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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 Տրանսպորտը, հանդիսանալով կարևորագույն ռազմավարական ոլորտ-
ներից մեկը, առանձնահատուկ տեղ և դեր ունի Հայաստանի տնտեսության 
զարգացման գործում: Այդ իսկ պատճառով տրանսպորտի համակարգում 
իրականացվել են և շարունակվում են ընթանալ լայնածավալ բարեփոխում-
ներ՝ ուղղված հայրենական ապրանքների մրցունակության բարձրացմանը՝ 
տրանսպորտային ծախսերի նվազեցման հաշվին, միջպետական տարան-
ցիկ բեռնաշրջանառության փոխադրումների ավելացմանը, երկրի պաշտ-
պանունակության և տնտեսական աճի ապահովմանը: 

 Ավտոարդյունաբերությունը մեքենաշինության առաջատար ճյուղերից 
մեկն է, որի հիմնական խնդիրն է՝ ավտոտրանսպորտի կատարելագործումը 
և զարգացումը: Մասնագետների կարծիքով՝ արդեն իսկ 2017 թ. ավտո-
տրանսպորտային միջոցների վաճառքի տարեկան ծավալը կկազմի մոտ 
100 մլն., իսկ 2020 թ. կգերազանցի 107 մլն.-ը:  

 Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների հա-
մաձայն՝ միայն վերջին 10 տարվա ընթացքում երկիր է ներկրվել մոտ 250 
հազար ավտոմեքենա: Ներկայումս հանրապետությունում շահագործվում է 
մոտ 483 հազար միավոր ավտոտրանսպորտային միջոց:  

Անընդհատ աճող ավտոմոբիլային պարկը հանգեցնում է երթևեկության 
ինտենսիվության և ավտոմոբիլային ճանապարհների հագեցվածության կտ-
րուկ աճի, ինչը հանգեցնում է շրջակա միջավայրի աղտոտման, անվտան-
գության և քաղաքաշինական լուրջ հիմնախնդիրների, որոնց արդյունավետ 
լուծումներն անմիջականորեն պայմանավորված են ավտոմոբիլների կա-
ռուցվածքի կատարելագործմամբ, ավտոարդյունաբերությունում նորարա-
րական տեխնոլոգիաների լայն ներդրմամբ, տեխնիկական շահագործման, 
սպասարկման և նորոգման արդյունավետ համակարգերի կիրառմամբ: 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի սերտիֆիկացումը և լիցենզավորումը էա-
կան ազդեցություն են գործում ճանապարհային երթևեկության անվտանգու-
թյան վրա` հանդիսանալով ավտոտրանսպորտային միջոցների անվտան-
գության ապահովման և բարձրացման հիմնական գործոն դրանց նախա-
գծման, արտադրության և շահագործման փուլերում: Անհրաժեշտ է նշել, որ 
սերտիֆիկացումը և լիցենզավորումը պետության համար գործող մեխանիզմ 
է տրանսպորտային համակարգի կարգավորման գործընթացում, ինչպես 
նաև ազգաբնակչության պահանջների բավարարման որակի բարձրացման 
միջոցով անվտանգ, մրցունակ և արդյունավետ տրանսպորտային ծառայու-
թյուններ ապահովելու համար: 
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ՄԱՍ I. ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՂՈՐԴԱԿՆԵՐ 
1. ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԻ ՓՈԽՀԱՂՈՐԴԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 
 

1.1. Ավտոմոբիլի ընդհանուր կառուցվածքը 
 

Ավտոմոբիլն ավտոնոմ (արտաքին անընդհատ էներգիայի սնուցում 
չպահանջող) ոչ ռելսային վերգետնյա տրանսպորտային միջոց է, որը 
շարժվում է դրա վրա տեղադրված շարժիչի շնորհիվ և, որպես կանոն, 
ունի անվային շարժասարք:  

Ավտոտրանսպորտային միջոցների շարքին են դասվում ավտոմոբիլ-
ները, ինչպես նաև դրանցով քարշարկվող կցորդները և կիսակցորդ-
ները: Ավտոգնացք են անվանում ավտոմոբիլ-քարշակը կցորդի կամ 
կիսակցորդի հետ միասին: 

Ավտոմոբիլի կառուցվածքի նկարագրության համար լայնորեն կի-
րառվում են հետևյալ հասկացությունները՝ «մեքենամաս», «հանգույց», 
«ագրեգատ», «համակարգ»: Մեքենամաս է համարվում կառուցվածքա-
յին տարրը, որը պատրաստվել է առանց հավաքական օպերացիաների: 
Մի քանի առավել պարզ տարրերից (մեքենամասերից) բաղկացած կա-
ռուցվածքն անվանում են հանգույց: Ագրեգատ են անվանում կառուց-
վածքի միասնականացված հանգույցը, որի բոլոր մեքենամասերը միա-
վորված են ընդհանուր բազային տարրի միջոցով (օրինակ՝ հեծանով 
կամ քարտերով) և որն ապամոնտաժելուց հետո պահպանում է իր ամ-
բողջականությունը: Համակարգ են անվանում կառուցվածքային տարրե-
րի համախումբը, որոնք միավորված են ֆունկցիոնալ ընդհանուր նշա-
նակությամբ (օրինակ՝ արգելակման համակարգ): 

Ավտոմոբիլի հանգույցների և ագրեգատների համախումբը, ներառյալ 
փոխհաղորդակը, կրող համակարգը, տանող կամրջակները, կախոցքը, 
ղեկավարման և արգելակման համակարգերը, անիվները անվանում են 
«ավտոմոբիլի հենասարք»: Հենասարքը, շարժիչը և թափքը բնորոշում 
են ավտոմոբիլի ողջ կառուցվածքը:  

Շարժասարքի դեր կատարող ավտոմոբիլի անիվներն անվանում են 
տանող, իսկ մնացածը՝ տարվող: Ոլորող մոմենտի փոխանցումը շարժի-
չից շարժասարքին իրականացվում է փոխհաղորդակի միջոցով: Առավել 
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մեծ տարածում են գտել մեխանիկական և հիդրոմեխանիկական փոխ-
հաղորդակները: Մեխանիկական փոխհաղորդակի պարտադիր հան-
գույց է հանդիսանում կցորդիչը, որը թույլ է տալիս կարճատև ժամանա-
կով անջատել աշխատող շարժիչը փոխհաղորդակի մնացած ագրեգատ-
ներից և սահուն միացնել դրանք ավտոմոբիլի շարժումը սկսելու ու փո-
խանցումների փոփոխություն կատարելու ընթացքում: Հիդրոմեխանի-
կական փոխհաղորդակում այդ դերը կատարում է հիդրոմեխանիկական 
փոխանցումը: Այդ ագրեգատը, ինչպես և փոխանցումների տուփը մե-
խանիկական փոխհաղորդակներում, նախատեսված է տարբեր դիմա-
դրություններ հաղթահարելու համար ոլորող մոմենտը մեծացնելու և 
հետընթաց շարժում ապահովելու համար: Ավտոմոբիլներում կիրառու-
թյուն են գտել նաև մեխանիկական վարիատորները, որոնք ի տարբերու-
թյուն փոխանցումների տուփի, հնարավորություն են տալիս իրականաց-
նել փոխհաղորդակի փոխանցման թվի անաստիճան փոփոխություն:  

Փոխհաղորդակների համար պարտադիր համաձայնեցնող ռեդուկ-
տորը՝ գլխավոր փոխանցումը, ապահովում է շարժիչի հնարավորություն-
ների լավագույն իրագործումը: Եթե ավտոմոբիլն ունի երկու և ավելի 
տանող կամրջակներ, ապա դրանց միջև տեղադրվում է բաշխիչ տուփ: 
Փոխհաղորդակի լիսեռների հարաբերական պտույտի անկախությունը՝ 
ոլորող մոմենտը բաշխելիս հաճախ ապահովվում է դիֆերենցիալների 
միջոցով:  

Փոխհաղորդակի հանգույցների փոխադարձ դիրքը որոշվում է ավ-
տոմոբիլի հարմարադասման սխեմայով, մասնավորապես տանող անիվ-
ների քանակով և շարժիչի նկատմամբ դրանց դասավորությամբ: Ոլորող 
մոմենտի փոխանցումն այն հանգույցների միջև, որոնք կարող են փոխել 
իրենց հարաբերական դիրքը, սովորաբար իրականացվում է կարդա-
նային փոխանցումների միջոցով: 

Գերծանր ավտոմոբիլներում, ինչպիսիք են՝ հանքային ինքնաթա-
փերը, կիրառվում են նաև էլեկտրամեխանիկական փոխհաղորդակներ: 
Այդպիսի կառուցվածքներում վերոնշյալ հանգույցները բացակայում են, 
իսկ էներգիայի փոխանցումը շարժիչից իրականացվում է գեներատորի 
միջոցով մեխանիկականից էլեկտրականի և հակառակը փոխակերպելու 
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ճանապարհով՝ անմիջապես շարժասարքերի մոտ տեղակայված էլեկտ-
րաշարժիչների շնորհիվ: 

Ավտոմոբիլի կմախքը, որին անմիջականորեն ամրացվում են ավտո-
մոբիլի հանգույցներն ու ագրեգատները, և որի վրա անմիջականորեն 
ազդում են հիմնական բեռնվածքները (ավտոմոբիլի ագրեգատների, 
ուղևորների ու բեռի քաշը, ճանապարհային հակազդումները և այլն), 
ինչպես նաև ապահովում է կառուցվածքի ամրությունն ու կոշտությունը, 
անվանում են կրող համակարգ:  

Անիվները, որոնք ունեն ընդհանուր կամ իրար մոտ գտնվող պտտման 
առանցքներ և գտնվում են կրող համակարգի տարբեր կողմերում, ձևա-
վորում են ավտոտրանսպորտային միջոցի կամրջակի առանցքը:  

Ավտոմոբիլի կրող համակարգի կապն անիվների հետ իրականաց-
վում է կամրջակների և կախոցքների միջոցով:  

Ավտոմոբիլի շարժման ուղղության փոփոխումը և պահպանումն 
ապահովում է ղեկային վարման համակարգը: 

 Ավտոմոբիլի շարժման դանդաղեցումն ու անշարժ վիճակում հուսալի 
պահելը ապահովում է արգելակման համակարգը:  

Ղեկային վարման և արգելակային համակարգերն անմիջականորեն 
ազդում են ավտոմոբիլի անվտանգ երթևեկության վրա: 

 
1.2. Ավտոմոբիլի փոխհաղորդակի նշանակությունը, հիմնական 

տեսակները և հարմարադասման սխեմաները 
 

Փոխհաղորդակը ծառայում է ոլորող մոմենտը շարժիչից տանող ա-
նիվներին հաղորդելու համար: Ավտոմոբիլի շահագործական պայման-
ներին համապատասխան` այն կարող է փոփոխել ինչպես մոմենտի մե-
ծությունը, այնպես էլ ուղղությունը, ինչպես նաև այն բաշխել տանող 
կամրջակների միջև: Ըստ ոլորող մոմենտի հաղորդման եղանակի՝ փոխ-
հաղորդակները լինում են` մեխանիկական, էլեկտրական, հիդրավլիկ և 
համակցված (կոմբինացված)` էլեկտրամեխանիկական կամ հիդրոմե-
խանիկական: 

Լայն տարածում ունեն մեխանիկական փոխհաղորդակները` իրենց 
մեծ հուսալիության, բարձր օ.գ.գ.-ի և համեմատաբար փոքր ինքնարժե-
քի շնորհիվ: 
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Էլեկտրական և հիդրավլիկ փոխհաղորդակներն ապահովում են լա-
վագույն քարշաարագային հատկանիշներ, սակայն, համեմատաբար 
թանկ են, պատրաստումը դժվար է, և պահանջվում է բարձր որակավոր-
ման սպասարկող-նորոգող անձնակազմ: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 1.1. 4x2 անվային բանաձևով մեխանիկական  
փոխհաղորդակի սխեմա 

 
1- շարժիչ  
2 - կցորդիչ 
3 - փոխանցումների տուփ 
4 - կարդանային փոխանցում 
5 - գլխավոր փոխանցման տանող 
ատամնանիվ 

6 - գլխավոր փոխանցման
տարվող ատամնանիվ  
7 - դիֆերենցիալ մեխանիզմ 
8 - կիսալիսեռներ 
9 - տանող անիվներ  
10 - տարվող անիվներ 

 
Ըստ ավտոմոբիլի անվային բանաձևի` փոխհաղորդակները լինում են 

տարբեր տիպի: Անվային բանաձևը ցույց է տալիս ավտոմոբիլի ընդ-
հանուր և տանող անիվների քանակը (4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x8, 3x2, 3x1): 
Որոշ հատուկ մեքենաների(օր.` էլեկտրաբեռնիչների) անվային բանաձևը 
հետևյալն է` 3x2, 3x1: 

Նկ. 1.1-ում պատկերված դասական սխեմայով փոխհաղորդակները 
լայն տարածում ունեն հետին տանող կամրջակով մարդատար ավտոմո-
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բիլների, ավտոբուսների և փոքր բեռնատարողությամբ բեռնատար ավ-
տոմոբիլներում: 

Կախված ավտոմոբիլի հարմարադասումից` գոյություն ունեն հետին տա-
նող և առջևի տանող-ղեկավարվող անիվներով փոխհաղորդակներ( նկ. 1.2):  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ա) շարժիչը տեղադրված է հետևում բ) շարժիչը տեղադրված է առջևում 
Նկ. 1.2. ՀԵտին տանող և առջևի տանող-ղեկավարվող անիվներով 

փոխհաղորդակների սխեմաներ 
1- շարժիչ 
2 - կցորդիչ
3 - փոխանցումների տուփ
4 - կարդանային փոխանցում
5 - գլխավոր փոխանցում

     6 - տանող անիվներ 6 - տանող-ղեկավարվող անիվներ 
     7 - ղեկավարվող անիվներ 7 - տարվող անիվներ
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4x4 անվային բանաձևով բարձր անցողականության ավտոմոբիլի փոխ-
հաղորդակի սխեման պատկերված է նկ. 1.3-ում: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 1.3. Բարձր անցողականության ավտոմոբիլի փոխհաղորդակի սխեմա 
 

1- շարժիչ 
2 - կցորդիչ 
3 - փոխանցումների տուփ 
4 - կարդանային փոխանցում 
5 - բաշխիչ տուփ 
6 - առջևի տանող կամրջակ 

7 - առջևի տանող անիվներ 
8 - հետին տանող անիվներ 
9 - հետին տանող կամրջակ 

 

Նկ. 1.4-ում պատկերված է 6x4 անվային բանաձևով ավտոմոբիլների 
փոխհաղորդակների ընդհանուր կառուցվածքը և հարմարադասման 
սխեման: 

 
 
 

 
Նկ. 1.4. 6x4 անվային 
բանաձևով ավտոմոբիլի 
փախհաղորդակի սխեմա 
(ԿամԱԶ) 

1- շարժիչ 5 - միջին տանող կամրջակ 
2 - կցորդիչ 6 - հետին տանող կամրջակ 
3 - փոխանցումների տուփ 7 - տանող անիվներ
4 - կարդանային փոխանցում 8 - ղեկավարվող անիվներ 



 

 
10

Նկ. 1.5-ում պատկերված է պարզագույն էլեկտրական, իսկ 1.6-ում՝ 
հիդրավլիկ փոխհաղորդակների ընդհանուր կառուցվածքը և հարմա-
րադասման սխեմաները: 

Շարժիչի աշխատանքի ժամանակ գեներատորը հաստատուն հոսանք 
է տալիս էլեկտրական շարժիչներին, որոնք անմիջականորեն կամ ան-
վային ռեդուկտորի միջոցով միանում են տանող անիվներին: Կախված 
շահագործական պայմաններից` էլեկտրական շարժիչների պտուտա-
թվերը և պտտման ուղղությունները կարգավորվում են 4 կառավարման 
տուփի միջոցով: Ի տարբերություն մեխանիկական փոխհաղորդակների, 
վարորդի աշխատանքն այս դեպքում զգալիորեն հեշտանում է: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Նկ. 1.5. Պարզագույն էլեկտրական փոխհաղորդակի սխեմա 
 

1- շարժիչ
2 - ռեդուկտոր 
3 - հաստատուն հոսանքի 
գեներատոր 
4 - ղեկավարման տուփ 

5 - հաստատուն հոսանքի
էլեկտրական շարժիչներ 
6 - առջևի տանող-ղեկավարվող 
անիվներ 
7 - հետին տանող անիվներ 

 
Շարժիչի աշխատանքի ժամանակ աշխատանքային հեղուկը յուղի 

տարողությունից պոմպի միջոցով տրվում է հիդրոշարժիչներին: Այն 
անցնում է հիդրոբաշխիչի միջով, որն ապահովում է հիդրոշարժիչների 
պտտման ուղղության կարգավորումը կամ փոփոխումը:  

Հիդրոշարժիչները տանող անիվներին միանում են անմիջականորեն 
կամ անվային ռեդուկտորի օգնությամբ: 3 պոմպը 1 շարժիչի հետ միա-
նում է 2 ցածրացնող ռեդուկտորի օգնությամբ: Շարժիչի պտուտաթվերը 
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սովորաբար հասնում են 4500 պտ/րոպ, իսկ պոմպինը՝ մինչև 1500... 
1600 պտ/րոպ: Հիդրոհաղորդակը բարձր ճնշումներից պաշտպանում է 
ապահովիչ փականը: 

Աշխատանքային հեղուկի մաքրման համար ծառայում է զտիչը: Բոլոր 
հիդրոագրեգատներն իրար հետ միանում են բարձր և ցածր ճնշման 
ճկուն խողովակներով: Աշխատանքային հեղուկի անհրաժեշտ քանակը 
գտնվում է յուղի ավազանում: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Նկ. 1.6. Պարզագույն հիդրավլիկ փոխհաղորդակի սխեմա 
1` շարժիչ, 2` ռեդուկտոր, 3` հիդրոպոմպ, 4` հիդրոշարժիչներ, 5` տանող 

անիվներ, 6` հիդրոբաշխիչ 
 

 
Հիդրոփոխհաղորդակներն ունեն հետևյալ առավելությունները. 
1) Փոխանցումների տուփի բացակայության պատճառով զգալիորեն 

հեշտանում է վարորդի աշխատանքը: 
2) Ապահովիչ փականի առկայության շնորհիվ փոխհաղորդակի 

ագրեգատները, հանգուցները և մեքենամասերը հուսալի պաշտպանված 
են գերբեռնվածքներից: 

3) Կախված ճանապարհի դիմադրությունից` ավտոմատ կերպով 
(առանց վարորդի միջամտության) ապահովվում է ավտոմոբիլի անհրա-
ժեշտ քարշաարագային հատկանիշները: 
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Թերություններից են. 
1) համեմատաբար մեծ ինքնարժեքը, 
2) անհրաժեշտ է ապահովել բոլոր ագրեգատների և հանգուցների 

միացման խիստ հերմետիկությունը, 
 3) համեմատաբար բարդ են տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը, 
4) համեմատաբար փոքր է օ.գ.գ.: 
Այս տիպի փոխհաղորդակները համեմատաբար լայն տարածում են 

գտել ճանապարհաշինարարական մեքենաների, հատուկ նշանակու-
թյան ավտոմոբիլների և ավտոբեռնիչների մոտ: 

 
2. ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ 

2.1. Կցորդիչների նշանակությունը, դասակարգումը, ներկայացվող 
հիմնական պահանջները 

 

Կցորդիչը ծառայում է կարճ ժամանակով շարժիչի ծնկաձև լիսեռը 
փոխհաղորդակից անջատելու և սահուն միացնելու համար, ինչն ան-
հրաժեշտ է ավտոմոբիլը տեղից սահուն պոկելու և շարժման ընթացքում 
փոխանցումը փոփոխելու համար:  

Կցորդիչը պետք է ունենա բավարար երկարակեցություն, ղեկավար-
ման դյուրինություն, կարգավորելու հնարավորություն, մաքուր ան-
ջատվի, կոնստրուկցիան լինի պարզ և էժան, հնարավորինս փոքր չա-
փերով:  

