներ: Այդ դեպքում 
փականագործի աշխատանքն առավել չափով հեշտանում է և խարտոց-
ման արտադրողականությունը ձեռքով մշակելու համեմատությամբ 
բարձրանում է մի քանի անգամ: 
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Էլեկտրական գործողության մեքենացված խարտոց 
1–խարտոց, 2–կապիչ, 3–շարժաթև, 4–ծնկաձև լիսեռ,  

5–ատամնանիվային փոխանցում, 6–էլեկտրական շարժիչ, 7-սեղմակ 
 
Քննարկենք այդպիսի մեքենաների որոշ կոնստրուկցիաներ:  Էլեկտ-

րական շարժիչով մեքենացված խարտոցը աշխատում է հետևյալ կերպ: 
Միացնելով էլեկտրական վարդակին` անջատիչը սեղմելու միջոցով փա-
կանագործը միացնում է էլեկտրաշարժիչը: Էլեկտրաշարժիչի ռոտորի 
պտույտը մի զույգ ատամնանվակների միջոցով փոխանցվում է ծնկաձև 
լիսեռին, որի շուռտվիկի վզիկին հագցված է շարժաթևը: Լիսեռիկը 
պտտվելիս շարժաթևը ստանում է հետադարձ-առաջընթաց տեղաշար-
ժումներ, որոնք աշխատաձողի միջոցով հաղորդվում են ձողի գլխիկում 
ամրացված խարտոցին:  

Որպեսզի խարտոցը տեղափոխվի սահուն, առանց ցնցումերի, հատ-
կապես շարժման ուղղությունը փոխելու պահերին, մեքենայի իրանում 
տեղակայված է կարգավորիչ սողուկ, որը շարժումն ստանում է հենց 
նույն ծնկաձև լիսեռիկին հագցված երկրորդ շարժաթևից: 

Նման ձևով էլ իրականացվում է մեքենացված խարտոցումը պնևմա-
տիկ խարտոցի օգնությամբ: Դրա գլխավոր տարբերությունը էլեկտրա-
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կան խարտոցից այն է, որ որպես շարժման աղբյուր էլեկտրաշարժիչի 
փոխարեն ծառայում է ռոտացիոն տիպի պնևմատիկ շարժիչը, որն աշ-
խատում է 56 մթն ճնշման տակ սեղմված օդով: 

Քնարկված մեքենացված խարտոցները արտաքուստ գրեթե միատե-
սակ են: Պնևմատիկ մեքենախարտոցի քաշը 2,9 կգ է: Նրա մեխանիզմը 
մոնտաժված է սիլումինից ձուլված իրանում: 

 

Ճկուն լիսեռով էլեկտրական շարժաբերներ 
ա ) փոխադրովի շարժաբեր (1 էլեկտրաշարժիչ, 2–անջատիչ, 3–քուղ,  

4 –կանգնակ, 5 -ճկուն լիսեռ, 6 –փոկավոր փոխանցում,  
7–ենթաշարժաբեր) բ) կախովի շարժաբեր միառելսի վրա  

(1 էլեկտրաշարժիչ, 2 –փոկավոր փոխանցում, 3 –գլդոններ գլանվակներ,  
4 -միառելս, 5 –П-աձև ճարմանդ, 6 –ենթաշարժաբեր, 7 –պտուտակային 

սեղմիչ, 8 –հեծան, 9 - քուղ) 
 
Մեքենան մեկ րոպեում կատարում է 1500 կրկնակի ընթաց: Խարտո-

ցի ընթացի երկարությունը 12 մմ է: Օգտագործվող խարտոցի առավելա-
գույն երկարությունը 340 մմ է: Պնևմատիկ շարժիչի կարողությունը 0,2 
ձիաուժ է: 
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Մեծ ունիվերսալությամբ են տարբերվում ճկուն լիսեռով էլեկտրական 
շարժաբերանները: Լիսեռի ծայրին ամրացվում է «մեխանիկական խար-
տոց» կոչվող փոխադրովի մեքենան: 

Ճկուն լիսեռով էլեկտրական շարժաբերները մոնտաժվում են սայլակ-
ների վրա և տեղաշարժվում հատակի վրայով կամ կախովի սայլակների 
վրա: «Մեխանիկական խարտոցը» սարքված է հետևյալ կերպ: Պտույտը 
ծայրապնակի միջոցով ճկուն լիսեռից հաղորդվում է լիսեռիկին, որի 
ծայրին նստած է որդնակային անիվի հետ կցորդված որդնակը: Որդնա-
կային անիվի արտակենտրոնավոր մատը հոլովակի միջոցով հետա-
դարձ առաջընթաց շարժում է հաղորդում օղակապին և նրա հետ միաց-
ված սուզակին: Սուզակը և օղակապը մոնտաժված են իրանում: Սու-
զակի հետ միասին հետադարձ-առաջընթաց շարժում է ստանում նաև 
նրան ամրացված ուղիղ խարտոցը: Խարտոցի ընթացի մեծությունը 
սահմանափակված է և հավասար է 25 մմ: 

Այդպիսի խարտոցներով աշխատելիս մեքենան բռնում են երկու ձեռ-
քով այնպես, որ խարտոցը սեղմվում է մշակվող մակերևույթին: 

Ճկուն լիսեռի ծայրին ուղիղ խարտոցի փոխարեն կարելի է տեղակա-
յել հատուկ կապիչ` նրա մեջ ամրացված ձևավոր խարտոցով: Առավել 
նպատակահարմար է այդպիսի խարտոցներն օգտագործել ներքին խո-
ռոչներ և դժվարամատչելի տեղերում այլ մակերևույթներ խարտոցելիս:  

 

Էլեկտրական գայլիկոնման մեքենաները թողարկվում են երեք տի-
պի: Ծանր տիպի մեքենաները նախատեսված են 20-ից մինչև 32 մմ 
տրամագծով անցքեր գայլիկոնելու համար: Այդ մեքենաներն իրանի վրա 
սովորաբար ունենում են երկու բռնակ կամ երկու բռնակ և կրծքահենակ: 
Միջին տիպի մեքենաները ծառայում են մինչև 20 մմ տրամագծով անց-
քեր ստանալու համար:  
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Այդպիսի մեքենաներն ունեն մեկ բռնակ: Թեթև տիպի մեքենաներն 
օգտագործվում են մինչև 9 մմ տրամագծով անցքեր գայլիկոնելու հա-
մար: 

Այդպիսի մեքենաների իրաններն ունեն գլանի կամ ատրճանակի ձև: 
 

 
 
 

Ձեռքի էլեկտրագայլիկոնիչներ. Ա –ծանր տիպի, բ –միջին տիպի,  
գ –թեթև տիպի 

 

 
Ամեն մի էլեկտրագայլիկոնման մեքենա, անկախ տիպից և կարողու-

թյունից, բաղկացած է երեք հիմնական մասերից` էլեկտրաշարժիչից, 
ատամնավոր փոխանցումից և իլից: 

Թեթև տիպի մեքենաներից ամենից ավելի տարածված է N-90 գայլի-
կոնման մեքենան: Այն նախատեսված է մինչև 8 մմ տրամագծով անցքեր 
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գայլիկոնելու համար: Մեքենայի շարժիչն ունիվերսալ կոլեկտորավոր է, 
սնվում է միաֆազ փոփոխական կամ արդյունաբերական հաճախության 
220 վ լարման ցանցից: Շարժիչի կարողությունը 0,2 կվտ է: Շարժիչը 
զարգացնում է 8300 պտ/րոպ, բայց երկու զույգ ատամնավոր անիվ-
ներից բաղկացած ռեդուկտորի օգնությամբ պտուտաթիվն իջեցվում է 
մինչև 680-ի` մեկ րոպեում: Գայլիկոնման մեքենայի ռոտորի լիսեռը և 
մյուս լիսեռները մոնտաժված են առանցքակալների վրա: Շարժիչը 
միացնում են բռնակի վերին մասում տեղավորված շնիկի միջոցով, որը 
հեշտությամբ թեքվում է ձեռքի ցուցամատով: Անջատիչը` երկբևեռ սո-
ղուկային է, տեղավորված է բռնակի ներսում: Գայլիկոնման մեքենան 
էլեկտրական ցանցին միացվում է մալուխի միջին հաղորդաներծծող 
օդափոխիչով: 

N-90 մեքենայի կշիռը հավասար է 2.1 կգ-ի, որը հնարավորություն է 
տալիս աշխատանքի ժամանակ այն բռնել մեկ ձեռքով: 

Բոլոր էլեկտրական գայլիկոնման մեքենաները խիստ խնայողական 
են, բայց գերբեռնվածությունների նկատմամբ զգայուն և օգտագործվում 
են միայն աշխատանքի կարճատև ցիկլերի համար: Շարժիչի փաթույթ-
ները 650 C-ից բարձր տաքանալու դեպքում մեքենաները շարքից դուրս 
են գալիս: Դա պետք է հաշվի առնել դրանցից օգտվելիս: 

Պարուրակիչներն օգտագործում են ներքին պարուրակ փորելու հա-
մար: Դրանք գայլիկոնման մեքենաներից տարբերվում են նրանով, որ 
նրանց մեխանիզմը պարուրակումն ավարտելուց հետո իլին հակադարձ 
պտույտ է հաղորդում` ներպարուրակիչը արտապտուտակելու համար: 
Պարուրակ կարելի է փորել նաև գայլիկոնման մեքենաներով, եթե 
դրանք սարքավորել են ներպարուրակիչը արտապտուտակելու համար 
հարմարանք ունեցող հատուկ գլխիկով: 
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էլեկտրապարուրակիչ մեքենաներ 
 

 Նկարում պատկերված է էլեկտրապարուրակիչ մեքենա: Էլեկտրա-
շարժիչի լիսեռի պտույտն ատամնավոր անիվի միջոցով փոխանցվում է 
միջակա լիսեռի վրա ամրացված ատամնավոր անիվին: Ատամնավոր 
անիվի միջոցով պտույտը փոխանցվում է ատամնավոր անիվին, իսկ 
բռնցքավոր կցորդիչը դեպի աջ տեղափոխելիս` մեքենայի իլին: Բռնցքա-
վոր կցորդիչը դեպի ձախ տեղափոխելիս պտույտը միջակա լիսեռից 
ատամնավոր անիվի միջոցով փոխանցվում է մեքենայի իլին: Իլն այս 
դեպքում աստանում է հետադարձ արագացված պտույտ: Պարուրակման 
ժամանակ մեծ ճիգեր առաջանալու դեպքում զսպանակը թուլացնում է 
կապիչը, և դադարում է ներպարուրակիչի պտտվելը: 

Պարուրակային միացումների հավաքման ժամանակ օգտագործ-
վող էլեկտրական գործիք: Պարուրակային միացումների հավաքումը 
ներառում է աշխատանքների լայն շրջան, որտեղ թեև կան շատ ընդ-
հանրություններ, բայց, այնուամենայնիվ, դրանց կատարման տեխնոլո-
գիան մի շարք դեպքերում չի կարող միատեսակ լինել: Այստեղ աշխա-
տանքների հիմնական տեսակներն են. պարուրակաձողիկների դրումը, 
մանեկների ամրացումը, պտուտակների դրումը: 

Գործիք պարուրակաձողիկները տեղադրելու համար: ЭП-1262 էլեկտ-
րական պարուրակաձողապտտիչը, ինչպես և որևէ այլ պարուրակաձա-
պտտիչ, ունի դարձափոխ մեխանիզմ: Նրա հիմանկան հանգույցներն 
են. էլեկտրաշարժիչը, եռաստիճան ռեդուկտորը` հետադարձ պտույտի 
մեխանիզմով, իլը և երկու բռնակները: Շարժիչը լիսեռի և ատամնավոր 
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անիվների միջոցով պտույտը փոխանցում է միջակա լիսեռին, որը կառ-
չած է իլի վրա նստած ատամնավոր անիվներին: Լիսեռը ուղիղ կառչման 
մեջ է գտնվում անվի հետ, իսկ անիվի հետ` պարատիզային անվի միջո-
ցով: Անիվները դեպի իրար դարձված ճակատների վրա բռունցքներ 
ունեն: Երբ պարուրակաձողապտտիչը բռնակների օգնությամբ շարժում 
են դեպի ցած, իլը տեղափոխվում է դեպի վեր, բուլիքը կառչվում է 
ատամնավոր անվի բռունցք ների հետ, և իլը ստանում է աջ պտույտ` 
պարուրակաձողիկը ներպտուտակելու համար: 

 

 
 

ЭП-1262 էլեկտրական պարուրակաձողապտտիչ  
1–շարժիչ, 2 –լիսեռ, 3 –բռնակ, 4 –իլ, 5 –ատամնանիվ, 6 –պարազիտային 

անիվ, 7–բուլիք, 8 –ատամնանիվ, 9 -գնդիկավոր փականք, 10 -լիսեռ,  
11–բռնակ, 12,13 –ատամանավոր անիվներ 
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Երբ պարուրակաձողապտտիչը շարժում են դեպի վերև, ապա իլը 
գնում է դեպի ցած, և բուլիքը կառչվում է պարազիտային ատամնավոր 
անվի միջոցով հակառակ կողմը պտտվող ատամնավոր անվի բռունցք-
ների հետ: 

Դրա հետևանքով իլը ստանում է հետադարձ (ձախ) պտույտ և պարու-
րակաձողիկից հաում է կապիչը: Իլում կապիչի պոչամասի համար կա 
վեցանիստ անցք, որի մեջ այն ամրացվում է գնդիկավոր փականքով: 
Երկարատև աշխատանքի դեպքում 5 կգ-ից ծանր պարուրակաձողա-
պտտիչները և այլ պարուրականերպտուտակիչ մեքենաները կախում են 
հակակշիռների և զսպանակավոր կարգավորիչ լծակների օգնությամբ 
կամ տեղակայում են հատուկ կանգնակների վրա: 

Էլեկտրական մանեկապտտիչը նախատեսված է մանեկներ ներ-
պտուտակելու և արտապտուտակելու հանր: Այն բաղկացած է հետևյալ 
հիմնական հանգույցներից. էլեկտրաշարԺիչից, երկաստիճան ռեդուկ-
տորից, աշխատանքային կցորդիչից և իլի միացման կցորդիչից: 

Էլեկտրական մանեկապտտիչի աշխատանքի սկզբունքը քննարկենք 
սխեմայի վրա: Էլեկտրաշարժիչի լիսեռի վրա փորված ատամնավոր թա-
գանվից պտույտը փոխանցվում է ատամնավոր անիվներին: Անիվը 
կառչման մեջ է գտնվում տանող կիսակցորդիչի հետ կոշտ միացված 
անվի հետ: Այդ կիսակցորդիչը նստած է իլի վրա, տարվող կիսակցորդի-
չը առվիկներում դրված գնդիկների օգնությամբ միացված է իլին: Այն 
կարող է տեղափոխվել իլի առանցքի երկայնությամբ: Զսպանակը պա-
հում է կիսակցորդիչին աջ դիրքի ծայրում, այնպես որ երկու կիսակցոր-
դիչների բռունցքները միշտ գտնվում են կառչման մեջ, կազմելով աշխա-
տանքային կցորդիչ: 



 

157 

 
Էլեկտրական մանեկապտտիչ 

1 իլ, 2 –հարվածային մեխանիզմ, 3 –զսպանակ, 4 –հարվածիչ,  
5 –կցորդիչ, 6 –ռեդուկտոր, 7 -իրան 

 
Մանեկը պտտելու միջոցով մանեկապտտիչը հարմարաբերում են 

որոշակի պտտող մոմենտի: Մանեկը ներպտտելիս որոշակի պտտող մո-
մոենտի հասնելուն պես կիսակցորդիչներն անջատվում են: Սակայն կի-
սակցորդիչը կշարունակի պտտվել և իր բռունցքներով հարվածել կիսա-
կցորդիչի բռունցքներին, որի հետևանքով կիսակցորդիչը կսկսի իլի եր-
կայնությամբ հետադարձառաջընթաց շարժում կատարել և պարբերա-
բար միացնել իլը, հաղորդելով աշխատագործիքին լրացուցիչ պտտող 
մոմենտ, որը կապահովի պարուրակային միացման հուսալի պրկում: 
Արագափոխ կապիչի միացման կցորդիչը կազմում են ականոցի 
բռունցքները և հենց այդ կապիչի բռունցքները: Կապիչն ունի գնդիկա-
վոր փականքով վեցանիստ անցք` դարձակներն ամրացնելու համար: 
Կցորդիչը միացվում է կապիչի վրա ճնշում գործադրելիս: Մանեկա-
պտտիչի գործարկումը և դրա փոխարկումը հետադարձ պտույտի կա-
տարվում է անջատիչի և ճարմանդաձև բռնակի մեջ սարքված փոխար-
կիչի միջոցով: Բացի այդ բռնակից, կա ևս մշտական բռնակ և հանովի 
բռնակ: 
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Բացի նկարագրվածներից, սերիական և մասսայական արտադրու-
թյուններում փականագործականհավաքման աշխատանքներ կատարե-
լիս լայնորեն օգտագործվում են պտուտակների էլեկտրական պտտիչ-
ներ, մեքենացված պտուտակիչներ, հղկման, ողորկման և մաքրման 
էլեկտրական մեքենաներ: 

Գամասեղի արտապտտման համար կիրառվում է հետյյալ էլեկտրա-
կան սարքը: 

 
Գամասեղահան սարք 

1 -հոլովակ, 2 –պահունակ, 3 –զսպանակավոր ակոսներ, 4 –լայնական 
բռնակ, 5 -պտտվող բռնակ, 6 -պտտվող վռան 

  
Աշխատանքային գործիքներ պարուրականերպտտող մեքենաների 

համար: Պարուրակավոր մեքենամասերը պտուտակելիս բռնելու համար 
պարուրակավոր ձողապտտիչի, մանեկապտտիչի և պտուտակապտտիչի 
աշխատանքային իլի անցքի մեջ դրվում է տարբեր աշխատանքային 
գործիք: Նայած ներպտուտակող մեքենամասերի կոնստրուկցիայի այդ 
գործիքները կարող են լինել դարձակներ, պտուտակիչներ կամ կապիչ-
ներ: 
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Պնդօղակապտտիչների աշխատանքային գործիքները 

 

 
Նկարում ա-ում ցույց է տված դարձակ վեցանիստ գլխիկով հեղույս-

ներ և վեցանիստ մանեկներ պտտելու համար, իսկ նակր բ-ում պտուտա-
կիչներ` պտուտակներ պտտելու համար: Պտուտակիչն ունի որսիչ, որն 
ազատ տեղափոխվում է ձողի երկայնությամբ և արագ որսում պտտվե-
լիք գլխիկը: Պտուտակիչի բթացված սայրի ձևը վերականգնում են 
սրման միջոցով: 

 

Ձեռքի էլեկտրաֆիկացված գործիքի օգտագործումը և 
անվտանգության տեխնիկայի կանոները: 

 

Գործիքի նախապատրաստումը աշխատանքի: Նախքան աշխա-
տանքի անցնելը, անհրաժեշտ է համոզվել, որ էլեկտրական գործիքը 
գտնվում է կատարյալ սարքին վիճակում: Դրա համար հարկավոր է կա-
տարել մի շարք ստուգումներ պարզելու համար հետևյալը. 

1) բոլոր պտուտակների, հեղույսների, մանեկների առկայությունը և 
պրկման աստիճանը, յուղված լինելը, 

2) ցանցի լարման համապատասխանությունը գործիքի տեխնիկական 
փաստաթղթերում նշված էլեկտրաշարժիչի լարմանը, սնող քուղի կամ 
մալուխի սարքին լինելը, դրանց մեկուսիչը ոչ մի վնասվածք չպետք է 
ունենա, 
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3) հողակցման առկայությունը և գործիքի մետաղե իրանի կոնտակտի 
հուսալիությունը պաշտպանական հաղորդալարի հետ,  

4) ռեդուկտորի սարքինությունը (դրա համար էլեկտրական գործիքի 
իլը մի քանի անգամ պտտում են ձեռքով, նախապես անջատելով շար-
ժիչը, եթե ռեդուկտորը սարքին է, իլը հեշտ է պտտվում, առանց լռվելու), 

5) էլեկտրական գործիքը ցանցին միացնելուց հետո ստուգում են նրա 
իլի պտտման ուղղությունը: Եթե իլը հակառակ ուղղությմաբ է պտտվում, 
անհրաժեշտ է փոխել ֆազերը կամ 1800 շրջել վարդակային միացման 
եղանիկը: 

6) աշխատանքային գործիքը իլի մեջ տեղակայելուց առաջ ստուգում 
են, մաքրված են արդյո՞ք իլի կոնը և աշխատանքային գործիքի պոչա-
մասը: Եթե կոնը կեղտոտվել է, ապա աշխատանքային գործիքը ճիշտ 
կենտրոնով չի տեղակայվի և աշխատանքի ժամանակ կսկսի «խփել»: 

Համոզվելով էլեկտրական գործիքի սարքինության մեջ, միացնում են 
շարժիչը և թույլ տալիս, որ այն մեկերկու րոպե պարապ ընթացքով աշ-
խատի: Եթե այդ ժամանակ որևէ անսարքինություն չի հայտնաբերվում, 
կարելի է անցնել աշխատանքի: 

Աշխատանքի ժամանակ էլեկտրական գործիքով մի տեղից մյուսն 
անցնելիս չի կարելի ձգել մալուխը, էլեկտրական գործիքը պետք է պա-
հել չոր, տաքացվող ժենքում, անհարաժեշտ է այն պահպանել ջերմաս-
տիճանի խիստ տատանումներից: էլեկտրական գործիքների բաց մեքե-
նամասերը պահեստում երկարատև պահելու դեպքում անհրաժեշտ է 
դրանք ծածկել հակակոռոզիական քսուկի բարակ շերտով: Էլեկտրական 
գործիքը պահեստ հանձնելիս բանվորը պետք է հայտարարի աշխա-
տանքի ընթացքում հայտնաբերված նրա բոլոր անսարքինությունների 
մասին:  

Եթե էլեկտրական գործիքը երկար ժամանկ պահվել է պահեստում, 
ապա աշխատանքն սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է ստուգել ստատորի և 
էլեկտրամագնիսների կոճերի փաթույթների մեկուսացման վիճակը, ինչ-
պես և խարսխի, կոլեկտորի, խոզանակի ապարատի ու ամբողջ հոսան-
քատար շղթայի մեկուսացումը: 