Ըստ գործողության սկզբունքի՝ կցորդիչները լինում են մեխանիկա-
կան (շփական), հիդրավլիկ և էլեկտրամագնիսական:  

Ամենալայն տարածումն ունեն շփական կցորդիչները, որոնցում ոլո-
րող մոմենտի փոխանցումը տանող և տարվող դետալների միջև կա-
տարվում է շփման ուժերի հաշվին: Ոլորող մոմենտի մեծությունը կախ-
ված է ինչպես շփման մակերեսից, այնպես էլ շփման գործակցից: 

Ըստ շարժաբերի տիպի լինում են` մեխանիկական, հիդրավլիկ և կոմ-
բինացված (հնարավոր է ունենա ուժեղարար): 

Ըստ կիրառման ավտոմատացման` վարորդի կողմից ղեկավարվող, 
կիսաավտոմատ, ավտոմատ: 

Մեխանիկական կցորդիչներն ըստ կիրառվող զսպանակների լինում 
են` մեկ հատ կենտրոնական կոնական զսպանակով (տրակտորների 



 

 
13

մոտ), գլանային կամ մեմբրանային զսպանակով: Ըստ վերդիրի նյութի` 
ասբոֆրիկցիոն և մետաղակերամիկական: 

Ըստ կառուցվածքի՝ շփական կցորդիչները լինում են միասկավառակ 
և բազմասկավառակ: Մեծ ոլորող մոմենտ փոխանցելու համար օգտա-
գործում են բազմասկավառակ (սովորաբար` երկսկավառակ) կցորդիչ-
ներ: Այս տիպի կցորդիչներն ավելի հուսալի են, սպասարկումը և նորո-
գումը հեշտ է: 

Էլեկտրամագնիսական կցորդիչների մոտ ոլորող մոմենտի փոխան-
ցումը տանող և տարվող դետալների միջև կատարվում է էլեկտրամագ-
նիսական ուժերի հաշվին: Էլեկտրամագնիսական կցորդիչները քիչ են 
տարածված: 

Հիդրավլիկ կցորդիչներում ոլորող մոմենտի փոխանցումը կատար-
վում է աշխատանքային հեղուկի կինետիկ էներգիայի հաշվին: Այս տի-
պի կցորդիչները լայն տարածում ունեն ավտոբեռնիչներում, քանի որ 
մեկ հերթափոխի ընթացքում վարորդը 700-800 անգամ կատարում է 
կցորդիչի միացում և անջատում:  

Այս պայմաններում շփական կցորդիչներ օգտագործելու դեպքում ան-
խուսափելի է վերջիններիս ինտենսիվ մաշվածությունը: Շփական կցոր-
դիչներում ամենաարագ մաշվող մասը տարվող սկավառակի վերդիրն է: 
Այդ պատճառով էլ դրա մաշակայունությանը մեծ ուշադրություն է դարձ-
վում: Վերդիրները պատրաստվում են արույրե լարի հիմքի վրա՝ ասբեստի 
գործվածքից կամ էլ մամլած ասբեստի զանգվածից: Վերդիրները տար-
վող սկավառակին են միացվում գամերի միջոցով: 

 
2.2. Միասկավառակ շփական կցորդիչների կառուցվածքը 

և աշխատանքը 
 

Այս տիպի կցորդիչները լայն տարածում են գտել թեթև մարդատար և 
բեռնատար ավտոմոբիլներում: Նկ. 2.1-ում պատկերված է ՎԱԶ-2115 
մակնիշի ավտոմոբիլների վրա տեղադրված մեմբրանային կենտրոնա-
կան սեղմող զսպանակով միասկավառակ շփական կցորդիչը, կ. 2.2-ում՝ 
դրա շարժաբերը: Կցորդիչը բաղկացած է տանող և տարվող մասերից: 
Տանող մասերին են պատկանում սեղմող սկավառակը/ 6/, սեղմող զսպա-
նակը /3 և 4/ կցորդիչի պատյանը:  
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Կցորդիչի 4 պատյանը հեղյուսներով/ 11/ միացված է/ 8 /թափանվին և 
կենտրոնադվում է երեք բույթերի օգնությամբ: Տարվող մասերին են 
պատկանում /7/ տարվող սկավառակը վերդիրների և թրթռամեղմիչների 
հետ միասին, որը նստում է /9/ փոխանցումների տուփի առաջնային լիսեռի 
վրա և կցորդիչի միացված վիճակում/3/ սեղմող զսպանակի ազդեցության 
տակ 6 սեղմող սկավառակի միջոցով սեղմվում է/ 8/ թափանվին:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Տարվող սկավառակի վրա տեղակայված են պտտական տատանում-

ները մարելու համար նախատեսված գլանական զսպանակներ:  
 

Նկ. 2.1. Միասկավառակ մեմբրանային զսպանակով շփական (ֆրիկցիոն) 
կցորդիչ 

1` առաջնային լիսեռի հոլովակավոր առանցքակալ, 2` կցորդիչի անջատման 
երկժանիի հենարանային վռան, 3` սեղմումային զսպանակ, 4` կցորդիչի պատ-

յան, 5` կցորդիչի անջատման առանցքակալ, 6` սեղմող սկավառակ, 
7` տարվող սկավառակ, 8` թափանիվ, 9` փոխանցումների տուփի առաջնային 

լիսեռ, 10` սանդղակ, 11` կցորդիչի և թափանիվի միացման հեղույս, 12` կցորդիչի 
անջատման երկժանիի վռան, 13` կցորդիչի իրան (քարտեր), 14` կցորդիչի ան-

ջատման երկժանի, 15` կցորդիչի անջատման երկժանիի լծակ 
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Կցորդիչի միացումը և անջատումը ապահովում են կցորդիչի ոտնակը, 
մետաղաճոպանը, զսպանակները և երկժանին: Կցորդիչի շարժաբերը 
մետաղաճոպանային է (նկ. 2.2), անբացակ, այսինքն՝ բացակայում է բա-
ցակը/5/ կցորդիչի անջատման առանցքակալի և /3/ սեղմող զսպանակի 
միջև: 

Նկ. 2.2-ում պատկերված /15/ կալունակում /14/ սռնու վրա տեղակայ-
ված են /1/ կցորդիչի և /18/ արգելակման ոտնակների: Կցորդիչի ոտնա-
կին ամրացված է 10 մետաղաճոպանի վերևի մասը: Մետաղաճոպանի 
ներքևի մասը /7/տարիչի միջոցով ամրացված է /8/ կցորդիչի անջատ-
ման երկժանիի լծակին: Մետաղաճոպանը տեղակայված է/3/ պարու-
րակում: Մետաղաճոպանի պարուրակի վերևի ծայրապանակը 11 ամ-
րացվում է թափքի վահանակի անցքում՝ հենվելով ռետինե թափամեղմի-
չի/12/ պահունակին: Մետաղաճոպանի պարուտակի ներքևի ծայրապա-
նակը 4 երկու մանեկներով 5 ամրացված է 2 կալունակին: Կցորդիչի աշ-
խատանքը բնորոշող հիմնական պարամետր է հանդիսանում կցորդիչի 
ոտնակի ընթացքը մինչև թափքի հատակին հենվելը:  

Երբ վարորդը 1 ոտնակի վրա ուժ է գործադրում, այն մետաղաճոպա-
նի օգնությամբ փոխանցվում է 8 անջատման երկժանիի լծակին, որն էլ 
ազդում է կցորդիչի անջատման առանցքակալի վրա: Վերջինս տեղա-
շարժվում է հաղթահարելով 3 զսպանակի առաձգականության ուժը և 
տեղաշարժելով սեղմող սկավառակը դեպի աջ: Առաջանում է բացակ 
թափանվի, տարվող և սեղմող սկավառակների միջև: Դադարում է 
մոմենտի փոխանցումը փոխանցումների տուփի 9 առաջնային լիսեռին: 

Մեմբրանային զսպանակով կցորդիչը բաղկացած է` իրանից (պատ-
րաստվում է պողպատից` դրոշմման միջոցով), որը միանում է թափան-
վին: Երբ կցորդիչն անջատվում է, մեմբրանային սկավառակի ներսի 
մասը ճկվում է դեպի դուրս: Միացված ժամանակ ներսի մասը ուղղված է 
դեպի ներս այն եզրային մասով սեղմում է սեղմող սկավառակին դեպի 
թափանիվը, ինչի հետևանքով տարվող սկավառակը թափանվի և 
սեղմող սկավառակի միջև գտնվում է կիպ սեղմված վիճակում: Այս 
դեպքում ոլորող մոմենտը թափանվից տարվող սկավառակի անվակուն-
դի բազմերիթային միացության միջոցով հաղորդվում է փոխանցումների 
տուփի առաջնային լիսեռին:  
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Այս տիպի կցորդիչը, զսպանակավոր կցորդիչների համեմատ, ունի 
ավելի պարզ կառուցվածք, սպասարկումը և նորոգումը հեշտ է: Սակայն 
այս կցորդիչները մեծ ոլորող մոմենտ չեն կարող փոխանցել, այդ իսկ 
պատճառով դրանք կիրառվում են թեթև մարդատար ավտոմոբիլներում: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Նկ. 2.2. Կցորդիչի մեխանիկական շարժաբեր 
1` կցորդիչի ոտնակ, 2` մետաղաճոպանի պարուտակի ներքևի ծայրապանակի 
ամրացման կալունակ, 3` մետաղաճոպանի պարուտակ, 4` մետաղաճոպանի 

պարուտակի ներքևի ծայրապանակ, 5` մանեկ, 6` պաշտպանական ծածկոց, 7` 
մետաղաճոպանի տարիչ, 8` կցորդիչի անջատման երկժանիի լծակ, 9` կցորդիչի 
ոտնյակի ձգիչ զսպանակ, 10` մետաղաճոպան, 11` մետաղաճոպանի պարուտա-
կի վերևի ծայրապանակ, 12` պահունակ, 13` սևեռակայիչ բռնակ, 14` ոտնակնե-

րի սռնի, 15` կցորդիչի և արգելակման ոտնակների կալունակ, 16` հեռագործ 
վռան, 17` կցորդիչի ոտնակի վռաններ, 18` արգելակման ոտնակ 

 
Մեծ մոմենտ փոխանցելու համար անհրաժեշտ է, որ մեմբրանային 

սկավառակն ունենա մեծ կոշտություն, սակայն այս դեպքում պահանջ-
վում են համեմատաբար մեծ ուժեր կցորդիչը աշխատեցնելու համար, 
որը զգալիերեն կդժվարացնի վարորդի աշխատանքը: 
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Ոտնակի վրա ուժի բացակայության դեպքում զսպանակների ազդե-
ցության տակ սեղմող սկավառակը տեղաշարժվում է դեպի ձախ` ազդե-
լով տարվող սկավառակի վրա: Վերջինս սեղմվում է թափանվի և սեղ-
մող սկավառակի միջև: Տեղի է ունենում ոլորող մոմենտի փոխանցում 
թափանվից փոխանցումների տուփի առաջնային լիսեռին: 

Կցորդիչի իրանը պատրաստվում է պողպատից` դրոշմման միջոցով, 
այն միանում է թափանվին հեղույսների օգնությամբ: Սեղմող սկավա-
ռակը պատրաստվում է թուջից, քանի որ թուջն ունի ավելի մեծ շփման 
գործակից, քան պողպատը: Տարվող սկավառակը պատրաստվում է 
պողպատից, որի վրա երկու կողմից ամրացվում են շփական վերդիր-
ները: Սովորաբար դրանք պատրաստվում են խեժապատ ասբեստե թե-
լերից` դրոշմման միջոցով, ինչը թույլ է տալիս ապահովել մեծ շփման 
գործակից և բարձր ջերմաստիճանին դիմադրելու հատկություն:  

Վերդիրները սկավառակին ամրացվում են հիմնականում գամերի 
օգնությամբ: Աշխատանքի ժամանակ առաջացող տատանումները մեղ-
մելու կամ մարելու համար տարվող սկավառակի վրա արվում են բնիկ-
ներ, որտեղ տեղադրվում են զսպանակները: Տարվող սկավառակը ունի 
անվակունդ, որը բազմերիթների միջոցով միանում է փոխանցումների 
տուփի առաջնային լիսեռին:  

Կցորդիչի միջոցով փոխանցվող մոմենտի մեծությունը կախված է ինչ-
պես վերդիրների մակերեսից, այնպես էլ սեղմող սկավառակի սեղմման 
ուժից, զսպանակի առաձգականության ուժից և դրանց քանակից: Մեծ 
ոլորող մոմենտ փոխանցելու համար կիրառվում են երկսկավառակ կցոր-
դիչներ, որոնք ունեն երկու սեղմող և երկու տարվող սկավառակներ, 
ինչն ապահովում է մեծ շփման մակերեսի ստեղծումը: 

Կցորդիչի անջատման համար ոտնակը պետք է ունենա 
 մմ աշխատանքային ընթացք: Ոտնակի լրիվ ընթացքը, 

կախված ավտոմոբիլի տիպից, կազմում է  մմ, ազատ 
ընթացքը` 30...50 մմ: Ոտնակը լրիվ սեղմելու դեպքում տարվող սկավա-
ռակի և թափանվի միջև առաջանում է 0.8...1.0 մմ բացակ:  

Մեմբրանային զսպանակներով կցորդիչների հիմնական առավելու-
թյունն այն է, որ անկախ վերդիրների մաշից, վերջիններս ապահովում 
են անհրաժեշտ սեղմման ուժի ստեղծումը և հավասարաչափ բաշխումը 
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ամբողջ մակերեսի վրա: Բացի թեթև մարդատար ավտոմոբիլներում կի-
րառվող մեմբրանային զսպանակներով կցորդիչներից, ավտոմոբիլնե-
րում լայնորեն կիրառվում են նաև զսպանակալծակային կցորդիչներ (նկ. 
2.3): Կախված ավտոմոբիլի տիպից` սեղմող զսպանակների քանակը 
լինում է տարբեր քանակի, իսկ լծակները` երեք հատ: 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Նկ. 2.3. Միասկավառակ զսպանակալծակային շփական կցորդիչ 
1` կցորդիչի անջատման շարժաբերի գլխավոր գլան, 2` կցորդիչի քարտեր, 3` 

տարվող սկավառակի շփական վերդիր, 4` ոտնակի զսպանակ, 5` ջերմամեկու-
սիչ տափօղակ, 6` արտաքին զսպանակ, 7` ներքին զսպանակ, 8` գլխավոր գլա-

նի կոթ, 9` ոտնակ, 10` պատյան, 11` կցորդիչի անջատման առանցքակալ, 12` 
կցորդիչի անջատման ագույց, 13` առաջնային լիսեռ, 14` երկժանիի գնդային հե-
նարան, 15` գնդաձև մանեկ, 16` երկժանի, 17` հենարանային երկժանի, 18` բան-
վորական գլանի կոթ, 19` բանվորական գլան, 20` մղակային խողովակապտուկ, 

21` սեղմող սկավառակ, 22` ասեղնավոր առանցքակալներ, 23` կցորդիչի ան-
ջատման լծակ, 24` թափանվի հեղույս, 25` ծնկաձև լիսեռ, 26` տարվող սկավա-

ռակ, 27` թափանիվ 
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Մեքենամասերի կառուցվածքը և գործողության սկզբունքը զսպանա-
կալծակային կցորդիչների մոտ նման է մեմբրանային զսպանակայինին: 
Հիմնական տարբերությունը տարվող սկավառակի կառուցվածքում է, 
որը բաղկացած է սեղող սկավառակի պատյանից, կցորդիչի անջատման 
լծակներից և սեղմող զսպանակներից:  

Տանող սկավառակի կառուցվածքը ապահովում է ոլորող մոմենտի 
փոխանցումը կցորդիչի պատյանի միջոցով, ինչպես նաև կցորդիչի ան-
ջատման դեպքում՝ սեղմող սկավառակի կենտրոնացումը և առանցքային 
տեղաշարժը: 

Սեղմող սկավառակը պատրաստված է երեք ելուստներով, որոնց փո-
րակներում սռնիների վրա տեղակայված են կցորդիչի անջատման լծակ-
ները: Լծակները միացված են կցորդիչի պատյանին հենարանային երկ-
ժանիներով: Երկժանիների պարուրակային մասում ներպտուտակված 
են գնդաձև մանեկներ: Հենարանային երկժանիների պոչամասերը կե-
տանշված են՝ մանեկների դուրս պտուտակվելը կանխելու համար: Մա-
նեկները սեղմվում են պատյանի գնդաձև մակերեսներին կոնական 
զսպանակների օգնությամբ: Կցորդիչի անջատման դեպքում հենարա-
նային երկժանիների հոդակապային միացումը հավասարակշռում է 
լծակների սռնիների միջև շառավղային հեռավորության փոփոխումը, 
ինչպես նաև թույլ է տալիս լծակների ծայչեչին ինքնատեղակայվել: 
Լծակների վրա առկա են ասեղնավոր առանցքակալներ: Սեղմող սկա-
վառակի ելուստների համար կցորդիչի պատյանում արված են երեք ուղ-
ղանկյունաձև բացվածքներ: Պատյանը միացվում է թափանիվին վեց 
հեղյուսներով: Պատյանի տակ տեղակայված են ինն զույգ գլանական 
սեղմող զսպանակներ:  

Ինչպես հայտնի է կցորդիչի միջոցով իրականացվում է ոլորող 
մոմենտի փոխանցում շարժիչից փոխհաղորդակին: Նկ. 2.4-ում պատ-
կերված կցորդիչի միջոցով փոխանցվող մոմենտի մեծությունը (Նմ) 
որոշվում է՝ 

 
որտեղ՝ -ը սեղմող սկավառակի կողմից ազդող ուժն է (Ն), r -ը՝ վեր-

դիրի միջին շառավիղն է (մ), -ն՝ շփման գործակիցը (օրգանական նյու-
թերից պատրաստված վերդիրների համար , ոչ օրգանականից 
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պատրաստվածի՝ ), -ը՝ շփվող զույգերի թիվն է (միասկավառակ 
կցորդիչների համար ):   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Նկ. 2.4. Միասկավառակ կցորդիչի 
սխեմա 

 
 
Նկ. 2.5-ում պատկերված է միասկավառակ մեմբրանային զսպանա-

կով սեղմող գործողության կցորդիչի աշխատանքի սխեման: Կցորդիչը՝ 
հանդիսանալով կապող տարր շարժիչի և փոխանցումների տուփի միջև, 
փոխանցում է շարժիչի զարգացրած ոլորող մոմենտը փոխանցումների 
տուփին: Կցորդիչը, որը հուսալի ամրացված է թափանվին, կցորդիչի 
միացված վիճակում (նկ. 2.5 ա), սեղմում է կցորդիչի սեղմող սկավա-
ռակը թափանվին, որն էլ տեղակայված լինելով բազմաերիթների վրա՝ 
դրանց միջոցով փոխանցում է պտտական շարժումը փոխանցումների 
տուփի առաջնային լիսեռին: 

Երբ կցորդիչի ոտնյակի վրա ուժ է գործադրվում (նկ. 2.5 բ) շարժաբերի 
միջոցով այն փոխանցվում է կցորդիչի անջատման առանցքակալին, որը 
տեղաշարժվում է դեպի ձախ, ազդում մեմբրանային զսպանակի թերթիկ-
ների վրա, ինչի շնորհիվ կցորդիչի սեղմող սկավառակը տեղաշարժվում է 
դեպի աջ՝ դադարեցնելով սեղմել տարվող սկավառակին դեպի թափանի-
վը: Այդ ժամանակ տարվող սկավառակը ազատ է պտտվում և չի 
փոխանցում ոլորող մոմենտը դեպի փոխանցումների տուփ, ինչը հնա-
րավորություն է տալիս սահուն կատարել փոխանցումների փոփոխում: 
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                   ա) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                     բ) 

 
 
 
 

Նկ. 2.5. Միասկավառակ մեմբրանային զսպանակով սեղմումնային 
գործողության կցորդիչի աշխատանքի սխեմա 

ա) կցորդիչը միացված է, բ) կցորդիչը անջատված է 
 

Նկ. 2.6-ում պատկերված է միասկավառակ մեմբրանային զսպա-
նակով ձգովի գործողության կցորդիչի աշխատանքի սխեման:  

Այս տիպի կցորդիչներում (նկ. 2.6 ա) անջատման առանցքակալը 
սևեռված է մեմբրանային զսպանակի թերթիկների ներքին տրամա-
գծում, իսկ մեմբրանային զսպանակի արտաքին տրամագիծը հենված է 
իրանին, ներսի մասով ազդում է սեղմող սկավառակի վրա, որը սեղմում 
է տարվող սկավառակը թափանվին: Կցորդիչի անջատման դեպքում 
անջատման առանցքակալը ձգվում է դեպի փոխանցումների տուփը՝ իր 
հետ տեղափոխելով մեմբրանային զսպանակի թերթիկները (նկ. 2.6 բ):  
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        ա) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
        բ) 

 
 
 
 

 
Նկ. 2.6. Միասկավառակ մեմբրանային զսպանակով ձգովի գործողության 

կցորդիչի աշխատանքի սխեմա՝ 
ա) կցորդիչը միացված է, բ) կցորդիչը անջատված է 

 
Այդ ժամանակ տանգենցիալ թիթեղային զսպանակները ձգում են 

սեղմող սկավառակը, որը դադարում է ազդել տարվող սկավառակի 
վրա՝ ազատելով վերջինիս դեպի թափանիվը սեղմված լինելուց: Արդ-
յունքում դադարում է ոլորղ մոմենտի փոխանցումը փոխանցումների 
տուփի առաջնային լիսեռին: 
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2.3. Մեխանիկական և հիդրավլիկ շարժաբերների ընդհանուր 
կառուցվածքը և աշխատանքը 

 

Շփական կցորդիչների շարժաբերը կարող է լինել մեխանիկական, 
հիդրավլիկ կամ էլեկտրամագնիսական: Լայն տարածում են գտել մե-
խանիկական և հիդրավլիկ շարժաբերները: Էլեկտրամագնիսական 
շարժաբերը հազվադեպ է կիրառվում, հիմնականում այն օգտագործ-
վում է կցորդիչի կառավարման գործընթացն ավտոմատացնելու հա-
մար: Կռավարումը հեշտացնելու համար որոշ ավտոմոբիլների շարժա-
բերներում կիրառվում են պնևմատիկ և վակուումային ուժեղարարներ: 
Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների կցորդիչների շարժաբերներում 
լայն կիրառություն են գտել մետաղաճոպանները, որոնց առավելու-
թյունն է պարզությունը և էժանությունը: Սակայն այդպիսի շարժաբեր-
ներում շփական վերդիրների մաշը հանգեցնում է կցորդիչի ոտնակի 
դիրքի փոփոխման: Այդ իսկ պատճառով մետաղաճոպանային շարժա-
բերների կառուցվածքում սովորաբար նախատեսվում է կարգավորման 
հնարավորություն՝ ավտոմատ կամ ձեռքով:  

Կցորդիչի մեխանիկական շարժաբերը կիրառվում է այն դեպքում, 
երբ ոտնակը մոտ է կցորդիչին: Նկ. 2.7-ում պատկերված է շփական 
կցորդիչի մեխանիկական շարժաբերի սխեմա:  

4 լծակը, որն ամրացված է 5 անջատող եղանիկի լիսեռի վրա, միաց-
ված է 1 ոտնակի 2 լծակին` 3 ձգաձողի միջոցով: Եղանիկն ազդում է 6 
սեղմող առանցքակալի վրա: Երբ կցորդիչը միացված է, առանցքակալի 
և անջատիչ լծակների 8 հենօղակի միջև առկա է a բացակ: 7 օժանդակ 
զսպանակը պահում է շարժաբերի դետալները նախնական վիճակում: 
Երբ ոտնակը սկսում է սեղմվել, օժանդակ զսպանակը դիմադրում է 
դրա տեղաշարժին: Երբ օժանդակ զսպանակի առանցքը հայտնվում է 
ոտնակի առանցքից ներքև, զսպանակի ճիգը սկսում է օժանդակել կ-
ցորդիչի անջատմանը: Զսպանակն օգնում է փոքրացնել այդ ճիգը 
20...40 %-ով: 
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Նկ. 2.7. Շփական կցորդիչի մե-
խանիկական շարժաբերի սխեմա 

 
 
 
Կցորդիչի հիդրավլիկ շարժաբերներում (նկ. 2.8) օգտագործվում է 

հեղուկների անսեղմելիության հատկությունը:  
Որպես աշխատանքային հեղուկ հիմնականում օգտագործում են 

արգելակման հիդրավլիկ համակարգ լցվող միևնույն հեղուկը: Ճիգի 
փոխանցումը 1 ոտնակից 11 անջատիչ երկժանիին իրականացվում է 
հեղուկի միջոցով, որը գտնվում է գլխավոր և աշխատանքային գլան-
ներում ու խողովակաշարում: Աշխատանքային գլանի 9 մխոցը կցորդիչի 
անջատման 13 առանցքակալի հետ կապված 11 երկժանիի վրա ազդում է 
հրիչի միջոցով: 

Օդը շարժաբերից հեռացվում է հիդրավլիկ շարժաբերի գլաններում 
տեղակայված հատուկ փականներով:  

Երբեմն հիդրոշարժաբերում տեղակայվում է թրթռամարիչ հարմա-
րանք, որը մարում է անջատման առանցքակալի և կցորդիչի անջատման 
տարրերի փոխազդեցությունից առաջացող տատանումները:  

1 ոտնակին սեղմելու ժամանակ 3 գլխավոր գլանի 5 մխոցը տեղա-
շարժվում է և փոխանցում ճիգը 8 աշխատանքային գլանին: Աշխատան-
քային գլանը տեղաշարժվելով ազդում է 11 կցորդիչի անջատման 
երկժանին:  

Ոտնակը թողնելուց հետո վերը նշված մեքենամասերը վերադառնում 
են իրենց նախնակին դիրքին, կցորդիչը միանում է, և հեղուկի ճնշումը 7 
խողովակաշարում ու գլաններում իջնում է մինչև մթնոլորտայինի: 
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Հիդրոհաղորդակ օդ անցնելու դեպքում կարող է առաջանալ խցա-
նում, որը վերացվում է աշխատանքային գլաների կառուցվածքում տե-
ղադրված հատուկ հեղույսների միջոցով: 

Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից կախված, հիդրոհաղորդակի 
անխափան աշխատանքն ապահովելու համար, կիրառվում են հատուկ 
հեղուկներ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Նկ. 2.8. Շփական կցորդիչի հիդրավլիկ շարժաբեր 
1` ոտնակ, 2` հրիչ, 3` գլխավոր գլան, 4` հրիչի մխոց, 5` գլխավոր գլանի 

մխոց, 6` բաք, 7` խողովակաշար, 8` աշխատանքային գլան, 9` մխոց, 10` 
զսպանակ, 11` երկժանի, 12` երկժանիի հենարան, 13` կցորդիչի անջատման 

առանցքակալ, 14` օժանդակ զսպանակ: 2.4. Երկսկավառակ կցորդիչի և դրա 
շարժաբերի կառուցվածքը և աշխատանքը 
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2.4. Երկսկավառակ կցորդիչի և դրա շարժաբերի կառուցվածքը և 
աշխատանքը 

 
Նկ. 2.9-ում պատկերված է ԿամԱԶ մակնիշի բեռնատար ավտոմոբիլի 

երկսկավառակ կցորդիչը:  
Երկսկավառակ կցորդիչի տանող մասերն են` 21 թափանիվը, 2 միջին 

տանող սկավառակը, 4 սեղմող սկավառակը և 17 կցորդիչի պատյանը: 
Տարվող մասերն են` երկու հատ 1 տարվող սկավառակները` շրջանա-
գծային ուղղությամբ տատանումների մարիչների (զսպանակների) հետ 
մեկտեղ: Սկավառակների վրա սեղմող ճիգը ստեղծվում է 16 սեղմող 
զսպանակների հաշվին: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Նկ. 2.9. ԿամԱԶ մակնիշի 

բեռնատար ավտոմոբիլի երկ-
սկավառակ կցորդիչ 

 
Նկ. 2.9-ում 1-ը տարվող սկավառակն է, 2-ը` միջին տանող սկավառա-

կը, 3-ը` տեղակայման վռանը, 4-ը` սեղմող սկավառակը, 5-ը` հետ ձգող 
լծակի երկժանին, 6-ը` հետ ձգող լծակը, 7-ը` հենակային օղակի զսպա-
նակը, 8-ը` կցորդիչի ագույցի յուղման խողովակը, 9-ը` զսպանակի 
ծխնին, 10-ը` կցորդիչի անջատման շառավղահենարանային առանցքա-
կալը, 11-ը` հետ ձգող զսպանակը, 12-ը` կցորդիչի անջատման ագույցը, 
13-ը` կցորդիչի անջատման երկժանին, 14-ը` հենակային օղը, 15-ը` երկ-
ժանիի լիսեռը, 16-ը` սեղմող զսպանակը, 17-ը` կցորդիչի պատյանը, 18-ը` 
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ջերմամեկուսիչ տափօղակը, 19-ը` պատյանի ամրացման հեղույսը, 20-ը` 
կցորդիչի իրանը, 21-ը` թափանիվն է, 22-ը` շփական վերդիրը, 23-ը` 
փոխանցումների տուփի առաջնային լիսեռը, 24-ը` պտտական տատա-
նումների մարիչի սկավառակը, 25-ը` պտտական տատանումների մարի-
չի զսպանակը, 26-ը` տարվող սկավառակի օղը, 27-ը` միջին տանող 
սկավառակի դիրքի ավտոմատ կարգավորման լծակային մեխանիզմը: 

 
 
 

 
 

 
 
             
          
 
Նկ. 2.10. Երկսկավառակ կցորդիչի հավասա-
րակշռող լծակ 

 
 
Թափանվի վրա արված ակոսների օգնությամբ մոմենտը շարժիչից 

փոխանցվում է 2 և 4 միջին տանող սկավառակներին: Միջին տանող 2 
սկավառակի վրա տեղադրված է 27 լծակային մեխանիզմը, որի զսպա-
նակը կցորդիչի անջատման դեպքում պտտում է 28 -ձև լծակը:  

Լծակը ծայրերով հենված է 21 թափանվին և 4 սեղմող սկավառակին` 
ապահովելով 2 միջին տանող սկավառակի հավասար հեռավորությունը 
թափանվից և սեղմող սկավառակից (նկ. 2.10): 16-ը սեղմող զսպա-
նակներ են, 6` հետ ձգող (անջատման) լծակները, 10` կցորդիչի անջատ-
ման շառավղահենարանային առանցքակալ: 

Կցորդիչի հիմնական պտտվող մասերը ենթարկվում են ստատիկ 
հավասարակշռման: Բացի այդ կցորդիչը` թափանվի և շարժիչի ծնկաձև 
լիսեռի հետ մեկտեղ, նույնպես ենթարկվում է հավասարակշռման: 

Նկ. 2.11-ում պատկերված է ԿամԱԶ մակնիշի բեռնատար ավտոմո- 
բիլի հիդրավլիկ շարժաբերը, որն ունի պնևմահիդրոուժեղարար:  
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Նկ. 2.11. ԿամԱԶ մակնիշի բեռնատար ավտոմոբիլի կցորդիչի շարժաբեր 
1` ոտնակ, 2` գլխավոր գլան, 3` ներքևի և 10` վերևի հենակներ, 4` կալունակ, 

5` հեղուկի բաք, 6` հիդրավլիկ խողովակաշար, 7` լծակ, 8` մխոցի հրիչ, 9` ար-
տակենտրոնակային մատ, 11` հետ քաշող զսպանակ, 12` խցան, 13` խողովակա-
շար, 14` օդի հեռացման փական, 15` գնդային կարգավորիչ մանեկ, 16` պնևմա-
հիդրոուժեղարարի մխոցի հրիչ, 17` պաշտպանիչ պատյան, 18` պնևմահիդրո-

ուժեղարար, I` սեղմված օդ 
 
Շարժաբերի պնևմահիդրոուժեղարարը ծառայում է վարորդի կող-

մից կցորդիչի ոտնակի վրա ազդող ճիգը նվազեցնելու համար: Այն 
ուժային ագրեգատի աջ կողմից երկու հեղույսներով ամրացված է կցոր-
դիչի իրանի կցաշուրթին: Կցորդիչի ոտնակին սեղմելու դեպքում հեղուկի 
ճնշումը գլխավոր գլանից խողովակաշարերի և ճկափողերի միջոցով 
հաղորդվում է կցորդիչի պնևմահիդրոուժեղարարի հիդրավլիկ մխոցին և 
պնևմագլանի հետևող մխոցին՝ կցորդիչի ոտնակի վրա ազդող ճիգին 
համեմատական:  

Շահագործման ընթացքում տարվող սկավառակների վերդիրների 
մաշին զուգընթաց անհրաժեշտ է պարբերաբար կարգավորել կցորդիչի 
շարժաբերը՝ կցորդիչի անջատման ագույցի ազատ ընթացքն ապահո-
վելու համար: 
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2.5. Հիդրավլիկական և էլեկտրամագնիսական կցորդիչների 
կառուցվածքը, աշխատանքի առանձնահատկությունները 

 

Հիդրավլիկական կցորդիչը (հիդրոկցորդիչը)՝ հիդրոմեխանիկական 
փոխհաղորդակի պարզագույն տարր է: Հիդրոկցորդիչի տանող և տար-
վող լիսեռների վրայի ոլորող մոմենտները միմյանց հավասար են, այ-
սինքն՝ հիդրոկցորդիչը շարժիչից փոխանցումների տուփին տրվող ոլո-
րող մոմենտը չի փոխում: Հիդրոկցորդիչի հիմնական բաղկացուցիչ մա-
սերն են իրանը, պոմպի և տուրբինի անիվները: Պոմպի և տուրբինի 
անիվներն ունեն միանման կառուցվածք: Դրանց հատույթն իրենից ներ-
կայացնում է կիսաշրջանագիծ և երկուսը միմյանց համադրելով ստաց-
վում է շրջանագիծ, որը կենտրոնական մասում բացակ է(նկ. 2.12):  

Անիվների ճոռում ըստ լայնության տեղակայված են թիակներ, տանող 
անվի մեջ՝ պոմպի (ուղղորդող), տարվողում՝ տուրբինի: Անիվները միմ-
յանց դեմ հանդիման տեղակայված են որոշակի նվազագույն բացակով: 
Հիդրոկցորդիչի ներքին խոռոչը լցված է ցածր մածուցիկություն ունեցող 
յուղով: 

Տանող մասը բաղկացած է 3 պոմպի անվից և 2 կափարիչից, որոնք 
ստեղծում են ռեզերվուար` լցված աշխատանքային հեղուկով (ցածր մա-
ծուցիկություն ունեցող յուղով): Տարվող մաս է 1 տուրբինի անիվը: Պոմ-
պի և տուրբինի անիվներն ունեն 4 թիակներ, որոնք գտնվում են 5 և 6 
փականքների միջև և դրանց հետ մեկտեղ աշխատանքային հեղուկի հա-
մար կազմում են միջթիակային խոռոչներ: 

Երբ շարժիչն աշխատում է, պոմպի անիվը պտտվում է, և դրա թիակ-
ներն ազդում են հեղուկի վրա, որը փոխանցում է էներգիան տուրբինի 
անվին` պտտելով տուրբինի անիվը: Որքան արագ է պտտվում պոմպի 
անիվը, այնքան մեծ ոլորող մոմենտ կարող է փոխանցել: 

Հիդրոկցորդիչը լրիվ անջատելու համար անհրաժեշտ է թիակներից 
դատարկել հեղուկը: Դրա համար նախատեսված են` 12 դատարկող փա-
կանը, 11 բաքը, 10 սնուցման պոմպը` 9 ապահովիչ փականի հետ միա-
սին, 7 լցնելու փականը և երբեմն 8 ռադիատորը: Հիդրոկցորդիչների 
միացման և անջատման ժամանակահատվածը բավականին երկար է: 

Երբ փոխանցումը միացվում է, կանգնած ավտոմոբիլի շարժիչը կանգ չի 
առնում` պոմպի անիվը պտտվում է, իսկ տուրբինինը` անշարժ է: Վառելիքի 
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ոտնակին սեղմելու դեպքում պոմպի անվի պտուտաթվերը մեծանում են, 
հետևաբար սահուն մեծանում է նաև փոխանցվող ոլորող մոմենտը, և ավ-
տոմոբիլը սահուն պոկվում է տեղից: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Նկ. 2.12. Հիդրոկցորդիչի սխեմա 
 
Տուրբինի անիվը կարող է պոմպի անվից ավելի արագ պտտվել, օրի-

նակ` վայրէջքի ժամանակ: Այս դեպքում հեղուկի շրջանառության ուղղու-
թյունը փոխվում է: Պտտող մոմենտը փոխանցվում է տուրբինի անվից 
պոմպի անվին, որի արդյունքում դիտվում է շարժիչով արգելակելու 
երևույթը: 

Էլեկրամագնիսական կցորդիչը (նկ. 2.13) ունի երեք հիմնական մաս` 
2 անշարժ իրան` 3 փաթույթների հետ միասին, 1 տանող մասը, որը 
միացված է շարժիչի ծնկաձև լիսեռին և 4 տարվող մասը, որը փոխան-
ցում է ոլորող մոմենտը փոխանցումների տուփի առաջնային լիսեռին: 
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Փաթույթներով էլեկտրական հոսանք անցնելու ժամանակ դրանց 
շուրջն առաջանում է փակ շրջանաձև մագնիսական հոսք (նկարում 
նշված է սլաքներով), որն անցնում է Ա, Բ և Գ խոռոչների միջով: Մագնի-
սական հոսքի դեպքում ուժային ազդեցությունը դետալների միջև թույլ է, 
որի համար էլ Ա բացակի մեջ լցված է հատուկ երկաթի փոշի: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Նկ. 2.13. Էլեկրամագնիսական կցոր-
դիչի սխեմա 
 

 
Երբ մագնիսական հոսքն անցնում է փոշու միջով, դրա մասնիկները 

դասավորվում են մագնիսական ուժային գծերի երկայնքով` առաջաց-
նելով «կոշտ թելեր», որոնք էլ միացնում են տանող և տարվող մասերը: 
Էլեկտրամագնիսի անջատման դեպքում փոշին նորից ձեռք է բերում 
շարժունակություն, և կցորդիչն անջատվում է: 
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3. ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՏՈՒՓԵՐ 
 

3.1. Փոխանցումների տուփերի նշանակությունը, դասակարգումը  
և ներկայացվող պահանջները 

 

Փոխանցման տուփը նախատեսված է տանող անիվների վրա ընկնող 
քարշիչ ուժը և ավտոմոբիլի շարժման արագությունը փոփոխելու համար` 
փոխանցումների թիվը մեծացնելով կամ փոքրացնելով: Բացի այդ, 
փոխանցումների տուփը թույլ է տալիս իրականացնել ավտոմոբիլի հետ-
ընթաց շարժում և երկարատև ժամանակով անջատել շարժիչի ծնկաձև 
լիսեռը տանող անիվներից, ինչն անհրաժեշտ է կանգառի դեպքում շար-
ժիչը միացված թողնելու կամ ինքնագլորումով շարժվելու համար:  

Փոխանցումների տուփի փոխանցման թիվը հավասար է տանող և 
տարվող լիսեռների պտուտաթվերի հարաբերությանը: 

Փոխանցման թվի փոփոխությունը պայմանավորված է նրանով, որ 
ճանապարհային պայմաններից կախված` ավտոմոբիլի շարժման դիմա-
դրությունը փոփոխվում է լայն միջակայքում, իսկ ներքին այրման մխո-
ցային շարժիչի ոլորող մոմենտը վառելիքի առավելագույն մատակարար-
ման դեպքում` ընդամենը 10...30 %-ով:  

Ավտոմոբիլը տեղից պոկելու ժամանակ արագ թափառք ապահովելու 
կամ վերելքով շարժվելու դեպքում անհրաժեշտ է մեծացնել շարժիչի 
կողմից զարգացվող առավելագույն մոմենտը մի քանի անգամ: Քարշիչ 
ուժի այդ մեծացումն իրականացվում է փոխանցման թվի փոփոխու-
թյամբ:  