Գործիքի խնամքը և դրա օգտագործումը: Էլեկտրական գործիքների 
խնամքը հանգում է նրա կանոնավոր զննմանը, մաքրմանը, յուղմանը, 
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ինչպես և ամրակման մեքենամասերի ստուգմանն ու պրկմանը: Էլեկտ-
րական շարժիչի և ռեդուկտորի քանդումը, զննումը ու մաքրումը, ինչպես 
և ռեդուկտորի ու առանցքակալների իրանները թարմ քսայուղով պետք է 
լցնել երեք ամիսը մեկ անգամ, ընդ որում խուսափել չափից ավելի յուղ 
լցնելուց: Քսայուղով պետք է լցվի առանցքակալների իրանների ազատ 
տարածության 2/3 մասը և ռեդուկտորի իրանի ½ մասը: Առանցքակալնե-
րի և ռեդուկտորի ատամնավոր անիվների համար սովորաբար օգտա-
գործում են սոլիդոլ կամ կոնստալին: Ճիշտ և բավականաչափ յուղելը 
պակասեցնեւմ է շփման կորուստները փոխանցումներում և իջեցնում 
շփվող մեքենամասերի մաշման աստիճանը, ուստի անհրաժեշտ է ուշա-
դիր հետևել քսայուղի որակին ու տեսակին և ժամանակին այն լրացնել 
ու փոխել: Քսայուղը պետք է փոխել տարին մեկերկու անգամ, նայած 
էլեկտրական գործիքով աշխատած ժամերի քանակին, քսայուղ պետք է 
ավելացնել երկուերեք ամիսը մեկ անգամ: Էլեկտրական գործիքով աշ-
խատելու ժամանակ անհրաժեշտ է հետևել նրա իրանի տաքացմանը: 
Թույլ չտալ նորմաներով հաստատված ջերմաստիճանից բարձր գերտա-
քացում: Այսպես, մկրատների, սղոցներ ու մուրճերի տաքացումը թույլա-
տրվում է 30-400C սահմաններում, հղկիչ, ողորկիչ ու գայլիկոնիչ մեքե-
նաներինը` 30-350C, մանեկապտտիչներինը և պարուրակավոր ձողա-
պտտիչներինը ` 25-300C: 

Ձեռքի էլեկտրաֆիկացված գործիքի էլեկտրաշարժիչների համար գո-
յություն ունի աշխատանքի երկու հիմնական ռեժիմ. կրկնակարճատև և 
տևական: 

Կրկնակարճատև ռեժիմը այնպիսի ռեժիմ է, երբ էլեկտրաշարժիչի 
աշխատանքը հերթափոխվում է նրա կանգառումներով: Այդ ռեժիմի ժա-
մանակ աշխատանքային ցիկլի (աշխատաժամանակ պլյուս դադար) 
տևողությունը սովորաբար 10 րոպեից չի անցնում: Եթե, օրինակ, շարժի-
չը տաս րոպեի ընթացքում աշխատում է 6 րոպե և 4 րոպե կանգնում, 
համարվում է, որ այն աշխատում է կրկնակարճատև ռեժիմով: 

Աշխատանքի տևական ռեժիմը այնպիսի ռեժիմ է, երբ էլեկտրաշար-
ժիչը աշխատում է առանց կանգառումների և էլեկտրաշարժիչի փա-
թույթների ջերմաստիճանը հասնում է թույլատրելի մեծության և գործնա-
կանորեն ավելի չի բարձրանում: 
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Վարդակային միացման միացնող զսպանակը, որն արգելակում է 
նրա անջատմանը, պետք է միշտ փակված լինի: Բոլոր վարդակային 
միացումների կոնտակտները այրվելուց պահպանելու համար թույլատր-
վում է դրանց միացումը և անջատումը կատարել միայն գործիքի ան-
ջատված դեպքում: Չի կարելի թույլ տալ, որ խոնավություն լինի վարդա-
կային միացման մեջ: Աշխատանքի ժամանակ պետք է ուշադիր հետևել, 
որպեսզի մալուխը չօղակավորվի և ուժեղ չոլորվի, հուսալիորեն պահպա-
նել այն մեխանիկական ազդեցություններից: Աշխատանքն ավարտելուց 
հետո էլեկտրական գործիքը պետք է անջատվի հոսանքի աղբյուրից, 
մաքրվի կեղտից, մետաղե տաշեղից և փոշուց: Իլի անցքից հանում են 
աշխատանքային գործիքը և նրա բոլոր մասերը շփում թեթևակի յուղոտ-
ված լաթով: Էլեկտրական գործիքը պահելու հանձնելուց առաջ անջատ-
ված ճկուն խողովակային քուղը կամ մալուխը սրբում են չոր լաթով և այն 
խնամքով բոլորակաձև փաթաթում: 

 

Անվտանգության տեխնիկա: Էլեկտրական գործիքով աշխատելու 
համար բանվորներին թույլատրվում են միայն տվյալ գործիքով աշխա-
տելիս պահանջվող շահագործման հիմնական կանոնոերի ու անվտան-
գության տեխնիկայի կանոների վերաբերյալ նրանց գիտելիքները նա-
խապես ստուգելուց հետո: 

Ստորև թվարկված են անվտանգության տեխնիկայի հիմնական կա-
նոնները, որոնք ընդհանուր են Էլեկտրական գործիքների բոլոր տիպերի 
համար: 

1. Արգելվում է աշխատել առանց գործիքը հողակցելու: 
2. Աշխատանքներն սկսել և կատարմանը կարելի է անցնել միայն հա-

մոզված լինելով, որ էլեկտրական գործիքը լրիվ սարքին է և աշխատան-
քային ծայրապանակը կամ կտրող գործիքը հուսալի ամրացված է : 

3. Էլեկտրական շարժիչը միացված լինելու դեպքում արգելվում է 
կարգավորում կատարել, անսարքությունները վերավնել և այլն: Ամեն 
տեսակ նորոգման ժամանակ անհրաժեշտ է ցանցից անջատել սնող 
սարքը: 

4. Էլեկտրական շարժիչը պետք է միացնել միայն աշխատանքային 
օպերացիայի սկզբին: 
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5. Աշխատանքի ամեն մի ընդհատման ժամանակ գործիքը պեըք է 
անջատել: 

6. Անհրաժեշտ է հետևել սնող քուղի մեկուսացման սարքին վիճակին, 
թույլ չտալ, որ այն օղակավորվի և ուժեղ ոլորվի: 

7. Չի կարելի սնող քուղը անցկացնել մերձատար ուղիների միջոցով` 
նյութերի դասավորման տեղում: Ծայրահեղ դեպքում անհրաժեշտ է քու-
ղը հոււսալի կերպով պաշտպանել վնասվածքներից, կախելով այն կամ 
ծածկելով տախտակներով: 

8. Գործիքի հետ միասին մի աշխատատեղից մյուսն անցնելիս չձգել 
քուղը” 

9. Չի թույլատրվում էլեկտրացանցին միացված գործիքը թողնել 
առանց հսկողության: 

Բացի թվարկված անվտանգության տեխնիկայի ընդհանուր կանո-
ներից, նայած գործիքի նշանակությանն ու կառուցվածքին, կաորող են 
լինել լրացուցիչ պահանջներ: Օրինակ, սկավառակավոր սղոցներով և 
հղկիչ մեքենաներով աշխատելու դեպքում չի թույլատրվում աշխատանք 
կատարել հանված ապահովիչ պատյանով: Այս կամ այն էլեկտրական 
գործիքիով աշխատելու դեպքում ավելի մանրամասն տեղեկություններ 
անվտանգության տեխնիկայի հատուկ կանոնների վերաբերյալ տրվում 
են յուրաքանչյուր գործիքին կից հրահանգներում: 

 

Պնևմատիկ մեքենացված գործիքներ 
 

Պնևմատիկ մեքենացված գործիքը գործի է գցվում սեղմված օդի 
միջոցով, որը գործիքի ընդունիչ խողովակաոստին մատուցվում է 
խողովակաշարի միջոցով: 

Ճնշված օդի էներգիա օգտագործող մեքենացված գործիքների 
պնևմատիկ շարժիչները կարող են լինել մխոցային, ռոտորային և 
տուրբինային: 

Մխոցային պնևմատիկ շարժիչը բաղկացած է գլանից, որի ներսում 
տեղափոխվում է մխոցը: Մխոցը շարժաթևի միջոցով կապված է ծնկաձև 
լիսեռի հետ: Ծնակձև լիսեռը մխոցի հետադարձ-առաջընթաց շարժումը 
փոխարկում է մխոցի պտտական շարժման, որը մի շարք ատամնավոր 
անիվների միջոցով փոխանցվում է պնևմատիկ գործիքի իլին: Ատամ-
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նավոր անիվների շարժաթևի հետ կապված արտակենտրոնակի միջո-
ցով ծնկաձև լիսեռը հետադարձ-առաջընթաց շարժումը փոխանցվում է 
նաև մղակին, որը շարժիչում օդաբաշխում է կատարում: 

 
 

Մխոցային պնևմատիկ շարժիչի աշխատանքային սխեման 
1 -Գլան, 2 -Մխոց 3,4,9 - Շարժաթև, 5 -Արտակենտրոնակ 

6,7 -Ատամնանիվներ, 8 -Ծնկաձև լիսեռ 
  
 

Երբ մխոցը գտնվում է վերին դիրքում, մղակը նույնպես գտնվում է 
վերին դիրքում: Այդ ժամանակ անցքերի հարթությունում դասավորված 
մղակի ներտաշված ակոսիկի շնորհիվ վերևի տարածությունը հաղոր-
դակցվում է անցքի հետ, որի միջոցով մտնում է սեղմված օդ: Սեղմված 
օդը, ճնշում գործադրելով մխոցի վրա, ստիպում է նրան դեպի ներքև 
տեղափոխվել, որի հետևանքով շարժաթևը շրջում է ծնկաձև լիսեռը: 
Ծնկաձև լիսեռի պտույտը փոխանցվում է արտակենտրոնականին, իսկ 
վերջինս դեպի ներքև է տեղափոխում նաև մղակը:  

Երբ մխոցը գտնվի ներքին դիրքում, և ծնկաձև լիսեռը շրջվի կես 
պտույտ, մղակը կծածկի անցքը, դադարեցնելով սեղմված օդի մուռքը 
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դեպի գլան, և միաժամանակ անցքին հաղորդակից կդարձնի արտաքին 
մթնոլորտի հետ: Լիսեռի հետագա շրջվելը հաջորդ կիսապտույտի չա-
փով կատարվում է իներցիոն ուժերի հաշվին: Ընդ որում, շարժաթևը 
կստիպի մխոցին շարժվել դեպի վեր` ելման աշխատանքային դիրքը, 
իսկ շարժաթևը տեղափոխում է մղակին դեպի սկզբնական դիրք, և 
ցիկլը կրկնվում է: 

Մեքենացված գործիքներում ավելի լայն տարածում ստացել են ոչ թե 
մխոցային, այլ ռոտացիոն շարժիչները: 

 Ռոտացիոն շարժիչը հիմնականում բաղկացած է ստատորից և 
թիակներ ունեցող ռոտորից: Թիակները հնարավորություն ունեն ռոտո-
րի առվիկներում շառավղով տեղափոխվելու, ուստի և ռոտորի պտտման 
ժամանակ կենտրոնախույս ուժի աղդեցության տակ թիակների եզրերը 
շարունակ սեղմված են ստատորի ներքին մակերևույթին: Ճակատների 
կողմից ստատորը ծածկված է կափարիչներով: 

Ռոտորի պտտման առանցքն արտակենտրոն է դասավորված ստա-
տորի ներքին գլանաձև մակերևույթի նկատմամբ: Սեղմված օդը անցքի 
միջոցով մտնում է շարժիչը, երկու հարևան թիակների միջև եղած տա-
րածությունը, ճնշում գործադրելով թիակի ելուստի վրա ստիպում է ռո-
տորին պտտվել: Բացի այդ, առջևում դասավորված հարևան թիակների 
միջև ավելի վաղ մտած և եղած սեղմված օդը (շարժման ուղղությամբ) 
նույնպես կկատարի լրացուցիչ աշխատանք` ի հաշիվ իր ընդլայնման, 
մինչև վերին թիակը չհասնի մթնոլորտի հետ հաղորդվող արտածման 
անցքին: Որպեսզի ռոտորի հետագա պտտման ժամանակ թիակների 
միջև գտնվող օդը սեղմման չենթարկվի, որը էներգիայի լրացուցիչ ծախ-
սում կառաջացնի, նախատեսված են մի քանի շարք արտածման անց-
քեր: Հաճախ արտածման առանձին անցքերը փոխարինում են ընդ-
հանուր ծերպով: 
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Շարժիչների աշխատանքի սխեման 
ա- ռոտացիոն (1-ստատոր, 2,3,5,6- թիակներ, 4 -ռոտոր), բ - պնևմատիկ 

փոքր տուրբիններ (1 -ռոտոր, 2,4 -անցքեր, 3 -թիակներ)  
 
Ռոտորի մարմնի առվիկները ծառայում են թիակների տեղաշարժման 

ժամանակ ծերպից մտնող օդի ճնշումը հավասարակշռելու համար:  
Ասպիսով, ռոտացիոն պնևմատիկ շարժիչներով սեղմված օդի էներ-

գիան իսկույն կերպափոխվում է ռոտորի պտտման մեխանիկական 
էներգիայի: Այդ շարժիչներում չկա շուռտվիկաշարժաթևավոր մեխա-
նիզմ, ինչպես մխոցայինում, չկա մղակային սարք, բացակայում են 
առաջընթաց շարժվող մխոցի և մղակի զանգվածներ, որոնք առաջաց-
նում են ամբողջ շարժիչի անհավասարակշռություն: Դրա հետևանքով 
ռոտացիոն շարժիչը մխոցայինից ավելի թեթև է և իր կառուցվածքով 
պարզ: Այս բոլոր առավելություններն ապահովեցին այդ շարժիչի ավելի 
լայն տարածումը: Սակայն ռոտացիոն շարժիչների օգտակար գործո-
ղության գործակիցը ավելի փոքր է, և դրա հետևանքով կարողության 
մեկ միավորի վրա օդ ավելի շատ է ծախսվում:  
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Պնևմատիկ որոշ գործիքներում, երբ պահանջվում է փոքր և մեծ 
պտուտաթվեր, որպես շարժիչ օգտագործում են պնևամատիկ փոքր 
տուրբին : Դրա աշխատանքի սկզբունքը հետևյալն է: Այսպիսի փոքր 
տուրբինի ռոտորը պատրաստված է սկավառակի տեսքով` արտաքին 
մակերևույթի վրա արված թիակներով: Այդ ռոտորի հարթության 
նկատմամբ անկյան տակ տրամագծորեն դասավորված երկու անցքերի 
միջով սեղմված օդ է մտնում: Թիակների միջև օդն ընդարձակվում է, 
ծախսելով իր էներգիան ռոտորի պտտման վրա: Այսպիսի ռոտորը 
զարգացնում է 1015 հազար պտ/րոպե: Ռոտորի կոնստրուկցիան 
չբարդացնելու համար թիակները երբեմն փոխարինվում են սովորական 
անցքերով: Այդ անցքերի նկատմամբ անկյան տակ ուղղված սեղմված 
օդի շիթը ռոտորը պտտող ուժ է առաջացնում: Ընդ որում, իջնում է 
օգտակար գործողության գործակիցը, բայց զգալիորեն պարզեցվում է 
փոքր տուրբինի պատրաստումը: Փոքր կարողության հետևանքով 
տուրբինային շարժիչները լայն տարածում չունեն մեքենացված գործիք-
ներում:  

 

Պնևմատիկ գործիքների դասակարգումը 
  

Բացի վերը շարադրված ձեռքի մեքենացված գործիքների ընդհանուր 
դասակարգումից, պնևմատիկ ձեռքի գործիքները կարելի է բաժանել 
չորս հիմնական խմբի: 

1. Հարվածական գործիքների խումբ. հատման, գամման, հորատման 
և այլ մուրճեր: 

2. Հարվածապտտական գործողության գործիքների խումբ. Հորատ-
ման, խորացման և այլ մուրճեր: 

3. Պտտական գործողության գործիքների խումբ. գայլիկոնման և 
հղկման մեքենաներ, դարձակ-պտուտակիչներ, մկրատներ և այլն:  

4. Ճնշող գործողության գործիքների խումբ. ձեռքի մամլիչներ և այլ 
գործիքներ: 

Պնևմատիկ ձեռքի գործիքները սովորաբար հաշվարկվում են 4-ից 
մինչև 1 մթն սեղմված օդի ճնշմամբ աշխատելու համար: Պնևմատիկ 
ձեռքի գործիքների մեծ մասի համար, որպես նորմալ աշխատանքային 
ճնշում, ընդունված է 5 մթն սեղմված օդի ճնշումը: 
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Պնևմատիկ գործիքի ռետինե ճկուն խողովակները  
և հիմնակազմը 

 
Սեղմված օդը պնևմատիկ գործիքին մոտեցվում է օդամուղից ռետինե 

գործվածքե ճկուն փողրակով, որը հնարավորություն է տալիս գործիքը 
մի տեղից մյուսը տանել ճկուն խողովակի երկարության սահմաններում: 
Պնևմատիկ գործիքների ռետինված գործվածքե փողրակները բաղկա-
ցած են ներքին ռետինե շերտից: Պնևմատիկ գործիքների համար ավելի 
գործածական են 9,12,16,18 և 25 մմ ներքին տրամագծով ճկուն խո-
ղովակները: 

Ռետինե ճկուն խողովակի միացումները պնևմատիկ գործիքին և 
գլխավոր խողովակաշարին պետք է լինեն կիպ, որպեզի միացման տե-
ղերում սեղմված օդի կորուստներ չլինեն, իսկ միակցիչները` համափո-
խարինելի, որպեսզի հնարավոր լինի պնևմատիկ ամեն մի գործիք 
արագ միացնել: 

Այն մեքենամասերը, որոնց միջոցով կատարվում է ճկուն խողովակի 
միացումը պնևմատիկ գործիքին և գլխավոր խողովակաշարին, կոչվում 
են պնևմատիկ գործիքի հիմնակազմ: Ճկուն խողովակը գործիքին արագ 
և հուսալի միացնելու համար օգտագործվում են նիպելներ: Դրանք 
պատրաստվում են երկու տիպի. կոնային պարուրակով պարուրակավոր 
նիպել և կոնային նիպել: Ճկուն խողովակը միացվում է նիպելի ծայրին, 
որին հագցվում և ամրացվում է ճկուն խողովակը հատուկ ընդգրկիչների 
կամ փափուկ մետաղալարի միջոցով: 

Վայրկենական միացումները բաղկացած են երկու կեսից: Ճկուն 
խողովակներն իրար միացնելու համար պետք է ունենան վայրկենական 
միացման միատեսակ կիսաններ` քառթված պոչամասերով: 

Խողովակաշարին կամ ծորակին միացնելու համար ճկուն խողովակի 
ծայրին ամրացվում է վայրկենական միացման կեսը` քառթված պոչամա-
սով, իսկ ծորակին կամ խողովակաշարին` երկրորդ կեսը, պարուրակա-
վոր պոչամասով: Վայրկենական միացման երկու կեսերի միջև կապն 
իրականացնելու համար հարկավոր է դրանց ճակատները միացնել 
սեղմելով և շրջելով մեկը մյուսի նկատմամբ:  
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Վայրկենական միացման կիպությունն ապահովվում է ռետինե 
օղակներով: Երկու ճկուն խողովակները մշտապես իրար միացնելու 
համար օգտագործվում է երկկողմանի նիպել: 

 

 
Պնևմատիկ գործիքներ 

 

Քննարկենք ձեռքի գործիքների առանձին կոնստրուկցիաններ, որոնք 
ավելի հաճախ են օգտագործվում փականագործական և փականագոր-
ծական հավաքման աշխատանքներ կատարելիս: 

Հարվածական ձեռքի պնևմատիկ գործիքներ: Հարվածական պնև-
մատիկ գործիքի աշխատանքի սկզբունքն այն է, որ գլանում գտնվող 
զարկանը հերթականությամբ գլանի մեկ այս, մեկ մյուս կողմին մատուց-
վող սեղմված օդի ազդեցության տակ կատարում է հետադարձ-առաջ-
ընթաց շարժում:  

 

 
Պնևմատիկ հատիչ մուրճ 

1 - խողովակաոստ, 2 - փական, 3 - շնիկ, 4 - մղակ, 5 - խցիկ, 6 - խցիկ,  
7 - կռիչ 
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Ընդ որում, զարկանը որոշակի ուժով մի շարք հաջորդական հարված-
ներ է կատարում առանցքատուփի մեջ դրված գործիքի (հատիչի, սեղ-
մակի, դրոշմահատիչի և այլ) պոչամասի աշխատանքային ծայրապա-
նակին: 

Գլանին մատուցվող սեղմված օդի ուղղությունը կարելի է փոխել 
օդաբաշխիչ հարմարանքի միջոցով: 

Հատիչ մուրճերը նախատեսված են մետաղ հատելու համար: Բացի 
այդ, դրանցով կարելի է հաջողությամբ կատարել մետաղի քանդակա-
դրոշմում և մինչև 12 մմ տրամագծով շիկացված գամիկների գամում: 

Հատիչ փոքր մուրճերի օգտագործումը հատկապես նպատակահար-
մար է նեղ և անհնար տեղերում աշխատանք կատարելիս, որտեղ ձեռքի 
կռանով աշխատելու համար բավականաչափ տեղ չկա: 

Չափազանց տքնաջան և անհարմար պանելային պայմաններում կա-
րանների մաքրման աշխատանքը հատիչ մուրճի միջոցով կատարվում է 
հեշտությամբ և բարձր արտադրողականությամբ: 

Թողարկվում են մի քանի տիպի ու չափերի, տարբեր կարողության ու 
կշռի հատիչ պնևմատիկ մուրճեր, որոնք նախատեսված են տարբեր 
պայմաններում աշխատելու համար: 

Պնևմատիկ հատիչ մուրճերը բաղկացած են իրանից, կշռից և գոր-
ծարկման հարմարանքով բռնակից: Այն աշխատում է հետևյալ կերպ: 
Սեղմված օդը արտադրամասի գլխավոր գծից ռետինե ճկուն խողովակի և 
խողովակաոստի միջոցով մատուցվում է մուրճի բռնակին: Մուրճի մի 
բռնակը ձեռքում պահող փականագործը սեղմում է շնիկը, բացելով գոր-
ծարկման փականն այնպես, որ սեղմված օդը` կախված կռիչի և մղակի 
դիրքից, անցնում է կամ աշխատանքային ընթացիկ խցիկը, կամ հետա-
դարձ ընթացքի խցիկը: Երբ մղակը գտնվում է ծայրի աջ դիրքում, օդը 
մտնում է խցիկը և հրիչին հրում դեպի աջ` հարվածելով հատիչի գագաթին: 

Աշխատանքային ընթացքի վերջում կռիչը բացում է փողի արտածման 
առվիկները, խցիկում ընկնում է ճնշումը, և մղակը տեղափոխվում է ձախ 
ծայրի դիրքը: Ընդ որում,սեղմված օդը ներթափանցում է խցիկը, և կռիչը 
սկսում է դեպի հետ շարժվել: Հետադարձ ընթացքի վերջում կռիչը 
սեղմում է բանած օդը խցիկում և հավասարակշռում մղակի ճնշումը: Երբ 
խցիկում տեղի ունենա արտածում և ճնշման անկում, մղակը, կորցնելով 
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հավասարակշռությունը, կտեղափոխվի ծայրի աջ դիրքը, և այդ դեպքում 
ևս կրկին կիրականացվի կռիչի աշխատանքային ընթացքը: 