Ավտոմոբիլներում կիրառվող արագությունների փոխանցման տուփե-
րը լինում են մեխանիկական և հիդրոմեխանիկական: Մեխանիկականի 
դեպքում ատամնանիվների առանցքն անշարժ է, իսկ հիդրոմեխանիկա-
կանի դեպքում՝ շարժական: 

Մուտքի և ելքի լիսեռների փոխադարձ դասավորվածությամբ փո-
խանցման տուփերը լինում են համառանցք և ոչ համառանցք տեղակայ-
մամբ: 

Ըստ տանող և տարվող լիսեռների միջև կապի` փոխանցման տու-
փերը լինում են` մեխանիկական, հիդրավլիկ, էլեկտրական, համակց-
ված: 
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Ըստ ղեկավարման եղանակի` փոխանցման տուփերը կարող են լինել՝ 
ավտոմատ, կիսաավտոմատ և այլն: 

Ըստ փոխանցման թվի փոփոխման եղանակի` փոխանցման տուփերը 
լինում են՝ աստիճանավոր, անաստիճան և կոմբինացված: 

Աստիճանային փոխանցման տուփերը տարբերվում են ըստ առաջըն-
թացի փոխանցման թվերի և լինում են՝ եռաստիճան, քառաստիճան, 
հնգաստիճան ու բազմաստիճան, իսկ ըստ առանցքի դիրքի՝ լիսեռների 
անշարժ ու շարժական (մոլորակային) առանցքներով և կոմբինացված: 
Լիսեռների անշարժ առանցքներով փոխանցման տուփերը բաժանվում 
են՝ երկլիսեռի, եռալիսեռի և բազմալիսեռի: Լիսեռների անշարժ առանց-
քով փոխանցման տուփերը լայնորեն կիրառվում են ինչպես մեխանի-
կական, այնպես էլ հիդրոմեխանիկական փոխանցումներում:  

Մեխանիկական աստիճանային փոխանցման տուփերի առավելու- 
թյուններն են`  
• մեծ հուսալիությունը, 
• համեմատաբար մեծ օ.գ.գ. ( ), 

• տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը հեշտ է, 
• ինքնարժեքը համեմատաբար ցածր է: 
Թերություններն են` 
• Փոխանցման թվի ընտրությունը կախված է վարորդի հմտու-

թյունից. հետևաբար ավտոմոբիլի վառելիքի ծախսը պայմանավորվում է 
դրանով: 

• Որոշ ավտոմոբիլներում (օրինակ` ավտոբեռնիչների դեպքում) 
փոխանցման փոփոխություն հաճախակի կատարելիս վարորդը շուտ 
հոգնում է: 

• Ունի համեմատաբար մեծ կշիռ: 
Ատամնանվային մեխանիզմները հիմնականում բաղկացած են գլա-

նական ատամնանիվներից, որոնք արվում են անշարժ կամ շարժական 
երկրաչափական առանցքներով: 

Մարդատար ավտոմոբիլների մեխանիկական փոխանցման տուփերը 
կարող են ունենալ երեքից մինչև ինը փոխանցում: Փոխանցումների 
քանակի մեծացումը բերում է փոխանցման տուփի կառուցվածքի բար-
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դացման և չափերի մեծացման: Սակայն փոխանցումների աստիճաննե-
րի թվի մեծացումը բերում է շարժիչի հզորության օգտագործման բարձ-
րացման, վառելիքի ծախսի նվազեցման, միջին արագության մեծացման, 
հետևաբար նաև՝ ավտոմոբիլի արտադրողականության բարձրացման:  

 
3.2. Եռաստիճան մեխանիկական փոխանցման տուփի 

կառուցվածքը և աշխատանքը 
 

Աստիճանային փոխանցման տուփերում ոլորող մոմենտի և պտուտա-
թվերի հաճախականության փոփոխումը կատարվում է ատամնանիվ-
ների շնորհիվ: Մեխանիկական աստիճանային փոխանցման տուփերը 
լայն տարածում ունեն մարդատար, բեռնատար ավտոմոբիլներում և ավ-
տոբուսներում:  

Նկ. 3.1-ում պատկերված է եռաստիճան համառանցք մեխանիկական 
փոխանցման տուփի սխեման: Այս փոխանցման տուփն ունի երեք ան-
շարժ լիսեռներ, որոնց վրա տեղակայված են ատամնանիվները: 1 տա-
նող, 8 տարվող և 15 միջանկյալ լիսեռները տեղադրված են 16 կարտերի 
մեջ` առանցքակալների վրա: Տարվող ու տանող լիսեռները համառանցք 
են:  

2 ատամնանիվը կոշտ ամրացված է տանող լիսեռին և կառչման մեջ է 
գտնվում միջանկյալ լիսեռի 14 ատամնանվի հետ: Մնացած 9, 12, 13 
ատամնանիվները նույնպես կոշտ միացված են միջանկյալ լիսեռին: 

Տարվող լիսեռի 6 ատամնանիվ-սահնակը լիսեռի հետ միացված է 
բազմերիթների օգնությամբ այնպես, որ հնարավորություն ունի սահել 
լիսեռի երկայնքով: Տարվող լիսեռի վրա տեղադրված 3 ատամնանվային 
կցորդը նույնպես հնարավորություն ունի սահելու լիսեռի վրայով: 5 
ատամնանիվը ազատ նստած է:  

 փոխանցումը միացնելու համար 6 ատամնանիվ-սահնակը տեղա-

շարժում են 7 եղանիկի օգնությամբ և կառչման մեջ մտնում 12 ատամ-
նանվի հետ: Ոլորող մոմենտը տանող լիսեռից փոխանցվում է տարվողին 
Z2-Z14-Z12-Z6 հաջորդականությամբ: 
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Նկ. 3.1. Եռաստիճան համառանցք մեխանիկական փոխանցման  
տուփի սխեմա 

 
Եթե ատամների քանակը նշանակենք -ով, ապա այդ փոխանցման 

թիվը կլինի` 

 

 փոխանցման միացումն իրականացվում է 4 եղանիկի միջոցով 3 

ատամնանվային կցորդը դեպի աջ տեղաշարժելով` մինչև դրա ատամ-
ների և 5 ատամնանվի միացումը: Ընդ որում, 5 ատամնանիվը կոշտ 
միացված է տարվող լիսեռի հետ, որի վրա ոլորող մոմենտը փոխանց-
վում է 2-ից 14, 13, 5 հաջորդականությամբ: 

 

Երրորդ փոխանցումը միացվում է 3 ատամնանվային կցորդը դեպի 
ձախ տեղաշարժելով` մինչև դրա ատամների և 2 ատամնանվի միա-
ցումը: Ոլորող մոմենտը տանող լիսեռից անմիջականորեն փոխանցվում 
է տարվողին: Այս դեպքում ոլորող մոմենտը չի փոխվում: Այս փոխան-
ցումը կոչվում է ուղիղ փոխանցում ( 1=i ): 
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Հետին փոխանցման միացումը կատարվում է` 6 ատամնանիվ-սահ-
նակը մինչև վերջ աջ տեղաշարժելով: 6-ը կառչման մեջ է մտնում 11-ի 
հետ: Մոմենտը փոխանցվում է 2, 14, 9, 11, 6: 

Փոխանցումների փոփոխման մեխանիզմը լծակ է, որը տեղադրվում է 
ավտոմոբիլի հատակին, երբեմն` ղեկային սյան կամ սարքերի վահանա-
կի վրա: 

Ատամնանիվ-սահնակների օգտագործումը բավականին հեշտացնում 
է փոխանցման տուփի կոնստրուկցիան: Սակայն ատամնանիվների 
միացման ժամանակ ատամները ենթարկվում են հարվածային բեռնա-
վորման: Դրա համար, երբ կիրառվում են ատամնանվային կցորդներ, 
ատամնանիվները արվում են մշտապես կառչած վիճակում: Ատամներն 
արվում են շեղ, ինչը թույլատրում է նվազեցնել աղմուկը և մաշը, իսկ 
հարվածային բեռնվածքը տարածվում է բոլոր ատամնանիվների վրա: 

Բացի այդ, ատամնանվային կցորդներն առանց հարվածի միացնելու 
համար կիրառում են համաժամիչներ: Համաժամիչը հավասարեցնում է 
շփվող մակերեսների արագությունները, և թույլ չի տալիս որպեսզի 
ատամնանիվները, մինչ դրանց անկյունային արագությունները հավա-
սարվելը, մտնեն կառչման մեջ:  

Աստիճանային փոխանցման տուփերի փոխանցման մեխանիզմնե-
րում օգտագործվում են օժանդակ սարքեր.  

1) սևեռիչներ, որոնք սևեռում են միացված կամ անջատված փո-
խանցումը և թույլ չեն տալիս դրանց ինքնաբերաբար միացումը կամ ան-
ջատումը 

2) հարմարանք, որը դժվարացնում է հետին փոխանցման միա-
ցումը, և բացառում հետին փոխանցման պատահական միացումը առաջ-
ընթացի ժամանակ 

3) բլոկավորող հարմարանք (կողպեք)` միաժամանակ երկու փո-
խանցումների միացումը բացառելու համար  
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3.3. Երկլիսեռ մեխանիկական աստիճանային փոխանցման 
տուփերի կառուցվածքը և աշխատանքը 

 

Երկլիսեռ փոխանցման տուփերը կիրառվում են առջևի տանող և 
հետին տանող (շարժիչի հետին դասավորությամբ) ավտոմոբիլներում: 
Դրանք համատեղված են միևնույն բլոկում՝ շարժիչի, կցորդիչի, գլխա-
վոր փոխանցման և դիֆերենցիալի հետ միասին:  

Փոխանցումների տուփի լայնական դասավորվածությունը հնարավո-
րություն է տալիս գլանական ատամնանիվներով գլխավոր փոխանցման 
կիրառությանը, իսկ երկայնական դասավորության դեպքում գլխավոր 
փոխանցման ատամնանիվները լինում են կոնական կամ հիպոիդային: 
Հիպոիդային ատամնանիվների պատրաստումը և կարգավորումն ավելի 
բարդ է: 

 

Երկլիսեռ փոխանցման տուփերի հիմնական առավելություններն են.  
 կոնստրուկցիայի պարզությունը, 
 համեմատաբար փոքր զանգվածը, 
 բարձր օ.գ.գ.-ն միջանկյալ փոխանցումներում, քանի որ ոլորող 

մոմենտ փոխանցելիս մասնակցում է միայն մեկ զույգ ատամնանիվ: 
  

Միևնույն ժամանակ երկլիսեռ փոխանցման տուփերում բացակայում է 
ուղիղ փոխանցումը (երբ ոլորող մոմենտը փոխանցվում է առանց ատամ-
նանիվների մասնակցության) և բարձրագույն փոխանցման առավե-
լագույն օ.գ.գ.-ն ավելի ցածր է, քան եռալիսեռ փոխանցման տուփերի 
ուղիղ փոխանցումներում: 

Փոխանցման տուփի մեկ փոխանցման զույգի առավելագույն թիվը 
չպետք է գերազանցի 4-ը, որպեսզի չմեծանան գաբարիտային չափերը և 
աղմուկի մակարդակը:  

Վերջինս սահմանափակում է երկլիսեռ փոխանցումների տուփի կի-
րառության բնագավառը միայն ցածր դասի թեթև մարդատար ավտոմո-
բիլներով: 

Եթե ավտոմոբիլի առջևի մասում շարժիչը երկլիսեռ փոխանցումների 
տուփի հետ տեղակայված է ըստ լայնության, ապա այդպիսի փոխան-
ցումների տուփի կոնստրուկտորների համար փոխանցումների թվի, հե-
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տևաբար նաև ատամնազույգերի քանակի ավելացումը որոշակի դժվա-
րություն է ներկայացնում: Երկայնական դասավորություն ունեցող փո-
խանցումների տուփերում հեշտությամբ կարելի է իրականացնել նշված 
ավելացումները: Լայնական դասավորվածությամբ շարժիչների և երկլի-
սեռ փոխանցումների տուփերն ունեն սահմանափակում ըստ լայնության՝ 
պայմանավորված ավտոմոբիլի անվակամարների միջև եղած հեռավո-
րությամբ: 

 

Նկ. 3.2-ում պատկերված է շարժիչի լայնական դասավորությամբ 
թեթև մարդատար ավտոմոբիլի հինգաստիճան երկլիսեռ փոխանցման 
տուփը: Այն ունի երկու լիսեռ՝ առաջնային և երկրորդային, որոնք ան-
շարժ են, և որոնց վրա տեղակայված են ատամնանիվները: 

 

Նկ. 3.2-ում 1-ը փոխանցումների տուփի իրանի հետին կափարիչն է, 2-ը` 
V փոխանցման տանող ատամնանիվը, 3-ը` առաջնային լիսեռի գնդային 
առանցքակալը, 4-ը` առաջնային լիսեռի IV փոխանցման տանող ատամնա-
նիվը, 5-ը` առաջնային լիսեռը, 6-ը` առաջնային լիսեռի III փոխանցման 
տանող ատամնանիվը, 7-ը` փոխանցումների տուփի իրանը, 8-ը` առաջ-
նային լիսեռի II փոխանցման տանող ատամնանիվը, 9-ը` հետին ընթացքի 
ատամնանիվը, 10-ը` հետին ընթացքի միջանկյալ ատամնանիվը, 11-ը` 
առաջնային լիսեռի I փոխանցման տանող ատամնանիվը, 12-ը` առաջ-
նային լիսեռի հոլովակավոր առանցքակալը, 13-ը` առաջնային լիսեռի խցու-
կը, 14-ը` գազանցքը, 15-ը` ագույցի կցաշուրթը, 16-ը` կցորդիչի անջատման 
առանցքակալը, 17-ը` ագույցի ուղղորդող վռանը, 18-ը` երկրորդային լիսեռի 
հոլովակավոր առանցքակալը, 19-ը` երկրորդային լիսեռը, 20-ը` սատելիտ-
ների սռնին, 21-ը` արագաչափի շարժաբերի տանող ատամնանիվը, 22-ը` 
կիսալիսեռի ատամնանիվը, 23-ը` դիֆերենցիալի իրանը, 24-ը` սատելիտ է, 
25-ը` կցորդիչի իրանը, 26-ը` յուղաթափման խցանը, 27-ը` գլխավոր փո-
խանցման տարվող ատամնանիվը, 28-ը` կարգավորիչ օղը, 29-ը` դիֆերեն-
ցիալի կոնական հոլովակավոր առանցքակալը, 30-ը` կիսալիսեռի խցուկը, 
31-ը` երկրորդային լիսեռի I փոխանցման տարվող ատամնանիվը, 32-ը` I և 
II փոխանցումների համաժամիչը, 33-ը` երկրորդային լիսեռի II փոխանց-
ման տարվող ատամնանիվը, 34-ը` պնդիչ օղը, 35-ը` հենակային կիսօղա-
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կը, 36-ը` երկրորդային լիսեռի III փոխանցման տարվող ատամնանիվը, 37-
ը` III և IV փոխանցումների համաժամիչը, 38-ը` երկրորդային լիսեռի IV 
փոխանցման տարվող ատամնանիվը, 39-ը` երկրորդային լիսեռի գնդային 
առանցքակալը, 40-ը` երկրորդային լիսեռի V փոխանցման տարվող ա-
տամնանիվը, 41-ը` V փոխանցման համաժամիչը, 42-ը` ասեղնավոր 
առանցքակալը, 43-ը` փոխանցումների փոփոխման երկժանին: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 3.2. Շարժիչի լայնական դասավորությամբ թեթև մարդատար 
ավտոմոբիլի հինգաստիճան երկլիսեռ փոխանցման տուփ 
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3.4. Եռալիսեռ վեցաստիճան փոխանցման տուփերի  
կառուցվածքը և աշխատանքը 

 

Նկ. 3.3-ում պատկերված է եռալիսեռ վեցաստիճան փոխանցման 
տուփը, որտեղ 1-ը առաջնային լիսեռն է, 2-ը՝ կցորդիչի իրանը, 3-ը՝ 
մշտական կառչման տարվող ատամնանիվը, 4-ը՝ լիսեռի հետ պտտվող 
VI փոխանցման ատամնանիվը, 5-ը՝ III փոխանցման միացվող ատամ-
նանիվը, 6-ը՝ IV փոխանցման միացվող ատամնանիվը, 7-ը՝ լիսեռի հետ 
պտտվող II փոխանցման ատամնանիվը, 8-ը՝ լիսեռի հետ պտտվող I և 
հետընթաց փոխանցման ատամնանիվը, 9-ը՝ փոխանցման տուփի հե-
տին մասը, 10-ը՝ միջանկյալ լիսեռը, 11-ը՝ երկրորդային լիսեռը, 12-ը՝ 
հետընթաց փոխանցման միացվող ատամնանիվը, 13-ը՝ փոխանցումնե-
րի փոփոխման կենտրոնական կոթը, 14՝ I փոխանցման միացվող 
ատամնանիվը, 15-ը՝ II փոխանցման միացվող ատամնանիվը, 16-ը՝ լիսե-
ռի հետ պտտվող IV փոխանցման ատամնանիվը, 17-ը՝ լիսեռի հետ 
պտտվող III փոխանցման ատամնանիվը, 18-ը՝ VI փոխանցման միացվող 
ատամնանիվը, 19-ը՝ համաժամիչի ագույցը, 20-ը՝ առաջնային լիսեռի 
մշտական կառչման տանող ատամնանիվն է:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Նկ. 3.3. Եռալիսեռ վեցաստիճան փոխանցման տուփ 
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Նկ. 3.3-ում պատկերված վեցաստիճան փոխանցման տուփի առաջ-
նային լիսեռը պտտվում է կցորդիչի իրանում տեղակայված շառավղային 
առանցքակալում: Առաջնային և երկրորդային լիսեռների միջև տեղա-
կայված է առանցքային ուղղությամբ շարժական գլանական հոլովակնե-
րով հոլովակավոր առանցքակալ, որը նստած է առաջնային լիսեռի ներ-
տաշված առանցքում: Մշտական կառչման տանող ատամնանիվը պատ-
րաստված է առաջնային լիսեռի հետ միասին: 

Երկրորդային լիսեռը պտտվում է արագությունների փոխանցման 
տուփի հետին մասում անշարժ տեղակայված շառավղային առանցքա-
կալում և առաջնային լիսեռում տեղակայված՝ առանցքային ուղղությամբ 
շարժական, հոլովակային առանցքակալում: Միևնույն ժամանակ երկ-
րորդային լիսեռի վրա նախատեսված են նաև երրորդ և չորրորդ փո-
խանցումների ատամնանիվները:  

Առաջին, երկրորդ, վեցերորդ փոխանցումների և հետընթաց փո-
խանցման միացվող ատամնանիվները տեղակայված են ասեղնավոր 
առանցքակալների վրա: Նշված ատամնանիվներն անվանում են նաև 
ազատ պտտվող ատամնանիվներ: Այդ ատամնանիվները մշտական 
կառչման մեջ են գտնվում իրենց համապատասխան ատամնանիվների 
հետ, որոնք պտտվում են լիսեռների հետ միասին:  

Միայն այս կամ այն փոխանցումը միացնելու դեպքում նշված ատամ-
նանիվները երկրորդային լիսեռին միացվում են համապատասխան հա-
մաժամիչի ագույցի միջոցով: Առաջին և երկրորդ, հինգերորդ և վեց-
երորդ փոխանցումների, ինչպես նաև հետընթաց փոխանցման համա-
ժամիչների ագույցների կունդերն անշարժ են տեղակայված երկրոր-
դային լիսեռի բազմաերիթներին: 