Պնևմատիկ հատիչ մուրճը հատման ժամանակ պետք է բռնել երկու 
ձեռքով. աջով` բռնակը, իսկ ձախով` փողի ծայրը, և հատիչը ուղղել 
հատման գծով: Արտադրամասում սեղմված օդի գլխավոր գիծ չլինելու 
դեպքում երբեմն օգտագործում են շարժական էլեկտրապնևմատիկ 
կայանք: 

Պնևմատիկ գայլիկոնման մեքենաները նախատեսված են մետա-
ղում և այլ նյութերում անցքեր գայլիկոնելու և անցքակոկելու համար: 
Դրանց միջոցով կարելի է կատարել նաև խողովակների լայնացում: Ըստ 
գործողության սկզբունքի` տարբերվում են մխոցային և ռոտացիոն 
պնևմատիկ մեքենաներ: Վերջիններս բնորոշվում են շարժիչի մեծ կարո-
ղությամբ, մխոցավոր տիպի մեքենաների հետ հավասար կշռի դեպքում: 

Ռոտացիոն И-34А տիպի պնևմատիկ գայլիկոնման մեքենան առավել 
տարածված գործիք է: Նրա կարողությունը մոտավորապես 2 ձ.ու է, իսկ 
իլի պտուտաթիվը մեկ րոպեում` 270: Նույն տիպի մյուս մեքենաներից 
տարածված է ռոտացիոն И-68 գայլիկոնման մեքենան: 

Փականագործական աշխատանքեր կատարելիս լայնորեն օգտա-
գործվում են ատրճանակի ձև ունեցող փոքր չափի ռոտացիոն գայլի-
կոնման մեքենաները: 

Ոչ մեծ անցքեր (մինչև 8 մմ տրամագծով) գայլիկոնելու համար օգտա-
գործվում է РС8 պնևմատիկ գայլիկոնման մեքենան: Այդ մեքենայի կա-
րողությունը մոտավորապես 0.25 ձ.ու է, գայլիկոնի աշխատանքի պտու-
տաթիվը մեկ րոպեում` 1000, կշիռը` 1.6 կգ: РС-8 տարատեսակներից են 
УСМ-23 և УСМ-50 տիպի անկյունավոր պնևմատիկ մեքենաները: 
Անկյունավոր գլխիկի ոչ մեծ եզրաչափերը հնարավորություն են տալիս 
այդ մեքենաներն օգտագործել մեքենամասերի եզրերին և պատերին մոտ 
դասավորված, ինչպես և ոչ հարմար այլ տեղերում անցքեր գայլիկոնելիս:  
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Պնևմատիկ գայլիկոնման մեքենա 

1 - նիպել, 2 - փականի գնդիկ, 3 - առանցքատուփ, 4 – շնիկ, 5 - իրան,  
6 – ռոտոր, 7 - ստատոր, 8 - թիակներ, 9 - ատամնանիվ,  

10 - իլ, 11 - կապիչ 
 

Երիթակների ու կառանների համար 2-3 մմ տրամագծով անցքեր 
գայլիկոնելիս մի շարք դեպքերում գործադրում են տուրբինային տիպի 
ձեռքի պնևմատիկ շաղափիչ մեքենաներ: Դրանց առանձնահատկությու-
նը անցքեր-ծայրափողակներ ունեցող սկավառակի առկայությունն է, 
որոնցից արտահոսվող օդի շիթն ուղղվում է դեպի իլի վրա ամրացված 
տուրբինի թիակները: Օդի մատուցման միացումն իրականացվում է մա-
տի շնիկով, որի դիրքը սևեռվում է թիթեղնավոր զսպանակով պահվող 
գնդիկով: Գայլիկոնը կամ այլ գործիքը ամրացնում են ցանգային կապի-
չում: Նայած օդի ճնշմանը` այդպիսի գայլիկոնման մեքենայի իլը կատա-
րում է 10-14 հազ.պտ/րոպե: Սակայն զարգացվող կարողությունը մեծ չէ: 
Մեքենաների կոնստրուկցիան շատ պարզ է, ուստի դրանք կարելի է 
առանց մեծ ծախսերի պատրաստել գրեթե ամեն մի գործարանում: 
Դրանց ներդրումից համապատասխան օպերացիաներում ստացվում է 
զգալի էֆեկտ: 

Յուրաքանչյուր կոնստրուկցիայի էլեկտրական և պնևմատիկ գայլի-
կոնման մեքենաները կարող են օգտագործվել մեխանիզմներ ու մեքե-
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նաներ հավաքելիս ոչ միայն անցքեր գայլիկոնելու, այլև մի շարք այլ աշ-
խատանքներ մեքենացնելու համար: 

Գայլիկոնման մեքենաներն օգտագործում են նաև մաքրման, հղկման 
և ողորկման աշխտանքների համար: Այդ դեպքում մեքենայի իլի մեջ ամ-
րացնում են համապատասխան գործիք: Ոչ մեծ մոդեռնացման դեպքում 
դրանք կարելի է օգտագործել նաև որպես մեքենացված գործիքներ 
պարուրակային միացումներ հավաքելիս: 

Պնևմատիկ հղկիչ մեքենաները լինում են երկու տիպի` հորիզոնա-
կան սկավառակի ծայրամասով աշխատելու համար և ուղղաձիգ` սկա-
վառակի ճակատով աշխատելու համար: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Պնևմատիկ փոխադրովի հղկամեքենա 
1 - հղկասկավառակ, 2 - շարժիչ, 3 - կոճակ, 4 - բռնակ,  

5 - խողովակաոստ, 6-խողովակ 
 
Հորիզոնական հղկիչ մեքենաներն օգտագործվում են գլխավորապես 

կիպահղկման աշխատանքներ կատարելիս, ինչպես և ձուլման և եռքա-
կարանները մաքրելու համար: Այդպիսի մեքենաներում որպես գործիք 
ծառայում են հղկանյութե սկավառակները, իսկ նուրբ կիպահղկման 
համար` կաշվե, ֆետրե կամ ռետինե սկավառակները` քսված հղկա-
քսուքով կամ պատված զմիռնիտաթղթով: Մեքենամասերը մաքրելիս 
կարելի է դնել նաև խոզանակ: Պնևմատիկ գործողության այդպիսի 
մեքենաներից է` ШП-06А–ն: Պնևմատիկ ռոտորային շարժիչը տեղա-
վորված է մոտավորապես մեքենայի իրանի մեջտեղում, դրա շնորհիվ 
հարմար է աշխատելիս այն պահել` բռնելով բռնակից: Սեղմված օդը 
ստացվում է ճկուն խողովակից խողովակաոստի միջով: Շարժիչի գոր-
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ծարկումը իրականացնում են կոճակը սեղմելով, ինչի հետևանքով հա-
ղորդվում են օդային առվիկները, և սեղմված օդը տրվում է շարժիչին: 
Իլի արտաքին ծայրի վրա ամրացվում է հղկասկավառակը: Այդ մեքե-
նայի կարողությունը 0.3 ձ.ու. է: Իլի պտուտաթիվը նորմալ բեռնվածքի 
դեպքում մեկ րոպեում 6 հազար է և մինչև 14 հազ.պտ/րոպե` պարապ 
ընթացքի ժամանակ: 

Հղկասկավառակի ամենամեծ տրամագիծը 60 մմ է: Մեքենայի կշիռը 
2 կգ է: ШП-06А մեքենան հորիզոնակ տիպի է, քանի որ աշխատելիս 
հղկասկավառակի պտտման առանցքը մնում է հորիզոնական դիրքում: 

ПРН-8 թեթև տիպի պնևմատիկ գործողության պարուրակահանիչը 
նախատեսված է մանր պարուրակներ փորելու համար: 

Պնևմատիկ շարժիչը ռեդուկտորի միջոցով շարժման է բերում իլի 
վրա ազատ նստած ատամնավոր անիվներին: Իլը նրա վրա ամրացված 
ատամնավոր կցորդիչի միջոցով կարող է կառչել անիվների հետ: Իրա-
նին ձեռքով սեղմելու դեպքում կցորդիչը կցորդվում է անիվի հետ, որը 
համապատասխանում է աշխատանքային ընթացքին (պարուրակահա-
տում): Երբ իրանը բռնակից ձգում են դեպի իրեն, իլը զսպանակի ազդե-
ցության տակ տեղաշարժվում է դեպի ձախ, կցորդիչը կցորդվում է 
ատամնավոր անիվի հետ, տեղի է ունենում ներպարուրակիչի արագ ար-
տապտուտակումը անցքից: Գործիքը միացնում են մեծ մատով սեղմելով 
շնիկը: Այդ ժամանակ փականը սահուն կերպով սեղմելով ցած, սեղմված 
օդը թողնում է դեպի շարժիչը:  

Օգտագործված օդը արտաթողվում է շարժիչից իրանի կողային անց-
քերից: Խցանը ծառայում է բամբակե խծուծվածքով լցված խոռոչը յուղ 
լցնելու համար: Ռեդուկտորը և ռևերսիվ (դարձիչ) մեխանիզմը յուղում են 
թանձր յուղով խցանով փակվող անցքի միջով: 
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Պնևմատիկ գործողության պարուրակահանիչ 

1 - շարժիչ, 2 – շնիկ, 3 - փական, 4 - խցան, 5 - իլ, 6 - անիվ, 7 - կցորդիչ,  
8 - անիվ, 9 - խցան 

 
Նկարագրված պարուրակիչի օգտագործումն արագացնում է պարու-

րակման գործընթացը 810 անգամ ձեռքով պարուրակ փորելու համեմա-
տությամբ: Փորվող պարուրակի ամենամեծ տրամագիծը 8 մմ է: Պնևմա-
տիկ շարժիչի կարողությունը 0.5 ձ.ու. է: Մեքնայի կշիռը 3.2 կգ է: 

 

 
Մեքենացված գործիքի հարմարանքներ, համալրող և օժանադակ 

սարքավորումններ: 
 

Օժանդակ հարամարնքները ընդլայնում են մեքենացված գործիքների 
օգտագործման հնարավորությունները տարբեր պայմաններում, նաև 
թույլ են տալիս գործադրել դրանք մի շարք այլ օպերացիաններ կատա-
րելու համար: Այդպիսի հարմարանքներից են` տարբեր կոնստրուկցիայի 
գլխադիրները, կանգնկաները, կախոցները, սեղմման հարմարանքները, 
պատվանդանները, ճկուն լիսեռները, արագացման կցորդները և այլն: 

Կցափողերը հարամարանքներ են, որոնց միջոցով կարելի է գայ-
լիկոնում կամ այլ աշխատանքներ կատարել դժվար մատչելի տեղերում, 
որտեղ հնարավոր չէ օգտագործել գոյություն ունեցող մեքենացված գոր-
ծիքները: Նման դեպքերում գործադրում են անկյունավոր կցափողեր: 
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Անկյունավոր կցափողը սովորաբար միացվում է գայլիկոնման մեքենա-
յին և շնորհիվ հարմարանքի փախանցման առկայությանը, որը բաղկա-
ցած է մի զույգ կոնաձև ատամնավոր անիվներից, թույլ է տալիս այդ մե-
քենայի առանցքի նկատմամբ գայլիկոնել աւղղահայաց կամ թեք: Օրի-
նակ, բույթերի, բութակների և կառանների համար անցքեր գայլիկոնելիս 
հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում գայլիկոնի առանցքը որոշ 
անկյան տակ դնել գայլիկոնման մեքենայի առանցքի նկատմամբ: 

 

Մեքենայացված գայլիկոնման մեքենայի կցափողներ 
 
Նկար աում պատկերված է РС-8 պնևմատիկ գայլիկոնման մեքենայի 

կցափողը, որի գայլիկոնի շրջման անկյունը մեքենայի առանցքի նկատ-
մամբ հավասար է 450: Այդ կցափողի իրանը ամրացվում է մեքենային 
թևավոր մանեկի միջոցով: Կցափողի խողովակում տեղավորված է ցան-
գային կալակը գայլիկոնի հետ միասին: 

Նկար բում ցույց է տրված 900 փախանցման անկյունով անկյունային 
կցափողի կոնստրուկտիվ սխեման: Այստեղ իրանը գայլիկոնման 
մեքենային ամրացվում է պտուտակով: Տանող լիսեռիկը սեղմվում է նրա 
կապիչում և կալակ ունեցող բազմօղակ հոդակապի միջոցով պտույտ է 
հաղորդում ցանգում ամրացված գայլիկոնին: 

Կագնակներ (սյունակներ): Ձեռքի մեքենացված գայլիկոնման մեքե-
նաները, պարուրակահատիչները և այլ գործիքները հաճախ օգտագործ-
վում են որպես սեղանի հաստոցներ: Այդ դեպքում մեքենացված գործի-
քը ամրացվում է կանգնակ կոչվող հատուկ պատվանդանի վրա: Գոր-
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ծիքի մատուցումը իրականացվում է այն ուղղաձիգ տեղափոխելով` 
կանգնակի լծակի բռնակը սեղմելու միջոցով: 

Կախոցներ: Հզոր էլեկտրական և պնևմատիկ գործիքով աշխատան-
քի պայմանները հեշտացնելու համար այն հաճախ կախում են բլոկի 
վրայով գցված մետաղաճոպանից, ընդ որում մետաղաճոպանի երկրորդ 
ծայրին ամրացվում է հակակշիռ: Նշված նույն նպատակի համար օգտա-
գործվում են հատուկ ճոճանային կախոցներ` զսպանակային կառուց-
վածքով: Մեքենացված գործիք կախելու այդպիսի սարքերը իջեցնում են 
ֆիզիկական ճիգերի ծախսումները և նպաստում փականագործների 
աշխատանքի արտադրողականության աճին: Կախոցային սարքերը եր-
կանիվ կամ քառանիվ թեթև սայլակներ են, որոնք տեղակայված են փա-
կանագործի աշխատատեղի վերևում մոնտաժված միառելսի վրա: Որ-
պեսզի մեքենան չխանգարի բանվորին, երբ նա չի օգտվում դրանից, 
այն կախվում է աշխատատեղի վերևում պարուրաձև զսպանակից, մե-
տաղաճոպանից, հակակշռի հետ միասին, որի կշիռը հավասար է մեքե-
նայի կշռին: Մետաղաճոպանից կախված մեքենան իջեցնելիս ճոպանի 
ներսում գտնվող ժապավենաձև զսպանակը ոլորվում է, իսկ մեքենան 
բաց թողնելու դեպքում` հետ է ոլորվում և բարձրացնում այն: 

 

 
Մեքենացված գործիքը կախելու եղանակները 

ա -Պարուրակաձև զսպանակից, բ,գ - Մետաղաճոպանից՝ հակակշռով,  
դ - Զսպանակավոր կախոցից (ճոճանակից) 
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Սեղմման սարքեր: Սեղմման սարքը բաղկացած է սովորաբար հիմ-
քից, որի վրա ամրացված է մետաղաձողը, նրա վրա տեղափոխվող 
ամուր կալունակի հետ: Կալունակը կարող է ամրացվել մետաղաձողի 
երկարությամբ ցանկացած տեղում: Անհրաժեշտ առանցքային ճնշումը 
կատարվում է գայլիկոնման մեքենայի պտուտակային հենակի օգնու-
թյամբ, իսկ սեղմման սարքը, ավելի ճիշտ նրա կալունակը, հենման կետ 
է հանդիսանում պտուտակային հենակի համար: 

Նշված նպատալի համար մի շարք դեպքերում գործադրվում են նաև 
հատուկ ճարմանդներ: 

 
Ճարմանդ` գայլիկոնման մեքենայով աշխատելու համար 

 

 
Պատվանդաններ: Տարբեր պատվանդաններն ընդլայնում են ձեռքի 

մեքենացված գործիքների օգտագործման սահմանները` տարբեր օպե-
րացիաներ կատարելու համար: Այսպես, հատուկ պատվանդանի վրա 
տեղակայված գայլիկոնման մեքենան կարող է ծառայել կտրող մանր 
գործիքներ սրելու, մետաղալարե խողովակների տարբեր մեքենամասեր 
մաքրելու և այլ աշխատանքներ կատարելու համար: 
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Ճկուն լիսեռներ: Դրանք ծառայում են պտույտը շարժիչից գործիքին 
փոխանցելու համար և բաժանվում են երեք խմբի. 1) Հոդակապավոր լի-
սեռներ, 2) Հոդավոր շղթաներ, 3) Ճկուն լիսեռներ: 

Հոդակապավոր լիսեռը ծայրերին ունի հոդակապային գնդիկներ: Այդ 
լիսեռների գործադրման բնագավառը սահմանափակվում է ծանր աշ-
խատանքներով: Լիսեռի պտտման արագությունը 500 պտ/րոպ –ից 
բարձր չէ: Թեքության ամենամեծ անկյունը լիսեռի առանցքի նկատմամբ 
թույլատրվում է 45-700, ինչն ապահովվում է հոդակապերի մոտ դասա-
վորված հատուկ ապահովիչ պաշտպանակներով: 

Հոդավոր շղթան բաղկացած է մի շարք հոդային օղակներից, որոնք 
տեղավորված են ճկուն մետաղե փողրակի նման ընդհանուր թաղանթի 
մեջ: Ձեռքի մեքենացված գործիքների համար հոդավոր շղթաները կի-
րառություն չգտան: 

Ճկուն լիսեռը բաղկացած է բուն լիսեռից և պատյանից: Լիսեռը պող-
պատե լարից միջուկ է, որի վրա փաթաթվում է 4-ից մինչև 7 շերտ 
ոլորված պարուրաձև լար: 10 մմ-ից և ավելի տրամագծով լիսեռների մի-
ջուկը սովորաբար հեռացվում է` լիսեռը պատրաստվելուց հետո: Պա-
րույրի գալարները կիպ կպչում են իրար: Պարույրի ուղղությունն ամեն 
մի շերտում հակադիր է նախորդին: Լիսեռի պտտման ուղղությունը 
որոշվում է մետաղալարի վերին շերտի փաթաթվածքի ուղղությամբ, ընդ 
որում, աջ պտտման լիսեռների վերին շերտը փաթաթված է դեպի ձախ 
կողմը, իսկ ձախ պտտման լիսեռներինը` դեպի աջ: 

Աշխատանքի հարմարության համար լիսեռը տեղավորվում է պատ-
յան կոչվող ճկուն մետաղե փողրակի մեջ: Պատյանը ծառայում է նաև լի-
սեռը կեղտոտվելուց պաշտպանելու և քսուքը պահպանելու համար: 
Պատյանը պարուրաձև ոլորված պրոֆիլված ժապավենով առաջացած 
ծալքավոր խողովակ է: Ժապավենի կողքի գալարների եզրերը շարժուն 
են, ինչն ապահովում է պատյանի ճկունությունը: 

Լիսեռի ծայրերը միացնելու համար գործադրում են պողպատե կցոր-
դիչներ, որոնք գլանաձև են, երկու ճակատում անցքեր ունեն, ուր ներ-
զոդվում են լիսեռի միացվող ծայրերը: 

Սրման հաստոցներ: Զանազան հատուկ կտրող գործիքներ` ռանդման 
դանակներ, սկավառակավոր սղոցներ ճիշտ սրելու, կլոր սղոցների 
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ատամները չափռաստելու և մեքենացված գործիքներով աշխատելիս 
գործադրվող գործիքները սրելու համար թողարկվում է թեթև փոխադրո-
վի սրման հաստոց:  

Հղկանյութե սկավառակը գործողության է բերվում ներկառուցված 
փակ էլեկտրաշարժիչից: Շարժիչն ունի ռոտորի լիսեռի ելման 
երկարացված ծայր, որը ծառայում է տափակ, կոնային, թասաձև և այլ 
պրոֆիլի փոխովի հղկանյութե սկավառակներն ամրացնելու համար: 

 

Պնևմատիկ գործիքների օգտագործումը, խնամքը և 
անվտանգության տեխնիկայի հիմնկան կանոնները 

 

Պնևմատիկ գործիքների խնամքի հիմնական կանոնները նրանց 
աշխատանքի և պահպանման ժամանակ: 

1. Հատուկ յուղամաններ չունեցող պնևմատիկ հարվածագործիքներն 
անհրաժեշտ է յուղել հերթափոխության ընթացքում ոչ պակաս, քան 
երեք անգամ, լցնելով յուղը գործիքի մեջ ֆուտորկայի անցքի միջոցով: 
Անհրաժեշտ է հետևել, որպեսզի յուղելիս ճկուն խողովակի մեջ յուղ չընկ-
նի, որովհետև դրանից այն արագ փչանում է: 

2. Գայլիկոնման մեքենաներում ծնկաձև լիսեռը և ատամնավոր փո-
խանցումը յուղվում են թանձր քսուքով: Անհրաժեշտության դեպքում այդ 
քսայուղն ավելացվում է եղած յուղամանների միջոցով: 

3. Աշխատանքը սկսելուց առաջ ճկուն խողովակը, նախքան պնևմա-
տիկ գործիքին միացնելը, անհրաժեշտ է խնամքով փչահարել սեղմված 
օդով` փոշին ու կեղտը հեռացնելու համար, որոնք ընկնելով գործիքի մեջ 
արագացնում են նրա մաշումը:  

4. Անհրաժեշտ է հետևել, որպեսզի հարվածող գործիքի ծայրապանա-
կի պոչամասի երկարությունը խիստ համապատասխանի ծայրապանակի 
տվյալ տիպին: Պոչամասի ճակատի հարթությունը պետք է լինի կոկ և 
աշխատող ծայրապանակի առանցքի նկատմամբ ուղղահայաց: 

5. Հարվածող գործիքով աշխատանքը սկսելիս սեղմված օդը բաց 
թողնելուց առաջ անհրաժեշտ է աշխատող ծայրապանակը հենել մշակ-
վող նյութին, որովհետև հակառակ դեպքում փողը կարող է վնասվել: 

6. Անկախ աշխատանքի պայմաններից և գործիքի սարքինությունից` 
անհրաժեշտ է ամիսը մեկ անգամ քանդել, լվանալ և զննության ժամա-
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նակ հայտնաբերված վնասված կամ խիստ մաշված մասերը փոխարինել 
նորերով: 

7. Ամեն օր աշխատող մուրճերն ավելի լավ է պահել կերոսինի տաշ-
տակում: Աշխատանքը սկսելուց առաջ ամեն մի պնևմատիկ գործիք 
պետք է լավ և առատորեն յուղել ջրիկ հանքային յուղով: Խիստ արգել-
վում է պնևմատիկ գործիքին կերոսին քսել: 

Պնևմատիկ գործիքների ռոտացիոն շարժիչի յուղումը, որպես կանոն, 
կատարվում է ավտոմատորեն: Դրա համար պնևմատիկ գործիքում 
նախատեսվում են բամբակե խծուծվածքով հատուկ յուղախուցեր: 

Անվտանգության տեխնիկա: Պնևմատիկ գործիքով աշխատելու 
գործընթացում անհրաժեշտ է պահպանել անվտանգության տեխնիկայի 
հետևյալ հիմնական կանոնները. 