Միջանկյալ լիսեռը տեղակայված է մեկ անշարժ և առանցքային ուղ-
ղությամբ մեկ շարժական առանցքակալների վրա: Կցորդիչի իրանում 
տեղակայված է երկշարք գնդային առանցքակալ, իսկ փոխանցման տու-
փի հետին մասի իրանում՝ գլանական հոլովակներով առանցքակալը: 
Առաջին և երկրորդ փոխանցումների ատամնանիվները պատրաստված 
են երկրորդային լիսեռի հետ որպես մեկ ամբողջություն: Երրորդ և չոր-
րորդ փոխանցումների ատամնանիվները տեղակայված են միջանկյալ 
լիսեռի ասեղնավոր առանցքակալների վրա: Վեցերորդ փոխանցման, 
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ինչպես նաև մշտական կառչման ատամնանիվներն ամրացված են մի-
ջանկյալ լիսեռի բազմաերիթների վրա: Այդ ատամնանիվները պտտվում 
են միջանկյալ լիսեռի հետ միասին: Երրորդ և չորրորդ փոխանցումների 
համաժամիչի ագույցի կունդը միջանկյալ լիսեռի վրա նույնպես անշարժ է 
տեղակայված: 

 

3.5. Հիդրոտրանսֆորմատոր 
 

Հիդրոտրանսֆորմատորը (նկ. 3.4) հիդրոմեխանիկական փոխան-
ցումների տուփի անբաժան մաս է կազմում: Այն թիակային համակարգ է 
և, ի տարբերություն հիդրոկցորդիչի, բաղկացած է պոմպի և տուրբինի 
անիվներից, ռեակտորից և բլոկավորման մեխանիզմից: Յուրաքանչյուր 
թիակային անիվ ամրացված է իր լիսեռի վրա:  

Լիսեռների վրայի արտաքին պտտող մոմենտների գումարը հավա-
սար է 0-ի` 

 

` համապատասխանաբար մոմենտներն են` պոմպի, ռեակ-

տորի և տուրբինի անիվների լիսեռների վրա:  

 անվանում են տրանսֆորմացիայի գործակից:  

(  = 2...4,  = 0-ի դեպքում): 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Նկ. 3.4. Հիդրոտրանսֆոր-

մատորի հիմնական մասերը 
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Ռեակտորն իր վրա է ընդունում ռեակտիվ մոմենտը: Հիդրոտրանս-
ֆորմատորը փոփոխում է շարժիչից հաղորդվող ոլորող մոմենտն առանց 
վարորդի ակտիվ միջամտության և հնարավորություն է տալիս ավտոմո-
բիլին կանգ առնել փոխանցման տուփի փոխանցումը միացված վիճա-
կում: Աշխատանքի ընթացքում հիդրոտրանսֆորմատոր աշխատանքա-
յին հեղուկի կինետիկ էներգիայի հաշվին ոլորող մոմենտը փոխանցվում 
է առանց կոշտ կինեմատիկ կապի, ինչի շնորհիվ ավտոմոբիլի տեղից 
պոկման ժամանակ փոխհաղորդակի վրա ազդող հարվածային բեռն-
վածքներն զգալիորեն նվազում են: 

Երբ շարժիչն աշխատում է պոմպի անվի թիակների ազդեցության 
տակ, հեղուկը ոչ միայն պտտվում է, այլև տեղաշարժվում թիակների եր-
կայնքով` մուտքից դեպի ելք ուղղությամբ: Դուրս գալով պոմպի անվից` 
հեղուկի հոսքն անցնում է տուրբինի անվի, այնուհետև ռեակտորի միջով 
և վերադառնում պոմպի անվի մուտքի մոտ` ստեղծելով շրջանառության 
փակ համակարգ: Պոմպի անիվը էներգիա է հաղորդում հեղուկին, իսկ 
հեղուկը` տուրբինի անվին: Հեղուկի հոսքի միջոցով փոխանցվող էներ-
գիայի և թիակների վրա ուժային ազդեցության մեծությունը կախված է 
հեղուկի շարժման արագության մեծությունից և ուղղությունից:  

Երբ տուրբինի անիվի պտուտաթվերը հավասարվում են պոմպի 
անիվի պտուտաթվերին՝ ռեակտորը և նշված երկու անիվները սկսում են 
պտտվել միևնույն անկյունային արագությամբ: Հիդրոտրանսֆորմատորի 
մաշը և աշխատանքային հեղուկի տաքացումը նվազեցնելու համար 
գործի են դրվում բլոկավորման շփական կցորդիչները (նկ. 3.5) և տուր-
բինի անիվը ոլորող մոմենտն անմիջականորեն ստանում է շարժիչի 
ծնկաձև լիսեռից: Այսինքն՝ քանի դեռ միացված են բլոկավորման կցոր-
դիչները հեղուկը մոմենտ չի փոխանցում, այլ մոմենտը փոխանցվում է 
կոշտ միացման շնորհիվ: Հիդրոտրանսֆորմատորներում տեղակայվում 
են նաև թրթռամարիչներ (նկ. 3.5)՝ պտտական թրթռումները մեղմելու և 
մարելու համար: 
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Նկ. 3.5. Հիդրոտրանսֆորմատոր 

 

Հիդրոտրանսֆորմատորն ինքնուրույն չի կարող ապահովել ավտոմո-
բիլի շարժման փոխանցման թվերի անհրաժեշտ լայն միջակայքը, տա-
նող լիսեռի անջատումը տարվողից և ավտոմոբիլի հետընթաց շարժումը: 
Այդ իսկ պատճառով հիդրոտրանսֆորմատորներն օգտագործում են մե-
խանիկական աստիճանային փոխանցման տուփերի հետ միասին հա-
մակցված հիդրոմեխանիկական փոխանցման տուփերում: 

Հիդրոտրանսֆորմատորներում հաճախ մաշվում են բլոկավորման 
շփական կցորդիչները: Հիդրոտրանսֆորմատորների հնարավոր ան-
սարքությունների նախանշաններն են՝  

• 60...90 կմ/ժամ արագությամբ ընթանալիս թրթռումների առաջա-
ցում՝ բլոկավորման անսարքության հետևանքով: Այդպիսի անսարքու-
թյան պատճառ կարող է լինել մաշվածության արգասիքներով յուղի զտի-
չի խցանումը, 

• մեխանիկական աղմուկ փոխանցումների միացման ընթացքում, 
ինչը վերանում է բեռնվածքի տակ: Դա վկայում է հենակային առանցքա-
կալների անսարքության մասին,  
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• ավտոմոբիլի թափառքի դինամիկայի վատթարացում, ինչն առա-
ջանցման ագույցի վնասվելու հետևանք է: 

 
3.6. Հիդրոմեխանիկական փոխանցման տուփերի կառուցվածքը, 

աշխատանքը և ղեկավարման առանձնահատկությունները 
 

Հիդրոմեխանիկական փոխանցման տուփը բաղկացած է հիդրո-
տրանսֆորմատորից, մեխանիկական աստիճանային փոխանցման տու-
փից` փոփոխման մեխանիզմի և ղեկավարման համակարգերի հետ 
միասին: Մեխանիկական փոխանցման տուփերն արվում են ատամնա-
նիվների շարժական կամ անշարժ առանցքներով, իսկ ղեկավարման հա-
մակարգերը` հիդրավլիկական կամ հիդրոէլեկտրական:  

Նկ. 3.6-ում պատկերված է երկաստիճան հիդրոմեխանիկական փո-
խանցման տուփի սխեման, որն ունի ցածրացնող, ուղիղ և հետընթաց 
շարժման փոխանցումներ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկ. 3.6. Երկաստիճան հիդրոմեխանիկական փոխանցումների  

տուփի սխեմա 
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     Հիդրոմեխանիկական փոխանցման տուփը բաղկացած է` 21 հիդ-
րոտրանսֆորմատորից, ղեկավարման համակարգից և մեխանիկական 
փոխանցման տուփից, որին վերաբերում են 22 տանող, 9 տարվող, 16 
միջանկյալ լիսեռները` ատամնանիվների հետ միասին, 2, 3, 20 բազմա-
սկավառակ շփական կցորդիչները (ֆրիկցիոններ), 4 և 6 ատամնա-
պսակները, 5 ատամնանվային կցորդը, որը տեղաշարժվում է 7 
զսպանակի կամ 8 գլան լցվող սեղմված օդի հաշվին: 19 առջևի և 18 հե-
տևի ատամնանվային պոմպեր են, 12` կենտրոնախույս կարգավորիչ: 

Չեզոք դիրքում 2, 3, 20 ֆրիկցիոնները միացված են, և ոլորող մոմեն-
տը չի փոխանցվում 9 լիսեռին: I (ցածրացնող) փոխանցման դեպքում ղե-
կավարման համակարգի միջոցով միացվում է 2 ֆրիկցիոնը: Ոլորող մո-
մենտը փոխանցվում է հիդրոտրանսֆորմատորից, 2 ֆրիկցիոնին, 1, 17, 
15 և 14 ատամնանիվներին, 5 ատամնանվային կցորդին և 9 տարվող լի-
սեռին: II (ուղիղ) փոխանցման միացումը կատարվում է ավտոմատորեն` 
միաժամանակ անջատելով 2 և միացնելով 3 ֆրիկցիոնները: Ոլորող 
մոմենտը 22 լիսեռից, 3 ֆրիկցիոնի միջոցով փոխանցվում է 9 լիսեռին: 
20 ֆրիկցիոնը միացնելուց միանում են հիդրոտրանսֆորմատորի պոմպի 
և տուրբինի անիվները: 

Հետընթաց շարժվելու համար 5 ատամնանվային կցորդը տեղաշարժ-
վում է դեպի աջ: Միանում է 2 ֆրիկցիոնը: Ոլորող մոմենտը հիդրոտրանս-
ֆորմատորից 2 ֆրիկցիոնի, 1, 17, 13, 11, 10 ատամնանիվների, 5 ատամ-
նանվային կցորդի միջոցով փոխանցվում է 9 տարվող լիսեռին, որը պը-
տըտվում է 22 լիսեռի պտտմանը հակառակ ուղղությամբ: 

Նկ. 3.7-ում պատկերված է երկաստիճան հիդրոմեխանիկական փո-
խանցման տուփի հիդրոէլեկտրական ղեկավարման համակարգի սխե-
ման:  

Երկաստիճան հիդրոմեխանիկական փոխանցումների տուփի ղեկա-
վարման հիդրոէլեկտրական համակարգը բաղկացած է 16 առջևի մեծ և 
19 հետևի փոքր ատամնանվային պոմպերից, 18 ռեդուկցիոն (ճնշման 
կարգավորման) փականից, 9 գլխավոր փականից 8 միկրոփոխարկիչի 
հետ միասին, 21 արգելափակման (բլոկավորման) փականից, 5 ծայրա-
մասային փականներից, որոնք ղեկավարվում են 3 և 4 սոլենոիդների մի-
ջոցով, 14 կենտրոնախույս (արագային) կարգավորիչից, որը միացված է 
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9 գլխավոր գլանին և 11 վառելիքի մատուցման ոտնակին (ոտնակը 
ուժային կարգավորիչ է հանդիսանում), հետին ընթացքը միացնող 27 
գլանի 28 էլեկտրապնևմատիկ փականից, 22 ջերմափոխանակիչից (ռա-
դիատոր) 23 դատարկման փականի հետ միասին: 

Ղեկավարման համակարգում կան նաև սխեմայում չպատկերված 
կոնտրոլեր փոխանցումների փոփոխման լծակի հետ միասին և էլեկտ-
րական համակարգը, ինչպես նաև ստուգող սարքեր և յուղի զտիչ: 

Առջևի պոմպի ատամնանիվը շարժման մեջ է դրվում շարժիչի լիսե-
ռից հիդրոտրանսֆորմատորի պոմպի անվի միջոցով, իսկ հետևի պոմ-
պի ատամնանիվը՝ ավտոմոբիլի անիվներից, փոխանցումների տուփի 
միջանկյալ լիսեռի միջոցով: Աշխատանքային հեղուկը (յուղը) փոխան-
ցումների տուփի տակնոցից 15 յուղընդունիչի և 17 հետադարձ փականի 
միջով մղվում է դեպի գլխավոր մայրուղի (նկ. 3.7-ում այն ստվերագծված 
է) շարժիչն աշխատելու դեպքում առջևի պոմպի շնորհիվ, իսկ ավտոմո-
բիլի շարժման ընթացքում՝ նաև հետին պոմպով, 20 հետադարձ փա-
կանի միջով: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Նկ. 3.7. Երկաստիճան հիդրոմեխանիկական փոխանցումների տուփի 
ղեկավարման հիդրոէլեկտրական համակարգի սխեմա 
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18 ռեդուկցիոն փականը գլխավոր մայրուղում պահում է ճնշումը 
մինչև 0,6...0,65 ՄՊա և անջատում է առջևի պոմպը, երբ հետին պոմպի 
մատուցումը բավարար է համակարգը նորմալ աշխատելու համար:  

Երկաստիճան հիդրոմեխանիկական փոխանցումների տուփի դեպ-
քում կոնտրոլերի իրանի վրա նշված են չորս դիրքեր՝ R (հետընթաց), N 
(չեզոք), D (երթևեկություն փոխանցումների ավտոմատ փոփոխմամբ), 1 
(երթևեկություն միայն առաջին փոխանցմամբ): Շարժիչի գործադրումը 
հնարավոր է իրագործել միայն այդ դեպքում, երբ կոնտրոլերի լծակը 
գտնվում է N չեզոք դիրքում: Այդ ժամանակ հոսանքը չի անցնում 
փոխանցումների տուփի ղեկավարման շղթաներով: Շարժիչի աշխա-
տանքի դեպքում կոնտրոլերի լծակը N դիրքից D դիրք տեղափոխելուց 
անշարժ ավտոմոբիլի միացվում են առաջին փոխանցման 3 սոլենոիդի 
շղթաները: 3 սոլենոիդը 2 տարիչը տեղաշարժում է 5 ծայրամասային 
փականները դեպի ձախ եզրային դիրք: Յուղը գլխավոր մայրուղուց 
ճնշման տակ ծայրամասային փականների միջով լցվում է առաջին փո-
խանցման միացման շփական կցորդիչների (ֆրիկցիոնների) 6 գլանը, 
ինչի հետևանքով միանում է առաջին (ցածրացնող) փոխանցումը և 
ավտոմոբիլը սկսում է շարժումը:  

Ավտոմոբիլի շարժման արագության մեծացմանը զուգընթաց աճում է 
14 կենտրոնախույս կարգավորիչի պտտման հաճախությունը: Դրանց 
տեղաշարժը 13 լծակի միջոցով առաջացնում է 9 գլխավոր փականի 
մղակի դեպի ձախ տեղաշարժ: Ավտոմոբիլի արագությունը որոշակի ար-
ժեքի հասնելու դեպքում այդ տեղաշարժը բավարար է դառնում, որ-
պեսզի յուղը 9 ազդի գլխավոր գլանից ճնշման տակ 8 միկրոփոխարկիչի 
փականի վրա: 3 սոլենոիդի շղթան անջատվում է, իսկ 4 սոլենոիդինը՝ 
միացվում: 5 ծայրամասային փականները տեղաշարժվում են 2 տարիչի 
միջոցով: Յուղը ճնշման տակ տրվում է 7 գլանին, որը միացնում է երկ-
րորդ (ուղիղ) փոխանցումը: Այդ ժամանակ ֆրիկցիոն կցորդիչի 6 գլանից 
յուղը հոսում է դեպի փոխանցումների տուփի տակնոց:  

Արագության հետագա ավելացումը 9 փականի մղակն էլ ավելի է տե-
ղաշարժվում դեպի ձախ՝ ապահովելով ճնշման տակ յուղի անցումը 
բլոկավորման 21 փականին: 24 ֆրիկցիոնի գլանը հաղորդակցվում է հո-
սարանի հետ և ֆրիկցիոնը միանում է՝ բլոկավորելով 1 հիդրոտրանս-
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ֆորմատորի թիակային անիվները, այսինքն՝ միացնելով տուրբինի և 
պոմպի անիվները: Թափառքի ժամանակ փոխանցումների ավտոմատ 
փոփոխումն այնքան հաճախ է կատարվում, որքան շատ վառելիք է մա-
տուցվում 11 ոտնակի միջոցով: 11 ոտնակի վրա ազդող ճիգը ձգաձողե-
րով և 10 ու 12 լծակներով փոխանցվում է 13 լծակին:  

Նկ. 3.8-ում պատկերված է հետին տանող կամրջակով ժամանա-
կակից ութաստիճան հիդրոմեխանիկական փոխանցումների տուփը: 

Ավտոմոբիլի շարժման դիմադրության աճելու հետևանքով նվազում է 
շարժման արագությունը և փոխանցումներն ավտոմատ փոփոխվում են 
հակառակ հերթականությամբ՝ սկզբում անջատվում են բլոկավորման 
ֆրիկցիոները և, եթե շարժման արագությունը շարունակում է նվազել, 
ապա տեղի է ունենում փոխանցման փոփոխություն երկրորդից առաջինի:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 3.8. Ութաստիճան հիդրոմեխանիկական փոխանցումների տուփ 
 

 
Կոնտրոլերի լծակը R դիրք տեղաշարժվելով անջատվում են 6 և 7 

ֆրիկցիոները, 28 էլեկտրապնևմատիկ փականով 27 գլանին տրվում է 
սեղմված օդ, որի ազդեցության տակ 26 ատամնանիվը միանում է 25 
տարվող լիսեռին: Այդ ժամանակ միանում է 6 ֆրիկցիոնը:  
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3.7. Հիդրոծավալային փոխանցման տուփեր 
 

Հիդրոծավալային փոխանցման տուփը բաղկացած է պոմպերից և 
հիդրոշարժիչներից, որոնք միացված են խողովակաշարերով: Փոխանց-
ման թվի անաստիճան փոփոխումն ապահովվում է պոմպի, երբեմն էլ 
հիդրոշարժիչների աշխատանքային ծավալների սահուն փոփոխու-
թյամբ: Նկ. 3.9-ում պատկերված է հիդրոծավալային փոխանցման տու-
փի սխեման: 

3 կարգավորվող պոմպի անշարժ իրանի մեջ պտտվում է 2 գլանների 
բլոկը, որը 5 լիսեռի միջոցով միացված է շարժիչի թափանվին: Գլան-
ների մեջ գտնվող 7 և 1 մխոցները ուռուցիկ մասով հենվում են 8 տափ-
օղակին, և 5 լիսեռի կես պտույտի դեպքում 7 մխոցը տեղաշարժվում է 1 
մխոցի կողմից գրաված դիրքը: Աշխատանքային հեղուկը հիդրոշարժիչ-
ներից եկող ներծծման 6 գծով լցվում է գլանի մեջ: Հաջորդ կես պտույտի 
ընթացքում հեղուկը գլանից դուրս է մղվում 4 գծով և հասնում 12 հիդ-
րոշարժիչին, որի 11 լիսեռը` փոխանցումների տուփի տարվող լիսեռն է: 9 
սնման պոմպը լրացնում է հեղուկի անհրաժեշտ քանակը 10 բաքից:  

5 լիսեռի հաստատուն անկյունային արագության պայմաններում փո-
փոխելով 8 տափօղակի թեքման անկյունը ( ), փոփոխվում է պոմպի 
արտադրողականությունը:  դեպքում պոմպը հեղուկ չի մղում` շար-
ժիչն աշխատում է պարապ ընթացքի ռեժիմով:  փոխվում է հեղուկի 
շարժման ուղղությունը, ինչով ապահովվում է հետընթաց շարժումը: 

 
 
 
 
 

 
 
 

Նկ. 3.9.   Հիդրոծավալային 
փոխանցման տուփի սխեմա 

 



 

 
51

Հիդրոշարժիչները հնարավոր է տեղադրել ավտոմոբիլների տանող 
անիվների մեջ: Դա հնարավորություն է տալիս վերացնել կարդանային 
ու գլխավոր փոխանցումները և դիֆերենցիալները: 

 
3.8. Անաստիճան փոխանցման տուփերի կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները և աշխատանքը 
 

Անաստիճան փոխանցման տուփի տեսակ է վարիատորային փոխան-
ցումը (նկ. 3.10): Վարիատորը` մեխանիկական հանգույց է, որը նախա-
տեսված է շարժիչի ոլորող մոմենտը տանող անիվներին անաստիճան 
փոխանցելու համար: Դասական վարիատորն իրենից ներկայացնում է 
երկու բացովի փոկանիվ, որոնք միացված են սեպաձև փոկով: Ավտոմո-
բիլներում կիրառվող վարիատորն իրենից ավելի բարդ սարք է ներկայաց-
նում, քանի որ հետընթացի ապահովման և ցածրացնող փոխանցումների 
օգտագործման անհրաժեշտություն կա:  

Նկ. 3.11-ում պատկերված է վարիատորային փոխանցման տուփի 
կառուցվածքը և մեքենամասերի դասավորությունը: Սեպաձև փոկավոր 
(CVT – Countinuously Variable Transmission) վարիատորի բաղկացուցիչ 
մասերն են. 