1. Պնևմատիկ գործիքով աշխատել թույլատրել միայն այն անձանց, 
որոնք ստացել են համապատասխան հրահանգավորում և սովորել այդ 
գործիքի բանեցնելը: 

2. Աշխատանքն սկսելուց առաջ հագնել պաշտպանական ակնոցներ, 
3. Աշխատանքները կատարել թաթման հագած: 
4. Ռետինե ճկուն խողովակը պնևմատիկ գործիքին միացնել մինչ 

սեղմած օդ մատուցելը, օդը միացնել այն ժամանակ, երբ ճկուն խողո-
վակը միացված է գործիքին: 

5. Աշխատանքը չսկսել պնևմատիկ գործիքով` առանց ներդրված 
աշխատանքային ծայրապանակի: 

6. Տևական ընդմիջումների դեպքում աշխատանքային ծայրապանա-
կը չթողնել պնևմատիկ գործիքում: 

7. Չանջատել ճկուն խողովակը, եթե փակ չէ սեղմված օդի ներթա-
փանցման մուտքը, որովհետև պնևմատիկ գործիքից անջատված երկար 
ճկուն խողովակը ճնշման տակ պոկվում է աշխատողի ձեռքից և սկսում 
ուժեղ հարվածներ հասցնել դեպի տարբեր կողմեր: 

8. Աշխատանքն ավարտելուց նախ փակել սեղմված օդի ներթա-
փանցման մուտքը դեպի պնևմատիկ գործիքը և հետո այն անջատել խո-
ղովակաշարից:  
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Նորոգում: Պնևմատիկ գործիքներն արագ նորոգելու համար գոր-
ծարանի կենտրոնական նորոգման արհեստանոցը պետք է ունենա նո-
րոգման չափեր ունեցող նորմալ մեքենամասերի բավականաչափ 
պաշար: 

Պահեստային մեքենամասերի քանակությունը որոշվում է գործնա-
կան տվյալների հիման վրա: 

 
5.3 ՔԱՆԴՄԱՆ-ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ԿԻԱՌՎՈՂ 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 
 

Ավտոմոբիլի շարժիչի, ագրեգատների և հանգույցների նորոգման աշ-
խատանքներ կատարելու համար քանդման և հավաքման տեխնոլոգիա-
կան գործընթացներում կիրառվող սարքավորումները, ըստ նշանակու-
թյան և տեխնոլոգիական օպերացիաների, բաժանվում են երկու խմբի` 
ստենդներ և մամլիչներ: 

Ստենդներ: Ստենդները նախատեսված են ավտոմոբիլի վրայից հան-
ված ագրեգատների և հանգույցների քանդմանհավաքման աշխատանք-
ները հարմարավետ կատարելու և արտադրամասում տեղաշարժելու հա-
մար: 

Ստենդները հիմնականում նախատեսված են ավտոմոբիլների շար-
ժիչների, փոխանցման տուփերի, հետին կամրջակների, կցորդիչների, 
հիդրամեխանիկական փոխանցումների և այլ ագրեգատների քանդման-
հավաքման աշխատանքների համար: Ստենդի վրա ամրացված ագրե-
գատը հնարավորություն ունի փոփոխելու պտտման անկյունը 0-3600 –
ով, ինչը թույլ է տալիս նորոգվող ագրեգատին մոտենալ ցանկացած 
կողմից: 

ՈՒսումնասիրենք տարբեր ստենդների աշխատանքի սկզբունքները: 
Р-500Е ստենդը նախատեսված է շարժիչների նորոգման համար: Այն 

ունիվերսալ հարմարանք է և ապահովում է շարժման 4 ազատության 
աստիճան:  
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            Ստենդ Р - 500Е   
         

 
 
 

                                                                   
Ստենդի վրա ամրացված շարժիչը քանդման-հավաքման ժամանակ 

հնարավոր է պտտել ցանկացած անկյան տակ կամ կատարել տեղափո-
խություն անիվների շնորհիվ: Շարժիչի նորոգման ժամանակ ստենդի 
վրա կա հատուկ բաժանմունք` թափվող տեխնիկական հեղումների հա-
վաքման համար: Նորոգվող շարժիչի պտույտներն իրականացվում են 
ձեռքի բռնակով` պտտելու շնորհիվ: 

Р-770Е-ը ունիվերսալ ստենդ է` ավտոմոբիլի շարժիչիների, փոխանց-
ման տուփերի, հետին կամրջակների քանդման և հավաքման աշխա-
տանքների համար, որոնց զանգվածը հասնում է մինչև 2 տոննայի: 

 
  
 

 
         Ստենդ Р - 770Е  

 
 
 
 
 

Р-770Е ստենդը հնարավորություն է տալիս տարբեր մակնիշի ավտո-
մոբիլի շարժիչներ տեղադրել և կատարել նորոգման աշխատանքներ: 
Ստենդի վրա տեղակայված որդնակային ռեդուկտորի շնորհիվ նորոգ-
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վող շարժիչը կարելի է պտտել ցանկացած անկյան տակ և սևեռել տվյալ 
դիրքում:  

Նշված երկու ստենդները օգտագործման ժամանակ ապահովում են 
բարձր հուսալիություն, ամրություն, էրգանոմիկական հնարավորություն 
և աշխատանքի անվտանգություն: 

Ստենդը հանդիսանում է ստացիոնար (հիմնային) տեղադրված, որի 
ռեդուկտորի պտտական աշխատանքը կատարվում է էլեկտրական շար-
ժիչի շնորհիվ: 

Р-640-ը էլեկտրակամեխանիկական ստացիոնար ստենդ է: Այս ստենդը 
նախատեսված է բեռնատար ավտոմոբիլների հետևի կամրջակի ռեդուկ-
տորների քանդման և հավաքման աշխատանքներ կատարելու համար:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                         
 
 

Ստենդ Р-640 
 

Ստենդը բաղկացած է` կանգնակից, էլեկտրական շարժաբերից, ռե-
դուկտորից, շրջադարձի շրջանակից, մագնիսական փաթեթից, շրջա-
դարձային լիսեռից և տականից` թափվող հեղուկների հավաքման հա-
մար: Ստենդը սնվում է 380 վ հոսանքից, զանգվածը` 115 կգ է, եզրա-
չափերը 850х650 х1000 մմ է: 

Նորոգվող ռեդուկտորը տեղադրվում և ամրացվում է ստենդի պտտ-
վող շրջանակի վրա, հնարավորություն է տալիս աշխատանքի ընթաց-
քում քանդվող կամ հավաքվող ռեդուկտորին պտտել անհրաժեշտ անկ-
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յան տակ: Այն հարմարավետ է դարձնում նորոգման աշխատանքներ 
կատարելը: 

ЛПН-078.00.000 – ստացիոնար ստենդը նախատեսված է ավտոմո-
բիլների, բաշխիչ տուփերի, փոխանցման տուփերի և հետին կամրջակի 
ռեդուկտորի արատորոշման, քանդման և հավաքման աշխատանքների 
կատարման համար: 

 
 
 
 
 
 

Ստենդ ЛПН-078.00.000 
 
  
 
 
 

 
Ստենդը բաղկավցած է իրանից, կանգնակից, որդնակային փոխան-

ցումից, պտտվող լիսեռի վրա տեղադրված հարմարանքից: Նորոգվող 
մեխանիզմը ստենդի վրա ամրանում է հեղույսների և մանեկների շնոր-
հիվ, իսկ պտույտը կատարվում է ձեռքի մեխանիկական շարժաբերով: 

Р-776- ստենդը նախատեսված է դիզելային շարժիչների արատորոշ-
ման, քանդման և հավաքման աշխատանքներ կատարելու համար:  

Ստենդը կազմված է ստացիոնար անշարժ և շարժական կանգնակ-
ներից: Անշարժ կանգնակը կոշտ ամրացված է, իսկ շարժականը` կա-
րելի է հեռացնել կամ մոտեցնել կախված շարժիչի չափերից: 

Շարժիչը ստենդի վրա ամրացվում է բույթերի շնորհիվ, որոնք մտնում 
են գլանների բլոկի անցքերի մեջ. պտտական շարժումը 3600-ով կա-
տարվում է ձեռքի մեխանիկական շարժաբերով` որդնակային ռեդուկ-
տորի շնորհիվ:       
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Ստենդ Р-776 
 
Ագրեգատների քանդման և հավաքման աշխատանքներում կիրառ-

վող ստենդներից օգտվելու ժամանակ անհրաժեշտ է իմանալ.  
Չի թույլատրվում ստենդը բեռնավորել նախատեսվածից շատ, այլա-

պես գերբեռնվածության ժամանակ նորոգվող ագրեգատը կընկնի: 
Ստենդը պետք է տեղադրել հուսալի հարթության վրա, որպեսզի 

պահպանի անհրաժեշտ մեծ կշիռը: 
Պետք է պարտադիր հետևել ստենդի վրա տեղակայված ագրեգատի 

ամրացման վիճակին: 
Շրջադարձման մեխանիզմի դիրքը սևեռելու նպատակով անհաժեշտ 

է օգտվել հատուկ սևեռիչ բույթերից: 
Չի թույլատրվում ստենդը քանդել, հավաքել կամ ձևափոխել կոնստ-

րուկցիան: 
Չպահպանելով անվտանգության կանոնները` կարող է նորոգվող 

ագրեգատը ցած ընկնել, վնասելով ստենդը և աշխատողին: 
Մինչ աշխատանքն սկսելը անհրաժեշտ է ստուգել ստենդի վիճակը, 

արդյոք չկան ճաքեր, ծռվածություն կամ անսարք մասեր: 
Ստուգել ամրակման տարրերի վիճակը: 
Աշխատանքն ավարտելուց հետո անհրաժեշտ է ստենդը մաքրել և 

պահպանել չոր տեղում: 
Ստենդի շարժական մասերը պահպանել մաքուր և քսուքապատված 

վիճակում: 
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Հիդրավլիկ մամլիչներ: Հիդրավլիկ մամլիչները նախատեսված են 
ավտոմոբիլի ագրեգատների և տարբեր մեխանիզմների վռանների, 
առանցքակալների, ատամնանիվների, փոկանիվների, մատերի, կցաշուր-
թերի և այլ մեքենամասերի մամլման և արտամամլման համար, ինչպես 
նաև լիսեռների, սռնիների և հեծանների ծռվածության ուղղման հանար:  

Հիդրավլիկ մամլիչները բաժանվում են սեղանի վրա տեղադրվող, 
ստացիոնար և փոխադրովի: 

Սեղանին տեղադրվող հիդրավլիկ մամլիչներն իրենց չափերով փոքր 
են և հարմար` աշխատանքային դազգահի վրա տեղադրելու համար: Այն 
նախատեսված է փոքր հանգույցների արտամամլման կամ մամլման հա-
մար: Նման մամլիչների ճնշման ուժը համեմատաբար փոքր է` 2-10 տ: 

Հատակին տեղադրված (ստացիոնար) հիդրավլիկ մամլիչները չա-
փերով մեծ են և զարգացնում են ճնշման մեծ ճիգ` 20-60 տոննա և ավե-
լին: Այս կարգի մամլիչները տեղադրվում են հատակին այնպես, որ աշ-
խատանքի համար հարմար լինի: 

Փոխադրվող հիդրավլիկ մամլիչները նախատեսված են շարժական 
արհեստանոցների համար: 

Ըստ աշխատանքային հաղորդակի տեսակների` հիդրավլիկ մամլիչ-
ները լինում են`  

ձեռքի հաղորդակով 
ձեռքի և ոտքի բանեցման հաղորդակով 
ոտքի բանեցման հաղորդակով 
էլեկտրահիդրավլիկ շարժաբերով աշխատող: 
Ձեռքի հաղորդակով հիդրավլիկ մամլիչներն օգտագործում են 