 Բացովի փոկանիվներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են լիսեռի 
վրա տեղակայված երկու փոկաձև այտեր, որոնք շարժման մեջ են 
դրվում հիդրոմխոցի օգնությամբ, ինչը սեղմում է սկավառակները կախ-
ված պտուտաթվերից, կամ էլ կառավարման բլոկից եկող ազդանշանի 
արդյունքում: 

 Սեպաձև փոկ. պատրաստված է երկու մետաղական ժապավեննե-
րից, որոնց վրա շարված են հատուկ ձևի մետաղական թիթեղներ, որոնք 
միմյանց վրա կիպ նստած են: Թիթեղի վերևի մասը կոնաձև է, իսկ 
հիմնամասում արված են փորակներ, որոնց մեջ տեղադրվում են մե-
տաղական ժապավենները: 

Հիդրոտրանսֆորմատորը նախատեսված է ոլորող մոմենտի փոխա-
կերպման և փոխանցման, ինչպես նաև տեղից սահուն շարժում ապահո-
վելու համար: 
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 Դիֆերենցիալը բաշխում է ոլորող մոմենտը տանող անիվների միջև: 
Հետին փոխանցման պլանետար մեխանիզմի միջոցով ապահովվում է 
երկրորդային լիսեռի պտույտը հակառակ ուղղությամբ: 

Հիդրավլիկ պոմպը շարժման մեջ է դրվում հիդրոտրանսֆորմատորի 
միջոցով և նախատեսված է աշխատանքային հեղուկի անհրաժեշտ 
ճնշում ստեղծելու համար: Ճնշման շնորհիվ գործի են դրվում կատարող 
հարմարանքները՝ հիդրոգլանները:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Նկ. 3.10. Վարիատորային փոխ-

խանցման տուփի ընդհանուր տեսքը  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 3.11. Վարիատորային փոխանցման տուփի կառուցվածքը 
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Կառավարման բլոկը միկրոպրոցեսորային սարք է, որը կախված 
տվիչներից (ծնկաձև լիսեռի դիրքի, վառելիքի ծախսի հսկման, հակաշր-
ջափակման համակարգի, էլեկտրոնային կայունացման ծրագրի և այլն) 
հաղորդվող ազդանշաններից նախատեսված է վարիատորի կատարող 
սարքերը կառավարելու համար: 

CVT-ները լայն տարածում են գտել Նիսսան ավտոմոբիլներում: Գոյու-
թյուն ունեն նաև վարիատորներ, որոնց մեջ փոկի փոխարեն կիրառվում 
են շղթաներ (նկ. 3.10): Վերջիններս տարածում են գտել Աուդի մակնիշի 
ավտոմոբիլներում: Ոլորող մոմենտը փոխանցվում է ինչպես CVT-րում, 
միայն այն տարբերությամբ, որ սկավառակները սեղմում են շղթային, 
որն ունի օղերի սեպաձև առանցքներ: Առանձնահատկություններից է 
նաև, որ շղթան փոխանցում է քաշող ճիգերը, իսկ փոկը՝ նաև հրողը:  

 
4. ԲԱՇԽԻՉ ՏՈՒՓԵՐ 

4.1. Բաշխիչ տուփերի նշանակությունը, կառուցվածքը և 
աշխատանքի առանձնահատկությունները 

 

Բաշխիչ տուփը նախատեսված է տանող կամրջակների միջև ոլորող 
մոմենտը բաշխելու համար: Այն դեպքերում, երբ կիրառվում է միայն մեկ 
տանող կամրջակ, կամ տանող կամրջակները տեղակայված են փո-
խանցումների տուփի մի կողմում (ինչպես 6x4 ավտոմոբիլների մոտ է), 
ապա բաշխիչ տուփի անհրաժեշտություն չկա: Դրա անհրաժեշտությունը 
չկա նաև այն ժամանակ, երբ առջևի և հետևի կամրջակները տանող են, 
իսկ փոխանցումների տուփը պատրաստված է տարվող լիսեռի ներքևի 
դասավորությամբ, որը երկու կողմերից էլ ունի միացվող կցաշուրթեր: 
Այդ դեպքում բաշխիչ տուփի դերը կատարում է փոխանցումների տուփը: 

Բաշխիչ տուփերը հիմնականում բաղկացած են` իրանից, տանող, մի-
ջանկյալ, առջևի և հետևի կամրջակի միացման լիսեռներից, ուղղատամ 
ատամնանիվներից, փոխանցման փոփոխման մեխանիզմից, շառավղա-
յին հոլովակավոր և գնդիկային առանցքակալներից, կափարիչից:  

Պարզագույն բաշխիչ տուփը (նկ. 4.1 ա) բաղկացած է տանող 1, մի-
ջանկյալ 4 և տարվող 5 լիսեռներից, առջևի կամրջակի շարժաբերի 8 լի-
սեռից, 2, 3, 6 ատամնանիվներից և 7 առջևի կամրջակի միացման ա-
տամնանվային կցորդից:  
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5 լիսեռը միացված է ավտոմոբիլի հետին տանող կամրջակի գլխավոր 
փոխանցման հետ: Առջևի կամրջակի շարժաբերը միացնելու դեպքում 8 
և 5 լիսեռները միմյանց են միանում 7 ատամնանվային կցորդի միջոցով 
և պտտվում են միևնույն անկյունային արագությամբ: 

Առջևի և հետևի կամրջակների գլխավոր փոխանցումների ոլորող մո-
մենտների հարաբերությունը վերը նշված դեպքում համապատասխա-
նում է այդ կամրջակների անիվներին ընկնող ավտոմոբիլի շարժման 
դիմադրության ուժերին:  

Շրջադարձով շարժվելու ժամանակ առջևի ղեկավարվող անիվները 
ավելի մեծ ճանապարհ են անցնում և պետք է պտտվեն ավելի արագ, 
քան հետևի չղեկավարվող անիվները: Հետևաբար 5 և 8 լիսեռների կոշտ 
միացման պատճառով (այսպես կոչված բլոկավորված շարժաբերի դեպ-
քում) անխուսափելի է անիվների սահքը ճանապարհի նկատմամբ, որի 
արդյունքում աճում է վառելիքի ծախսը, և տեղի է ունենում փախհաղոր-
դակի դետալների գերբեռնում: Դրա համար կոշտ ծածկույթ ունեցող ճա-
նապարհներով երթևեկելու ժամանակ առջևի կամրջակն անջատում են:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 4.1. Բաշխիչ տուփերի սխեմաներ` ա) բլոկավորված շարժաբերով,  
բ, գ) դիֆերենցիալ շարժաբերով 

 
Վերը նշված բացասական երևույթները հնարավոր է վերացնել` բաշ-

խիչ տուփի մեջ միջառանցքային դիֆերենցիալ կիրառելով (նկ. 4.1 բ): 
Դա հնարավորություն է տալիս 5 և 8 լիսեռներին անհավասարաչափ 
պտտվելու: Ոլորող մոմենտի բաշխումը 5 և 8 լիսեռների միջև միշտ կլինի 
նույնը (1:1) 9 սիմետրիկ դիֆերենցիալի համար (նկ. 4.1 բ), իսկ ոչ սիմետ-
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րիկ 10 դիֆերենցիալի դեպքում (նկ. 4.1 գ) 5 լիսեռին ավելի մեծ մոմենտ 
կհաղորդվի: Միջառանցքային դիֆերենցիալները երբեմն պատրաստում 
են ստիպողական բլոկավորվող կամ ինքնաբլոկավորվող:  

Ծանր ճանապարհային պայմաններում ավտոմոբիլի բոլոր տանող 
անիվների քարշելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի տանող անիվներին 
հաղորդվի մեծ քարշիչ ուժ: Ոլորող մոմենտը մեծացնելու համար բաշխիչ 
տուփերը պատրաստվում են երկաստիճան` համատեղելով լրացուցիչ 
տուփը բաշխիչ տուփի հետ: Այսինքն` բաշխիչ տուփը կարող է իրակա-
նացնել լրացուցիչ տուփի, դիֆերենցիալի ֆունկցիաներ, իսկ եթե դրա 
բարձր փոխանցման թիվը մեծ է 1-ից, ապա և գլխավոր փոխանցման 
ֆունկցիաներ:  

 
5. ԿԱՐԴԱՆԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ 

5.1. Կարդանային փոխանցումների նշանակությունը և 
աշխատանքը 

 

Կարդանային փոխանցումը նախատեսված է մի մեխանիզմից մյուսին 
ոլորող մոմենտ փոխանցելու համար, եթե փոփոխվում է դրանց լիսեռ-
ների առանցքների դիրքը` միմյանց նկատմամբ, կամ դրանք չեն գտնը-
վում միևնույն առանցքի վրա: 

Կարդանային փոխանցումը սովորաբար միացնում է փոխանցումների 
կամ բաշխիչ տուփի տարվող լիսեռը կամրջակի գլխավոր փոխանցման 
տանող ատամնանիվ-լիսեռի հետ: Փոխանցման և բաշխիչ տուփերն ամ-
րացված են շրջանակին կամ թափքին, իսկ տանող կամրջակը ամրաց-
ված է շրջանակին կախոցների միջոցով և կարող է տեղաշարժվել շրջա-
նակի նկատմամբ: Հետևաբար ավտոմոբիլի շարժման ընթացքում կա-
րող է փոփոխվել այդ մեխանիզմների դիրքը միմյանց նկատմամբ:  

Կարդանային փոխանցումները տեղադրվում են նաև առջևի տանող 
ղեկավարվող և տարվող չղեկավարվող անիվների (անկախ կախոցներ) 
շարժաբերներում: 

Կարդանային փոխանցումը հիմնականում բաղկացած է կարդանային 
հոդակապերից, կարդանային լիսեռներից, կոմպենսացնող բազմաերի-
թային միացությունից և միջանկյալ հենարանից (հետին տանող անիվնե-
րով ավտոմոբիլների մոտ): 
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Կոմպենսացնող միացությունն ապահովում է կարդանային փոխանց-
ման երկարության փոփոխումը, եթե փոփոխվում է երկու մեխանիզմ-
ների միջև հեռավորությունը, օրինակ` տանող կամրջակի և փոխանցում-
ների տուփի միջև: 

Կարդանային հոդակապերն ապահովում են նաև ոլորող մոմենտի 
փոխանցումն այն լիսեռների միջև, որոնց առանցքները հատվում են 
անկյան տակ: Գոյություն ունեն հավասար և անհավասար անկյունային 
արագության կարդանային հոդակապեր, որոնց կիրառությունը տարբեր 
փոխհաղորդակներով ավտոմոբիլներում պատկերված է համապատաս-
խանաբար նկ. 5.1 և 5.2-ում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 5.1. Անհավասար անկյունային արագության կարդանային 
հոդակապերով փոխհաղորդակի սխեմա 

 
I` շարժիչ, II` կցորդիչ, III` փոխանցումների տուփ, IV` կարդանային փո-

խանցում, V` գլխավոր փոխանցում, 1` էլաստիկ ագույց, 2` կոմպենսացնող 
բազմաերիթային միացություն, 3` առջևի կարդանային լիսեռ, 4` միջանկյալ 

հենարան (առանցքակալ), 5` առջևի կարդանային հոդակապ, 6` հետին կար-
դանային լիսեռ, 7` հետին կարդանային հոդակապ, 8` կիսալիսեռներ,  

9` հետին տանող անիվ 
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Նկ. 5.2. Հավասար անկյունային արագության կարդանային հոդակապերով 
փոխհաղորդակի սխեմա 

I` շարժիչ, II` կցորդիչ, III` փոխանցումների տուփ, IV` գլխավոր փոխանցում 
դիֆերենցիալի հետ միասին, V` աջ և ձախ հավասար անկյունային արագության 

հոդակապերով լիսեռներ (կարդաններ), VI` առջևի տանող անիվներ 
 

5.2. Անհավասար անկյունային արագության կարդանային 
փոխանցումների կառուցվածքը և աշխատանքը 

 

Անհավասար անկյունային արագության կարդանային հոդակապերն 
ըստ կոնստրուկցիայի լինում են ճկուն և կոշտ, իսկ հավասար անկյու-
նային արագությանը` գնդային բաժանարար ակոսներով, գընդային բա-
ժանարար լծակով, բռնցքային և կրկնակի: 

Անհավասար անկյունային արագության կոշտ կարդանային հոդակա-
պը փոխանցում է ոլորող մոմենտը մեկ լիսեռից մյուսին կոշտ միացված 
դետալների շարժական միացությունների միջոցով: Այն բաղկացած է եր-
կու եղանիկներից, որոնք միմյանց միանում են խաչուկի միջոցով: Եղա-
նիկները կոշտ միացված են կարդանային լիսեռներին:  

3 լիսեռի առանցքի  անկյան տակ պտույտի դեպքում 6 լիսեռն իր 
առանքի շուրջը պտտվում է  անկյան տակ (նկ. 5.1): Անկյունների միջև 
հարաբերությունը որոշվում է հետևյալ արտահայտությունից 

:  անկյունը երբեմն մեծ է -ից, երբեմն հավասար է 
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դրան: Այդ անկյունների հավասարությունը տեղի է ունենում 3 լիսեռի յուրա-
քանչյուր 900 պտույտի դեպքում: Հետևաբար 3 լիսեռի հավասարաչափ 
պտույտի դեպքում 6 լիսեռի պտտման հաճախությունը անհավասարաչափ է 
և, ժամանակից կախված, փոփոխվում է սինուսոիդային օրենքով: Այն կամ 
մեծ է, կամ փոքր 3 լիսեռի հաճախությունից: Որքան մեծ է լիսեռների միջև  
անկյունը, այնքան մեծ է անհավասարաչափությունը:  

Անհավասարաչափ անկյունային արագության կարդանային հոդակա-
պի ետևում գտնվող լիսեռի անհավասարաչափ պտտման արդյունքում 
փախհաղորդակում առաջանում են լրացուցիչ բաբախող բեռնվածքներ: 
Որքան մեծ է պտտման անհավասարաչափությունը, այդքան մեծ են այդ 
բեռնվածքները:  դեպքում լրացուցիչ բեռնվածքները համեմա-
տաբար փոքր են, սակային  հասնելով մինչև 15...200 լրացուցիչ բեռն-
վածքները գերազանցում են շարժիչից եկող ոլորող մոմենտի բեռնվածք-
ներին: Ավտոմոբիլի տանող անիվների անհավասարաչափ պտույտից 
խուսափելու համար կարդանային փոխանցման մեջ երկու կարդանային 
հոդակապերը տեղադրում են այնպես, որ  անկյունը հավասար լինի 

-ին (նկ. 5.3), իսկ կարդանային հոդակապերի եղանիկները, որոնք ամ-
րացված են 5 անհավասարաչափ պտտվող լիսեռի վրա` գտնվեն միև-
նույն հարթության մեջ:  

Տանող անիվների անհավասարաչափ պտույտը հնարավոր է վերաց-
նել նաև հավասարաչափ անկյունային արագության կարդանային հոդա-
կապերի կիրառությամբ: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Նկ. 5.3. Կարդանային փոխանցման սխեմա 

1, 4, 6` կարդանային հոդակապեր, 2, 5` կարդանային կիսալիսեռներ,  
3` միջանկյալ հենարան, 7` կոմպենսացնող միացություն 
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Նկ. 5.4-ում պատկերված է անհավասար անկյունային արագության 
կոշտ կարդանային հոդակապերով կարդանային փոխանցումը, որտեղ 
1-ը փոխանցումների տուփի երկրորդային լիսեռն է, 2-ը՝ պողպատա բա-
բիտե վռանը, 3-ը՝ փոխանցումների տուփի իրանի հետնամասի երկարի-
չը, 4-ը՝ սողացող երկժանիի կեղտանդրադարձիչը, 5-ը՝ սողացող երկժա-
նին է, 6-ը՝ առանցքակալի իրանն է, 7-ը՝ առանցքակալի ասեղները, 8-ը՝ 
խաչուկը, 9-ը՝ խցօղակը, 10-ը՝ կեղտանդրադարձիչը, 11-ը՝ միջանկյալ հե-
նարանը, 12-ը՝ միջանկյալ հենարանի առանցքակալը, 13-ը՝ պաշտպանիչ 
օղերը, 14-ը՝ բազմաերիթային երկժանին, 15-ը՝ սևեռիչ տափօղակը, 16-ը՝ 
հետին կարդանային լիսեռի երկժանին, 17-ը՝ երկժանի-կցաշուրթը, 18-ը՝ 
հետին կարդանային լիսեռը, 19-ը՝ հեղույսը, 20-ը՝ П-ձև թիթեղը, 21-ը` 
խտացնող օղակը, 22-ը՝ միջանկյալ կարդանային լիսեռը, 23-ը՝ միջանկ-
յալ կարդանային լիսեռի երկժանին, 24-ը՝ սևեռիչ օղակը, 25-ը՝ ճնշայու-
ղիչը, 26-ը՝ փոխանցումների տուփի իրանի հետնամասի երկարիչի 
խցօղակները: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Նկ. 5.4. Անհավասար անկյունային արագության կոշտ կարդանային 
հոդակապերով կարդանային փոխանցում 

 
Նկ. 5.4-ում պատկերված կարդանային փոխանցումը բաղկացած է երեք 

կոշտ կարդանային հոդակապերից, միջանկյալ և հիմնական լիսեռներից, 
միջանկյալ հենարանից և կոմպենսացնող երիթային միացությունից: 
Կարդանային հոդակապի երկժանիներից մեկն ունի կցաշուրթ, իսկ մյուսը 
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եռակցված է կարդանային լիսեռի խողովակին: Խաչուկը նստած է երկ-
ժանիի մեջ ասեղնային առանցքակալների վրա:  

Առանցքակալները երկժանիի ականջների մեջ պահվում են կափարիչի 
միջոցով, իսկ բեռնատար ավտոմոբիլների մոտ այն կարող է միացված 
լինել երկժանիին երկու հեղույսների միջոցով: Առանցքակալների յուղումը և 
կեղտից պաշտպանումն ապահովելու համար նախատեսված են կոմ-
բինացված խցօղակներ: Այդպիսի կոնստրուկցիայի դեպքում յուղի պակաս-
որդ չի լինում: 

Կարդանային լիսեռները պատրաստվում են բարակապատ խողովակ-
ներից, որոնց եռակցվում են կարդանային հոդակապերի երժանիները և 
երիթային վռանները:  

Լայնական բեռնվածքները փոքրացնելու համար լիսեռները կարդա-
նային հոդակապերի հետ միասին ենթարկում են դինամիկ հավասարա-
կշռման` լիսեռի խողովակին մետաղյա սալերի եռակցումով:  

Կարդանային փոխանցման կոմպենսացնող միացությունն իրակա-
նացվում է երիթային միացության տեսքով, որն ապահովում է կարդա-
նային փոխանցման երկարության փոփոխումը, մի ագրեգատը մյուսի 
նկատմամբ տեղաշարժվելու դեպքում, օրինակ, երբ տանող կամրջակը 
տեղաշարժվում է փոխանցումների տուփի նկատմամբ: Կարդանային հո-
դակապի երկժանիի երիթը մտնում է լիսեռի եռակցված երիթային վռա-
նի մեջ: Հավաքման ժամանակ երիթային միացության մեջ յուղ է տեղա-
դրվում, որի արտահոսքը բացառելու համար նախատեսված են խըց-
օղակներ: 

Միջանկյալ հենարանը՝ գնդիկավոր առանցքակալ է, որն ամրացված 
է միջանկյալ կարդանային հոդակապի վրա: Առանցքակալի առաձգա-
կան պատյանը նվազեցնում է տատանումները և բացառում միջանկյալ 
լիսեռի վրա հենարանի անճշտությամբ տեղադրելու կամ շրջանակի դե-
ֆորմացիայի հետևանքով առաջացող բեռնվածքները: 

Նկ. 5.5-ում պատկերված 6X4 անվային բանաձևով բեռնատար ավտո-
մոբիլի կարդանային փոխանցումը, որտեղ 1-ը և 29-ը կցաշուրթեր են, 2-ը՝ 
ճակատային խցվածքը, 3-ը՝ սևեռապնդիչ օղակը, 4-ը և 30-ը՝ խաչուկ-
ները, 5-ը և 31-ը՝ ասեղնավոր առանցքակալները, 6-ը՝ սողացող երկժա-
նին, 7-ը՝ յուղիչը, 8-ը և 34-ը՝ տեղակայման սլաքները, 9-ը՝ պաշտպանիչ 
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փականը, 10-ը և 22-ը՝ խցափակիչները, 11-ը և 21-ը՝ հավասարակշռիչ 
թիթեղները, 12-ը և 20-ը՝ զոդակցված երկժանիները, 13-ը՝ կարապիկի 
(լեբյոդկա) շարժաբերի հետին կարդանային լիսեռը, 14-ը՝ կարապիկի մի-
ջանկյալ կարդանային լիսեռը, 15-ը՝ կարապիկի շարժաբերի առջևի կար-
դանային լիսեռը, 16-ը՝ միջանկյալ կարդանային լիսեռը, 17-ը՝ առջևի 
կամրջակի շարժաբերի կարդանային լիսեռը, 18-ը՝ միջին կամրջակի 
շարժաբերի կարդանային լիսեռը, 19-ը՝ հետին կամրջակի շարժաբերի 
կարդանային լիսեռը, 23-ը՝ բազմաերիթային վռանը, 24-ը՝ խտօղակը, 25-
ը՝ թաղիթե խցվածքը, 26-ը՝ պահունակը, 27-ը՝ կտրված տափօղակը, 28-ը՝ 
բազմաերիթային լիսեռը, 32-ը՝ սևեռապնդիչ թիթեղ, 33-ը՝ կափարիչ:  

Այս ավտոմոբիլներում առկա է նաև բաշխիչ տուփ: Ոլորող մոմենտը 
փոխանցումների տուփից 16 միջանկյալ կարդանային լիսեռի միջոցով փո-
խանցվում է բաշխիչ տուփին, որտեղից էլ միջին կամրջակին 18, հետին 
կամրջակին՝ 19, իսկ առջևի կամրջակին՝ 17 կարդանային լիսեռների 
շնորհիվ: Քանի որ նշված մեքենան բարձր անցողականության է և ճա-
նապարհային տարբեր պայմաններում հնարավոր է կարապիկի աշխա-
տեցնելու անհրաժեշտություն առաջանալ:  

Կարապիկը գործի է դըրվում բաշխիչ տուփի միջոցով՝ 15, 14 և 13 
կարդանային լիսեռների շնորհիվ:   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Նկ. 5.5. 6X4 անվային բանաձևով ավտոմոբիլի կարդանային փոխանցում 
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5.3. Հավասար անկյունային արագության կարդանային 
փոխանցումների կառուցվածքը և աշխատանքը 

 

Առջևի տանող ղեկավարվող անիվներով ավտոմոբիլներում, ի տար-
բերություն հետին տանողի, ոլորող մոմենտը շարժիչից ավելի մոտ տա-
րածության վրա է փոխանցվում (նկ. 5.2): Առջևի անիվների շարժաբեր լի-
սեռներն անմիջապես դուրս են գալիս փոխանցումների տուփի իրանից, 
քանի որ այս ավտոմոբիլներում գլխավոր փոխանցումը տեղակայված է 
փոխանցումների տուփի հետ միևնույն իրանի մեջ:  

Հավասար անկյունային արագության կարդանային հոդակապի աշ-
խատանքի սկզբունքը ներկայացված է նկ. 5.6-ում: 1 և 2 լիսեռները միաց-
ված են 3 և 4 լծակների օգնությամբ: Լծակները միանում են Б կետում, 
որի գծային արագությունը երկու լծակների համար էլ միևնույնն է` 

: Անկյունային արագությունների հավասարությունը 
 հնարավոր է, երբ : Այդ պայմանը հնարավոր է իրակա-

նացնել, եթե  անկյունը հավասար լինի , այսինքն` երբ կոնտակտի կե-
տը գտնվի  անկյան կիսորդի վրա: Լիսեռների պտտման ժամա-
նակ Б կետը պետք է տեղաշարժվի կիսող հարթությունում:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 5.6. Հավասար անկյունային արագության կոշտ կարդանային 
հոդակապի սխեմա 
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Հավասար անկյունային արագության կարդանային հոդակապերը 
(ՀԱԱԿՀ) տեղադրվում են տանող-ղեկավարվող անիվների շարժաբեր-
ներում: 

Բաժանարար ակոսներով գնդիկավոր կարդանային հոդակապը (նկ. 
5.7) ունի երկու 2 և 4 բռունցք, որոնք 1 և 5 լիսեռների հետ միասին պատ-
րաստված են որպես մեկ ամբողջականություն: Յուրաքանչյուր բռնցքի 
մեջ արված է չորս ակոս, որոնց մեջ տեղադրվում են չորս գնդեր` 3: 
Հինգերորդ գունդը` (6), գտնվում է բռնցքների ելուստների միջև և ապա-
հովում վերջիններիս կենտրոնացումը: Կենտրոնացնող գունդը սևեռում 
են 8 շտիֆտի միջոցով, վերջինս էլ իր հերթին սևեռում` 7 շտիֆտի միջո-
ցով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 5.7. Հավասար անկյունային արագության բաժանարար ակոսներով 
գնդիկավոր կարդանային հոդակապի սխեմա 

 
1 և 5 լիսեռների ցանկացած ուղղությամբ պտույտի դեպքում ոլորող 

մոմենտը փոխանցվում է մեկ բռնցքից մյուսին՝ միայն երկու գնդերի մի-
ջոցով: Լիսեռների պտտման և դրանց առանցքների միջև անկյան փո-
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փոխության ժամանակ 3 գնդերը միշտ դասավորվում են կիսորդային 
հարթության մեջ: 

Կոնստրուկցիայի պարզության և հուսալիության պատճառով այս տի-
պի կարդանային հոդակապերն օգտագործվում են բազմաթիվ ավտոմո-
բիլներում (ՈւԱԶ-469, ԳԱԶ-66, ԶԻԼ-131): Այդպիսի հոդակապերը կարող 
են աշխատել անիվների` մինչև 30...320 թեքման դեպքում: Դրանց թերու-
թյունն այն է, որ անհրաժեշտ է լիսեռները ճիշտ սևեռել առանցքային 
ուղղությամբ, ինչպես նաև բարձր ճնշումն է հպվող մակերեսների վրա, 
որի հետևանքով նվազում է շահագործման ժամկետը (կազմելով շուրջ 
30 հազ. կմ), և սահմանափակվում է դրանց կիրառությունը մեծ բեռնա-
տարողությամբ բեռնատար ավտոմոբիլներում: 

Հավասար անկյունային արագության տեղաշարժված բաժանարար 
առվակներով «Ռցեպ-Բիրֆիլդ» տիպի գնդիկավոր կարդանային հոդա-
կապի մոտ կապը տանող աստղիկի/3/ և /1/ իրանի (գնդային բաժակի) 
միջև իրականացվում է վեց գնդերի/4/ միջոցով, որոնք գտնվում են/2/ 
զատիչի մեջ (նկ. 5.8): /1/ գնդային բաժակն իր լիսեռի հետ միասին 
պատրաստված է որպես մեկ ամբողջականություն: Այս տիպի կարդա-
նային հոդակապի իրանի ներքին խոռոչը գնդաձև է՝ գնդերի համար նա-
խատեսված առվակներով: Զատիչը՝ սովորական առանցքակալների 
նման, պահում է գնդերը անհրաժեշտ դիրքում:  

Տանող աստղիկի լիսեռի նկատմամբ 5 լիսեռի պտույտի դեպքում, բա-
ժանարար լծակը, ուղղորդ բաժակի միջոցով պտտում է սեպարատորը` 
տեղակայելով գնդերը կիսորդային հարթության մեջ: Այսպիսի հոդակա-
պում ոլորող մոմենտը փոխանցվում է բոլոր գնդերի միջոցով, որի հե-
տևանքով գնդի վրա ընկնող բեռնվածքն ավելի փոքր է քան բաժանա-
րար ակոսներում: Միևնույն գաբարիտային չափերի դեպքում կարող են 
ավելի մեծ ոլորող մոմենտ փոխանցել: Աշխատում են անիվների մինչև 
350 թեքման պայմաններում:  

Եթե մարդատար ավտոմոբիլի առջևի անիվները տանող են, ապա 
դրանց շարժաբերը կազմված է երկու հավասար անկյունային հոդա-
կապեր ունեցող կարդաններից: 
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Այս կարդանային հոդակապերի երկարակեցության ապահովման հա-
մար անհրաժեշտ է, որ ծալքավոր պատյանները չվնասվեն և հոդակա-
պում քսուքը միշտ լինի անհրաժեշտ քանակի: 

Նկ. 5.9-ում պատկերված է հավասար անկյունային արագության բռունց-
քային կարդանային հոդակապը, որն օգտագործվում է առջևի տանող 
ղեկավարվող անիվներով ավտոմոբիլներում (օրինակ` Ուրալ-375-ում):  
 

 
 

  
       ա) 

 
 
 

       
 
 
 
 
     
   
 
       բ) 

 
 
 
 

Նկ. 5.8. Հավասար անկյունային արագության տեղաշարժված 
բաժանարար առվակներով «Ռցեպ-Բիրֆիլդ» տիպի գնդիկավոր 

կարդանային հոդակապ՝ ա) լուսանկար, բ) բաղկացուցիչ տարրերը. 
 

1` իրանը արտաքին պահունակի հետ միասին, 2` զատիչ, 3` տանող աստղիկ, 
4` գնդեր, 5` տանող լիսեռ, 6` սևեռապնդիչ օղ, 7` ծալքավոր պատյան, 

8` պատյանի անուր: 
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Նկ. 5.9-ում պատկերված բռունցքային կարդանային հոդակապում 1-ը 
պտտադարձյակն է, 2-ը՝ դողերի պոմպման համակարգի խցօղակները, 
3-ը՝ արտաքին կիսալիսեռը, 4-ը՝ բույթ, 5-ը՝ սևեռամանեկը, 6-ը՝ փական-
քային տափօղակը, 7-ը՝ անիվների առանցքակալի մանեկը, 8-ը՝ անվա-
կունդը, 9-ը՝ անվի մանեկը, 10-ը՝ անվակունդի գամասեղը, 11-ը՝ արգե-
լակման թմբուկը, 12-ը՝ անվային արգելակման գլանը, 13-ը՝ արգելակման 
գլանի զսպանակը, 14-ը՝ տարալցման փականը, 15-ը՝ արգելակման հե-
ղուկի մոտեցման խողովակապտուկը (շտուցեր), 16-ը՝ օդի մոտեցման 
խողովակապտուկը, 17-ը, 29-ը՝ խցօղակներ, 18-ը՝ դարձման բռունցքի 
իրանը, 19-ը՝ արտաքին կիսալիսեռի երկժանին, 20-ը՝ դարձման բռունց-
քի լծակը, 21-ը` դարձման բռունցքի սռնացիցը, 22-ը՝ կարգավորիչ միջա-
դիրները, 23-ը՝ գնդային հենարանի խցվածքը, 24-ը՝ հոդակապի բռունց-
քը, 25-ը՝ հոդակապի սկավառակը, 26-ը՝ գնդային հենարանը, 27-ը՝ առ-
ջևի կամրջակի պատյանի իրանը, 28-ը՝ ներքին կիսալիսեռը, 30-ը՝ բրոն-
զե վռանները, 31-ը` հենարանային տափօղակները, 32-ը՝ կափարիչը: 

3 և 28 կիսալիսեռների երկժանիների փորակների մեջ կարող են 
պտտվել 24 բռունցքները: Դրանք հոդակապորեն միմյանց միացված են 
25 սկավառակի միջոցով, որը մտնում է դրանց կտրվածքների մեջ:  

Պտույտի փոխանցման ժամանակ, երբ 3 և 28 կիսալիսեռները միմ-
յանց նկատմամբ անկյան տակ են հայտնվում, բռունցքներից յուրաքանչ-
յուրը միաժամանակ պտտվում է երկժանիի փորակի առանցքի և սկա-
վառակի առանցքի նկատմամբ: Երկժանիի փորակների առանցքները 
գտնվում են միևնույն հարթության մեջ, որն անցնում է 25 սկավառակի 
հարթության միջին գծով:  

Այդ առանցքները կիսալիսեռների հատման առանցքներից գտնվում 
են միևնույն հեռավորության վրա և միշտ ուղղահայաց են կիսալիսեռնե-
րի առանցքներին. դրա հետևանքով դրանց հատման կետը երկժանինե-
րի ցանկացած դասավորության դեպքում կիսորդ հարթությունում է: 

Բռունցքային կարդանային հոդակապերը կարող են աշխատել անիվ-
ների թեքման մինչև 500 անկյան դեպքում: Շնորհիվ ճիգը փոխանցող 
դետալների հպման մեծ մակերեսի, բռնցքային կարդանային հոդակապն 
ունի փոքր չափեր: 
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Հիմնական թերությունը, ի տարբերություն գնդիկավոր կարդանային 
հոդակապերի, փոքր օ.գ.գ.-ն է և ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացումը՝ 
աշխատանքի արդյունքում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Նկ. 5.9. Ուրալ-375 ավտոմոբիլի առջևի տանող-ղեկավարվող անվի 
շարժաբեր (բռունցքային հոդակապ) 
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6. ԳԼԽԱՎՈՐ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ 
6.1. Գլխավոր փոխանցումների նշանակությունը,  

հիմնական տեսակները 
 

Ներկայումս ավտոմոբիլներում օգտագործվում են արագընթաց շար-
ժիչներ, որոնք ունենալով համեմատաբար փոքր գաբարիտային չափեր 
և զանգվածներ մեծ հզորություն են զարգացնում: Այդպիսի շարժիչնե-
րում առավելագույն ոլորող մոմենտը մի քանի անգամ փոքր է, իսկ 
պտուտաթվերը մի քանի անգամ մեծ ավտոմոբիլի տանող անիվներին 
անհրաժեշտից: Գլխավոր փոխանցումը նախատեսված է տանող անիվ-
ներին անհրաժեշտ ոլորող մոմենտը մեծացնելու և պտուտաթվերը փոք-
րացնելու համար:  

Գլխավոր փոխանցման քանակը հիմնականում կախված է շարժիչի 
հզորությունից և արագընթացությունից, ավտոմոբիլի կշռից և նշանա-
կությունից (բեռնատար ավտոմոբիլներում այն կազմում է 6.5...9.0, մար-
դատարներում` 3.5...5.5):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 6.1. Միակի գլխավոր փոխանցումների սխեմա 
 
 
 

Ատամնազույգի թվից կախված` գլխավոր փոխանցումները լինում են 
միակի, որոնք ունեն մեկ ատամնազույգ, և երկակի, որոնք բաղկացած 
են երկու զույգերից: Միակի գլխավոր փոխանցումները կարող են լինել 
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գլանական, կոնական (նկ. 6.1 ա), հիպոիդային (նկ. 6.2 բ) կամ որդնյա-
կային (նկ. 6.3 գ): 

Երկակի գլխավոր փոխանցումները հիմնականում բաղկացած են կո-
նական և զույգ գլանական ատամնանիվներից: Դրանք լինում են կենտ-
րոնական (նկ. 6.2 ա) և տեղափոխված (նկ. 6.2 բ): Տեղափոխված գլխա-
վոր փոխանցումների 1 անվային ռեդուկտորները միացված են 2 կոնա-
կան ատամնազույգի հետ: Գլխավոր փոխանցումը երկու մասի տարան-
ջատելու արդյունքում նվազում է կիսալիսեռների և դիֆերենցիալի դե-
տալների վրա ընկնող բեռնվածքը, ինչպես նաև փոքրանում տանող կա-
մրջակի միջին մասերը: Բացի այդ, անվային ռեդուկտորների կիրառու-
թյունը հնարավորություն է տալիս A չափով մեծացնել H լուսաբացակը և 
դրանով իսկ մեծացնել ավտոմոբիլի անցողականությունը: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 6.2. Երկակի գլխավոր փոխանցումների սխեմա 
 
 
Կոնական փոխանցման աշխատանքի առանձնահատկությունը երեք 

փոխուղղահայաց հարթություններում լիսեռների հենարանների վրա ազ-
դող զգալի ճիգերն են: Այդ ճիգերի ազդեցության տակ ատամնանիվների 
լիսեռները ձգտում են տեղաշարժվել: Բացի այդ, կոնական գլխավոր փո-
խանցման երկարակեցությունը կախված է ատամների ճիշտ կառչումից, 
երբ դրանց սկզբնական կոների գագաթները գտնվում են Օ կետում: 
Սկզբնական կոների գագաթների տեղափոխության դեպքում աշխա-
տանքի պայմանները կտրուկ վատանում են, ինչն էլ հանգեցնում է աղ-
մուկի բարձրացմանը և մաշի արագացմանը: Ատամնանիվների ճիշտ 
կառչումն ապահովելու համար լիսեռների և ատամնանիվների համար 
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լրացուցիչ հենարաններ ու նախնական պրկվածքով առանցքակալներ են 
տեղադրում, մեծացնում կարտերի կոշտությունը: 

Հիպոիդային գլխավոր փոխանցման տանող և տարվող ատամնա-
նիվների առանցքները չեն հատվում: Տանող ատամնանիվի առանցքը 
հիմնականում e չափով ավելի ցածր է տարվողի առանցքից: Պարուրակի 
(սպիրալի) մեծ անկյան պատճառով տանող ատամնանվի ատամը հիպո-
իդային փոխանցմներում ավելի մեծ է ստացվում, քան կոնականներում: 
Այդ ամենը մեծացնում է հիպոիդային փոխանցման ամրությունը և երկա-
րակեցությունը, պայմանավորում ատամնանիվների կառչման սահունու-
թյունը և աղմուկի ցածր մակարդակը: Սակայն ատամների մեծ սահքի 
պատճառով կիրառվում են հատուկ հիպոիդային յուղեր:  

Որդնյակային գլխավոր փոխանցումների առավելությունը համեմա-
տաբար փոքր չափերի դեպքում մեծ փոխանցման թիվ ապահովելն է ու 
անաղմուկ աշխատանքը: Սակայն կոնական և հիպոիդային փոխան-
ցումների հետ համեմատած` որդնյակային փոխանցումներն ունեն ցածր 
օ.գ.գ., դրանց պատրաստումը թանկ է, ինչի պատճառով էլ լայն կիրա-
ռություն չեն գտել:  

 
6.2. Գլխավոր փոխանցումների կառուցվածքը և աշխատանքը 

 

Կոնական գլխավոր փոխանցումների ատամնանիվները հիմնակա-
նում շեղատամ պարուրաձև (սպիրալաձև) ատամներով են: Բեռնա-
տար ավտոմոբիլի միակի գլխավոր փոխանցման տանող ատամնանի-
վը լիսեռի հետ միասին պատրաստված է որպես մեկ ամբողջություն, 
որի ճկվածքը նվազեցնելու համար այն տեղադրված է երեք առանց-
քակալների վրա: Կարդանային փոխանցումը միացված է տանող լի-
սեռին: Տանող լիսեռի վրա տեղադրված են երկու շառավղահենարա-
նային (բաժակի մեջ) և մեկ շառավղային (կարտերի մեջ) գնդիկավոր 
առանցքակալներ: Տարվող ատամնանիվը գամված է դիֆերենցիալի 
իրանին, որը պտտվում է երկու շառավղահենարանային գնդիկավոր 
առանցքակալների վրա:  

Մեծ ոլորող մոմենտներ փոխանցելու դեպքում տարվող ատամնանվի 
վրա ազդող առանցքային ուժը կարող է շեղել այն: Կառչման խափա-
նումը բացառելու նպատակով նախատեսված է կարգավորվող հենակը, 
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որի վրա, մեծ բեռնավորումների դեպքում, հենվում է տարվող ատամ-
նանիվը: Շառավղահենարանային առանցքակալները տեղադրված են 
նախնական պրկվածքով: Ատամնանիվների կառչումը կարգավորվում է 
տարվող ատամնանվի տեղաշարժի հաշվին` բաժակի կցաշուրթի (ֆլա-
նեցի) և կարտերի միջև միջադիրների ավելացմամբ: 