ճնշման փոքր ճիգ պահանջվող մամլման գործընթացներում: 
 

ՈՒսումնասիրենք ОКС-1671М ստացիոնար հիդրավլիկ մամլիչի աշ-
խատանքը: Նա բաղկացած է շրջանակից, որի վերևի մասում տեղադր-
ված է մամլիչի էլեկտրաշարժիչը և հիդրավլիկ պոմպը` իր մխոցակոթով, 
իսկ շրջանակի միջնամասում` աշխատանքային սեղանը: Հիդրավլիկ 
պոմպն աշխատում է էլեկտրական շարժիչի շնորհիվ, այն աշխատան-
քային հեղուկը մղում է դեպի գլանի մեջ, որը մխոցակոթին շարժում է 
հաղորդում: Մխոցակոթը հանդիպելով մամլվող մեքենամասին` նրա 
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վրա մեծ ճնշում է գործադրում: Էլեկտրական հոսանքի բացակայության 
դեպքում աշխատանքային հեղուկը մղվում է ձեռքի պոմպի շնորհիվ: 

 
ОКС-1671М ստացիոնար հիդրավլիկ մամլիչ 

ա) ընդհանուր տեսք, բ) հիդրավլիկական սխեման 
1-շրջանակ, 2-հենոց, 3-մատ, 4-շղթա, 5-մխոցակոթ, 6-ձեռքի պոպմ,  

7–էլեկտրաշարժիչ, 8-մղակ, 9-աշխատանքային հեղուկի բաք, 
 10-նանոմոտր, 11-հիդրոգլան, 12-հիդրոմամլակ, 13-կցորդիչ,  

14-ապահովիչ փական 
   

Աշխատանքային հեղուկը ինդուստրիալ մակնիշի յուղ է: Յուղի բաքի 
տարողությունը 6 լիտր է, էլեկտրաշարժիչի հզորությունը 1.7 կվտ, հիդ-
րոհամակարգի առավելագույն ճնշումը` 26 ՄՊա, մամլիչի առաջացնող 
ճիգը` 40 տոննա:  

П-6022 սեղանի հիդրավլիկ մամլիչը կիրառվում է ստացիոնար և տե-
ղափոխվող արհեստանոցներում: Այն նախատեսված է փոքր չափերի 
մեքենամասերի արտամամլման և մամլման համար: Կառուցվածքը 
նման է ստացիոնար մամլիչներին, սակայն աշխատում է ձեռքի հա-
ղորդակի շնորհիվ: 

Բռնակը բարձրացնելով վեր` աշխատանքային հեղուկը բաքից ներ-
ծծվում է պոմպի պլունժերի մեջ, իսկ բռնակն իջեցնելու դեպքում` մղվում 
է գլանի մեջ: Բռնակը ելման դիրք է վերադառնում զսպանակի շնորհիվ: 
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         П-6022 սեղանի հիդրավլիկ մամլիչ 

 
 
 
 
 
 

Հիդրավլիկ համակարգում մամլիչն ապահովում է առավելագույն 33 
ՄՊա ճնշում, իսկ առավելագույն ճիգը հասնում է մինչև 10 տոննաի: 

N3601 - սեղանի հիդրավլիկ մամլիչը նախատեսված է մեքենամասերի 
մամլման և արտամամլման աշխատանքների համար: Այն չափերով 
փոքր և հարմար է թեթև` մինչև 10 տոննա ճիգ գործադրվող աշխա-
տանքների համար: 

 
 

 
 
  
      
        N3601 - սեղանի հիդրավլիկ մամլիչ 

 
  
 
 
Հիդրավլիկ մամլիչն աշխատում է ձեռքի կառավարման հաղորդակի 

շնորհիվ, աշխատանքային սեղանը շարժական է: Մամլման աշխատան-
քի ավարտից հետո պոմպի մխոցակոթը ավտոմատ կերպով հետադարձ 
շարժումով ելման դիրք է վերադառնում: 

N3612F հիդրավլիկ մամլիչը տեղակայվում է հատակին: Այն ունի կա-
ռավարման ձեռքի և ոտքի հիդրավլիկ հաղորդակներ: Պոմպը զարգաց-
նում է մինչև 12տ ճիգ: Հիդրավլիկ գլանը կարող է հորիզոնական ուղ-
ղությամբ կատարել տեղաշարժ, իսկ աշխատանքային սեղանը` ուղղա- 
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հայաց ուղղությամբ: Պոմպի մխոցակոթը հետադարձ ելման դիրք է վե-
րադառնում ավտոմատ կերպով: 

 
 
 
 

                                                      N3612F- հիդրավլիկ մամլիչ 

 
 
 
 
 
OMA654 -  հիդրավլիկ մամլիչը նախատեսված է ավտոսերվիսներում 

և տեխնիկական սպասարկման կետերում ավտոմոբիլների ագրեգատ-
ների քանդման-հավաքման աշխատանքներում կիրառելու համար: Այն 
տեղադրված է հատակին: Հիդրոմամլիչը աշխատում է ձեռքի լծակային 
հաղորդակով, իսկ պոմպն ունի արագության երկու աշխատակարգ: Ան-
հրաժեշտության դեպքում կարելի է տեղադրել ոտնակ` ոտքով աշխա-
տեցնելու համար: Մամլիչի առավելագույն գործադրվող ճիգը 20 տոննա 
է, զանգվածը 165 կգ: Մխոցակոթը ելման դիրք է վերադառնում ավտո-
մատ կերպով: Աշխատանքային սեղանը ուղղահայաց ուղղությամբ կա-
րելի է շարժել և սևեռել տարբեր բարձրությունների վրա: 

                                                                  
 
 
 
 
 
    OMA654 - հիդրավլիկ մամլիչ 
 



 

191 

P342M1- էլեկտրահիդրավլիկ մամլիչ: Այս մամլիչն աշխատում է էլեկտ-
րահիդրավլիկ շարժաբերի շնորհիվ, նախատեսված է մեծ ճնշման ճիգ 
պահանջվող (մինչև 60 տ) մամլման աշխատանքների համար: 

 
Տեխնիկական բնութագիրը՝  
-Նմուշը`ստացիոնար հատակադիր  
-Առավելագույն ճնշումը` 24ՄՊա 
-Մխոցակոթի առավելագույն ընթացքը` 200մմ 
-Սնման հոսանքի լարումը` 220/380 վոլտ 
-Շարժիչի հզորությունը` 3կվտ 
-Եզրաչափերը՝ լայնքը` 650 մմ, երկարությունը` 1700 մմ, բարձրու-

թյունը` 1810 մմ  զանգվածը 590կգ: 
 

Այս մամլիչն ունի շարժական աշխատանքային սեղան և ամուր հենոց:  
Մամլիչը կարելի է աշխատեցնել ինչպես ձեռքի հաղորդակի, այնպես էլ 

էլեկտրական շարժաբերի շնորհիվ: Հատուկ ճնշաչափ մանոմետրով կա-
րելի է հսկել մամլման ժամանակ առաջացող աշխատանքային ճնշման 
մեծությունը: Հիդրավլիկ մամլակը ձևափոխելով կարելի է կատարել նաև 
լրացուցիչ աշխատանքներ` ծռման, կտրման, դրոշման և այլն: 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P342M1  -էլեկտրահիդրավլիկ մամլիչ 
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Հարցեր և առաջադրանքներ 
 

1. Դասակարգե´ք քանդման-հավաքման աշխատանքներում կիրառ-
վող գործիքները և սարքերը` ըստ խմբերի և ենթախմբերի: 

2. Թվարկե´ք փականագործական աշխատանքներում կիրառվող 
ձեռքի օգտագործման գործիքները: 

3. Բացատրե´ք ուժաչափային բռնակից օգտվելու կարգը: 
4. Բացատրե´ք ձեռքի գայլիկոնիչի կառուցվածքը և աշխատանքի 

սկզբունքը: 
5. Նկարագրե´ք փականագործական մամլակով աշխատելու կարգը: 
6. Բացատրե´ք քանդման և հավաքման աշխատանքներում կիրառ-

վող կալակներից և հանիչներից օգտվելու կարգը: 
7. Դասակարգե´ք մեքենայացված գործիքները` ըստ խմբերի և են-

թախմբերի: 
8. Նշե´ք էլեկտրաֆիկացված և պնևմատիկ գործիքների առավելու-

թյունները և թերությունները: 
9. Բացատրե´ք ճկուն լիսեռով <<N54A>> նմուշի էլեկտրահղկիչ 

մեքենայի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 
10. Բացատրե´ք էլեկտրական մեքենայացված խարտոցի կառուց-

վածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 
11. Բացատրե´ք էլեկտրապարուրակիչ մեքենաների կառուցվածքը և 

աշխատանքի սկզբունքը: 
12. Բացատրե´ք էլեկտրական պարուրակաձողապտտիչ մեքենայի 

կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 
13. Բացատրե´ք էլեկտրամանեկապտտիչ մեքենայի կառուցվածքը և 

աշխատանքի սկզբունքը: 
14. Անվտանգության տեխնիկայի կանոնները ձեռքի էլեկտրաֆիկաց-

ված գործիքների կիրառման ժամանակ: 
15. Նկարագրե´ք պնևմատիկ մեքենայացված գործիքների աշխա-

տանքային առանձնահատկությունները: 
16. Բացատրե´ք մխոցային պնևմատիկ շարժիչի կառուցվածքը և 

աշխատանքի սկզբունքը: 
17. Ինչպե՞ս է աշխատում ռոտացիոն պնևմատիկ շարժիչը: 
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18. Դասակարգե´ք պնևմատիկ գործիքները` ըստ աշխատանքային 
բնույթի: 

19. Նկարագրե´ք պնևմատիկ հատիչ մուրճի աշխատանքային առանձ-
նահատկությունները: 

20. Բացատրե´ք պնևմատիկ գայլիկոնման մեքենայի կառուցվածքը և 
աշխատանքի սկզբունքը: 

21. Բացատրե´ք պնևմատիկ փոխադրովի հղկող մեքենայի կառուց-
վածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 

22. Բացատրե´ք պնևմատիկ պարուրակահանիչ մեքենայի կառուց-
վածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 

23. Պնևմատիկ գործիքների օգտագործման խնամքը և անվտանգու-
թյան տեխնիկայի կանոնները: 

24. Նկարագրե´ք ստենդների դերը և նշանակությունը ագրեգատների 
քանդմանհավաքման գործընթացում: 

25. Նկարագրե´ք «P-500E» նմուշի ստենդի աշխատանքի սկզբունքը: 
26. Նկարագրե´ք «770E» նմուշի ստենդի աշխատանքի առանձնա-

հատկությունները: 
27. Բացատրե´ք «P-640» նմուշի էլեկտրամեխանիկական ստենդի կա-

ռուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 
28. Բացատրե´ք «ЛПН-078,00,000» նմուշի ստացիոնար ստենդի վրա 

աշխատելու կարգը: 
29. Ագրեգատների քանդման և հավաքման աշխատանքներում 

կիրառվող ստենդներից օգտվելու կարգը: 
30. Նկարագրե´ք հիդրավլիկ մամլիչների դերը և նշանակությունը ագ-

րեգատների քանդմանհավաքման աշխատանքների ժամանակ: 
31. Նկարագրե´ք «N360» նմուշի սեղանի հիդրավլիկ մամլիչի աշխա-

տանքի սկզբունքը: 
32. Բացատրե´ք «OMA654» նմուշի հատակադիր հիդրավլիկ մամլիչի 

կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 
33. Բացատրե´ք «P342MI» նմուշի էլեկտրահիդրավլիկ մամլիչի 

կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 
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