Հիպոիդային գլխավոր փոխանցումները հիմնականում կիրառվում են 
շարժիչի առջևի դասավորությամբ հետին տանող կամրջակով ավտոմո-
բիլներում: Տանող ատամնանվի առանցքը տեղաշարժված է տարվողի 
նկատմամբ: Տանող ատամնանվի ատամի պարուրակի (սպիրալի) թեք-
ման անկյունը մեծ է տարվողինից:  

Երկակի կենտրոնական գլխավոր փոխանցումը հնարավորություն է 
տալիս ստանալ մեծ փոխանցման թիվ` տանող կամրջակի կարտերի 
տակ մեծ լուսաբացակի պայմաններում:  

Բաղկացած է զույգ կոնական պարուրաձև և զույգ շեղատամ գլա-
նական ատամներով ատամնանիվներից: 

Գլխավոր փոխանցումների առանցքակալների և ատամնանիվների 
կարգավորումն իրականացվում է հետևյալ կերպ` գործարաններում կամ 
վերանորոգման կայաններում, հավաքման ժամանակ, կարգավորում են 
շառավղահենարանային գնդիկավոր առանցքակալների նախնական 
պրկվածքը և կոնական զույքի կառչումը: Դրա անհրաժեշտության նա-
խանշան է ավտոմոբիլի շարժման ընթացքում գլխավոր փոխանցումից 
եկող աղմուկի մեծ մակարդակը, որը հավասարաչափ շարժման, գլոր-
վելու կամ արգելակելու դեպքում փոփոխվում է, սակայն աղմուկը չի վե-
րանում: 

Երկակի գլխավոր փոխանցումներում տանող ատամնանվի և մի-
ջանկյալ լիսեռների առանցքակալների նախնական պրկվածքը ստուգ-
վում է` կախված այն ոլորող մոմենտից, որն անհրաժեշտ է լիսեռները 
պտտելու համար:  

Դիֆերենցիալի իրանի առանցքակալների նախնական պրկվածքն 
ստուգվում է առանցքակալները ձգող մանեկների ձգման չափից ելնելով. 
բացակ չպետք է ունենա: Իսկ դա հնարավոր է կարգավորել` տափօղակ-
ների հաստությունը, միջադիրները, ինչպես նաև մանեկները փոխելով: 
Եթե կոնական կամ հիպոիդային զույգերի ատամների միջև միջկողային 
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հեռավորությունը գերազանցում է 0.8...0.9 մմ, ուրեմն այդ ատամնանիվ-
ները պետք է փոխվեն: 

 

 
7. ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՄԵԽԱՆԻԶՄ 

7.1. Դիֆերենցիալ մեխանիզմի նշանակությունը  
և հիմնական տեսակները 

 

Դիֆերենցիալը նախատեսված է տանող անիվների միջև ոլորող 
մոմենտի բաշխման համար: Դիֆերենցիալը թույլ է տալիս ավտոմոբիլի 
շրջադարձերով և անհարթություններով շարժվելու դեպքում տանող 
անիվներին պտտվել տարբեր անկյունային արագություններով:  

 շրջադարձով շարժվող ավտոմոբիլի ներսի տանող անիվները շրջա- 
դարձի կենտրոնի նկատմամբ շարժվում են , իսկ դրսի անիվը`  

հետագծով (նկ. 7.1):  
Հետևաբար, որպեսզի ճանապարհի նկատմամբ անիվների սահք 

չդիտվի. դրանք պետք է պտտվեն տարբեր հաճախություններով: Տար-
վող անիվների մոտ այդպիսի երևույթ չի դիտվում, քանի որ դրանցից յու-
րաքանչյուրը մյուսից անկախ է պտտվում` դրանք միացված չեն ընդհա-
նուր լիսեռով:  

Տանող անիվներին պետք է հաղորդել գլխավոր փոխանցումից եկող 
ոլորող մոմենտը, սակայն եթե դրանք միացնել մեկ ընդհանուր լիսեռով, 
ապա շրջադարձի դեպքում կդիտվի սահք ճանապարհի նկատմամբ, 
ինչով էլ բացատրվում է դիֆերենցիալի անհրաժեշտությունը: 

 
  

 
 
 
Նկ. 7.1. Ավտոմոբիլի        

շրջադարձի սխեմա (4 x 2) 
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Դիֆերենցիալը բաղկացած է 1 իրանից, 2 արբանյակներից, կիսա-
լիսեռների 4 և 5 ատամնանիվներից: Կիսալիսեռների ատամնանիվները 
3 և 6 կիսալիսեռներով միացված են ավտոմոբիլի տանող անիվների 
հետ: Դիֆերենցիալը` պլանետար մեխանիզմ է, որի մոտ տանող է հան-
դիսանում 1 իրանը (տարիչ), իսկ տարվող` չափերով իրար հավասար կի-
սալիսեռների ատամնանիվները: Դիֆերենցիալներում սովորաբար տե-
ղադրում են կոնական ատմնանիվներ: 

Ըստ տեղակայման՝ դիֆերենցիալները լինում են` միջանվային (որոնք 
բաշխում են ոլորող մոմենտը միևնույն սռնու տանող անիվների միջև) և 
միջկամրջակային (որոնք բաշխում են ոլորող մոմենտը տանող անիվնե-
րի գլխավոր փոխանցումների միջև): Ըստ տանող լիսեռների վրայի ոլո-
րող մոմենտների հարաբերության` սիմետրիկի (մոմենտները հավասար 
են) և ոչ սիմետրիկի:  

Սիմետրիկ միջանվային դիֆերենցիալներում` 
1) տանող անիվների ձախ և աջ կիսալիսեռների ատամնանիվների 

անկյունային արագությունների գումարը հավասար է դիֆերենցիալի 
իրանի անկյունային արագության կրկնապատիկին`  

 
2) անկախ աջ և ձախ կիսալիսեռների ատամնանիվների անկյունային 

արագությունից, դրանց ոլորող մոմենտները իրար հավասար են 
( ): 

Հարթ ճանապարհով ուղղընթաց շարժման դեպքում աջ և ձախ անիվ-
ները պտտվում են միևնույն անկյունային արագությամբ: Այդ նույն ան-
կյունային արագությամբ պտտվում է դիֆերենցիալի իրանը՝  

: Արբանյակները հարաբերական շարժում չեն իրա-
կանացնում: Ձախ շրջադարձի դեպքում ավտոմոբիլի աջ անիվը պետք է 
դիֆերենցիալի իրանից ավելի արագ պտտվի, իսկ ձախը` ավելի դան-
դաղ: Ձախ անվի անկյունային արագության նվազումը հավասար է աջ 
անվի անկյունային արագության աճի չափին: Որքան փոքր է շրջադար-
ձի շառավիղը, այնքան մեծ է անկյունային արագությունների միջև եղած 
տարբերությունը: Տանող անիվների պտտման անկյունային արագու-
թյունների գումարը հաստատուն է: Չի փոփոխվում նաև դիֆերենցիալի 
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իրանի անկյունային արագությունը, որը միացված փոխանցման դեպ-
քում կախված է շարժիչի ծնկաձև լիսեռի անկյունային արագությունից:  

Եթե անիվներից մեկը պահված է, մյուսը դիֆերենցիալի իրանից 2 
անգամ արագ է պտտվում (օրինակ` եթե ,  ): Դա 
դիտվում է ավտոմոբիլի անիվներից մեկի (այս դեպքում աջի) տեղա-
պտույտի դեպքում: Այդ երևույթից խուսափելու համար կիրառվում է 
ստիպողական բլոկավորում կամ ինքնաբլոկավորում` կիսալիսեռներից 
մեկը կոշտ միացնելով դիֆերենցիալի իրանին: Աճում է լավ կցման պայ-
մաններում գտնվող անվին հաղորդվող ոլորող մոմենտը, դրանով իսկ 
երկու տանող անիվների վրա առաջանում է մեծ գումարային քարշիչ ուժ: 

 
7.2. Միջանվային կոնական սիմետրիկ և միջկամրջակային 

կոնական դիֆերենցիալ մեխանիզմների կառուցվածքը 
 

Կոնական սիմետրիկ դիֆերենցիալները լինում են ինչպես միջանվա-
յին, այնպես էլ միջկամրջակային: 

Միջանվային կոնական սիմետրիկ դիֆերենցիալն ունի իրան, որը 
բաղկացած է երկու մասերից` հեղույսներով միմյանց միացված թուջե 
բաժակներից, խաչուկից, որի բութակներին ազատ տեղադրված է չորս 
արբանյակ: Յուրաքանչյուր արբանյակ կառչման մեջ է գտնվում կիսա-
սալիսեռների երկու կոնական ատամնանիվների հետ: Դիֆերենցիալի 
բոլոր ատամնանիվները ուղղատամ են: Դիֆերենցիալի իրանի և ար-
բանյակների բութակների միջև շփումը փոքրացնելու համար տեղա-
դրված են հենարանային տափօղակներ: Իրանի բաժակների մեջ արված 
պատուհանների, կիսալիսեռների ատամնանիվների վրա արված անցքե-
րի և հենարանային տափօղակների ակոսների շնորհիվ իրականացվում 
է դիֆերենցիալի յուղումը:  

Միջկամրջակային կոնական սիմետրիկ դիֆերենցիալն ունի խաչուկ, 
որը տեղակայված է տանող լիսեռի երիթների վրա: Ոլորող մոմենտը 
խաչուկից չորս արբանյակների միջոցով փոխանցվում է երկու կոնական 
ատամնանիվներին: Առջևի տարվող կոնական ատամնանիվը գլխավոր 
փոխանցման տանող շեղատամ գլանական ատամնանվի հետ միասին 
տեղակայված է մեկ բլոկում:  
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Այսպիսի միջկամրջակային դիֆերենցիալը հավասար բաժանում է 
ոլորող մոմենտը ավտոմոբիլի միջին և հետին տանող կամրջակների մի-
ջև: Հետին կամրջակին մոմենտը փոխանցվում է դիֆերենցիալի հետին 
տարվող կոնական ատամնանվից:  

Ավտոմոբիլի անցողականությունը բարձրացնելու համար ճանապար-
հային վատ պայմաններում դիֆերենցիալը հարկադրաբար բլոկավոր-
վում է:  

 
8. ԿԻՍԱԼԻՍԵՌՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԻՊԵՐԸ, 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՀԱՐՄԱՐԱԴԱՍՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Ոլորող մոմենտը դիֆերենցիալից տանող անիվներին փոխանցվում է 
կիսալիսեռների միջոցով: Բացի ոլորող մոմենտից, կիսալիսեռների վրա 
կարող են ազդել ծռող մոմենտներ: Ավտոմոբիլի տանող անվի վրա ազ-
դում են` 

ավտոմոբիլի կշռից անվի վրա առաջացող ճանապարհային հակազ-
դեցությունը ,  

• քարշիչ ուժը  (արգելակման դեպքում` արգելակային ուժը),  
• կողային ուժը` , որն առաջանում է շրջադարձի կամ կողասահքի 

ժամանակ: 
Բոլոր այդ ուժերը կարող են առաջացնել ծռող մոմենտներ, որոնք 

ազդում են լիսեռի վրա: Կախված այն բանից, թե ինչպես է տեղադրված 
կիսալիսեռը կամրջակի կարտերում, այդ ուժերը կարող են բեռնաթափ-
վել կամ ամբողջապես վերացվել:  

Այն լիսեռները, որոնք անմիջականորեն հենվում են հետին կամրջակի 
հեծանի մեջ տեղադրված առանցքակալի վրա, կոչվում են կիսաբեռնա-
թափված (նկ. 8.1 ա): Դրանց վրա ազդում են վերը նշված բոլոր ուժերը, 
ինչպես նաև տանող անվին փոխանցվող ոլորող մոմենտը: Կիսաբեռնա-
թափված կիսալիսեռները կիրառվում են թեթև մարդատար և փոքր բեռ-
նատարողությամբ բեռնատար ավտոմոբիլների հետին կամրջակներում 
(ՈՒԱԶ-452 և այլն): 
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Բեռնաթափված լիսեռների մոտ առկա է անվակունդ, որը տեղադր-
ված է կամրջակի հեծանի վրա երկու առանցքակալների միջոցով 
(նկ. 8.1 բ): Արդյունքում  ուժերից առաջացող բոլոր ծռող մո-

մենտներն անվից անմիջականորեն փոխանցվում են կամրջակի հեծա-
նին: Կիսալիսեռը միայն ոլորող մոմենտ է փոխանցում:  

Բեռնաթափված կիսալիսեռները կիրառվում են ավտոբուսների, միջին 
և բարձր բեռնատարողությամբ բեռնատար ավտոմոբիլների տանող 
կամրջակներում: 

3/4-ով բեռնաթափված կիսալիսեռների վրա  ուժերից առա-

ջացող մոմենտները մասամբ են ազդում:  
Ծռող մոմենտների հիմնական մասը փոխանցվում է կամրջակի հեծա-

նին առանցքակալի միջոցով (նկ. 8.1 գ): Այդպիսի կիսալիսեռները կի-
րառվում են մարդատար ավտոմոբիլների և փոքր բեռնատարողությամբ 
բեռնատար ավտոմոբիլների տանող կամրջակներում:  

 
 
 
 
 

 
 

Նկ. 8.1. Կիսալիսեռների սխեմա-
ներ` ա)կիսաբեռնաթափված,  
բ) լրիվ բեռնաթափված,  
գ) 3/4-ով բեռնաթափված 

 
 

 

Եթե տանող չղեկավարվող անիվներն ունեն անկախ կախոցք, և 
գլխավոր փոխանցման կարտերը կոշտ ամրացված է շրջանակին կամ 
թափքին, ապա դրանց շարժաբերները կարդանային փոխանցումներ են` 
բաղկացած երկու անհավասար անկյունային արագության հոդակապե-
րից: Տանող ղեկավարվող անիվների շարժաբերներին դիֆերենցիալից 
ներքին կիսալիսեռի միջոցով ոլորող մոմենտը փոխանցվում է հավասար 
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անկյունային արագության կարդանային հոդակապին: Այնուհետև այն 
փոխանցվում է անվակունդին: Անվակունդը տեղադրված է շրջադար-
ձային դարձակի վրայի երկու շառավղահենարանային առանցքակալնե-
րի վրա: Կիսալիսեռների վրա ազդում է միայն ոլորող մոմենտը (նկ. 8.2 
ա): Նկ. 8.2 ա-ում պատկերված է չկտրված հեծանով տանող կամրջակի 
կախյալ կախոցք: 

Անկախ կախոցքի դեպքում սովորաբար կիրառվում են երկու հավա-
սար անկյունային արագության հոդակապեր 1 (նկ. 8.2 բ), կամ երկու ան-
հավասար անկյունային արագության 2 տիպի հոդակապեր և մեկ հավա-
սար անկյունային արագության հոդակապ (նկ. 8.2 գ): Ցանկացած դեպ-
քում հավասար անկյունային արագության հոդակապի կենտրոնը (լիսեռ-
ների հատման կետը) պետք է գտնվի առանցքի վրա, որի շուրջ պտտ-
վում է ղեկավարվող անիվը: 

Եթե տանող չղեկավարվող անիվներն ունեն անկախ կախոցք, և 
գլխավոր փոխանցման կարտերը կոշտ ամրացված է շրջանակին կամ 
թափքին, ապա դրանց շարժաբերները կարդանային փոխանցումներ են` 
բաղկացած երկու անհավասար անկյունային արագության հոդակապե-
րից: Տանող ղեկավարվող անիվների շարժաբերներին դիֆերենցիալից 
ներքին կիսալիսեռի միջոցով ոլորող մոմենտը փոխանցվում է հավասար 
անկյունային արագության կարդանային հոդակապին: Այնուհետև այն 
փոխանցվում է անվակունդին: Անվակունդը տեղադրված է շրջադարձա-
յին դարձակի վրայի երկու շառավղահենարանային առանցքակալների 
վրա: Կիսալիսեռների վրա ազդում է միայն ոլորող մոմենտը (նկ. 8.2 ա): 
Նկ. 8.2 ա-ում պատկերված է չկտրված հեծանով տանող կամրջակի 
կախյալ կախոցք: 
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          Նկ. 8.2. Տանող-ղեկավարվող  
          անիվների   սխեմաներ`  
          ա) կախյալ կախոցք,  
          բ, գ) անկախ կախոցքներ 

 
 
 

 
Անկախ կախոցքի դեպքում սովորաբար կիրառվում են երկու հա-

վասար անկյունային արագության հոդակապեր 1 (նկ. 8.2 բ), կամ երկու 
անհավասար անկյունային արագության 2 տիպի հոդակապեր և մեկ հա-
վասար անկյունային արագության հոդակապ (նկ. 8.2 գ): 

Ցանկացած դեպքում հավասար անկյունային արագության հոդակա-
պի կենտրոնը (լիսեռների հատման կետը) պետք է գտնվի առանցքի 
վրա, որի շուրջ պտտվում է ղեկավարվող անիվը: 

 
9. ՏԱՆՈՂ ԿԱՄՐՋԱԿՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 
 

Ավտոմոբիլի կամրջակները ծառայում են շրջանակը կամ թափքը պա-
հելու, դրանցից եկող ուղղահայաց բեռնվածքներն անիվներին հաղոր-
դելու, ինչպես նաև անիվներից եկող քարշիչ, արգելակային և կողային 
ուժերը շրջանակին կամ թափքին փոխանցելու համար: Կախված տեղա-
դրվող անիվների տիպից` կամրջակները լինում են տանող, ղեկավար-
վող, կոմբինացված` տանող-ղեկավարվող, և պահող: 

Տանող կամրջակը նախատեսված է տանող անիվների քարշիչ կամ 
արգելակային ուժերը շրջանակին կամ թափքին հաղորդելու համար: Այն 
դատարկ հեծան է, որի ծայրերին առանցքակալների վրա տեղադրվում 
են տանող անիվների կունդերը, իսկ ներսում գտնվում են գլխավոր փո-
խանցումը, դիֆերենցիալը և կիսալիսեռները:  
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Կախված հեծանի կառուցվածքից՝ տանող կամրջակները լինում են 
քանդվող և չքանդվող (ամբողջական), իսկ ըստ պատրաստման եղանա- 

կի` դրոշմված-եռակցված և ձուլված: Քանդվող տանող կամրջակները 
սովորաբար պատրաստվում են կռելի թուջից: Ամբողջական դրոշմված-
եռակցված կամրջակները կիրառվում են թեթև մարդատար և ցածր ու 
միջին բեռնատարողությամբ բեռնատար ավտոմոբիլներում, և ի տարբե-
րություն ձուլվածների, թեթև են և ունեն ցածր ինքնարժեք: Ամբողջական 
ձուլվածները օգտագործվում են մեծ բեռնատարողությամբ բեռնատար 
ավտոմոբիլներում: Ամբողջական կամրջակները սպասարկման տեսան- 

կյունից ավելի հարմար են, քանի որ գլխավոր փոխանցման և դիֆե-
րենցիալի նորոգման ժամանակ հարկ չի լինում հանել կամրջակը ավտո-
մոբիլի վրայից: Նկ. 9.1-ում պատկերված է հետին տանող կամրջակը 
գլխավոր փոխանցման և դիֆերենցիալի հետ միասին:  

Նկ. 9.1-ում 1-ը կիսալիսեռի փակիչ օղն է, 2-ը՝ արգելակման կոճղակը, 
3-ը՝ արգելակման թմբուկը, 4-ը՝ անվի ամրացման հեղույսը, 5-ը՝ ուղղորդ 
բույթը, 6-ը՝ արգելակման գլանը, 7-ը՝ արգելակի վահանը, 8-ը՝ կիսալի-
սեռի առանցքակալը, 9-ը՝ կիսալիսեռի խղօղակը, 10-ը՝ զսպանակի հե-
նարանային բաժակը, 11-ը՝ դիֆերենցիալի առանցքակալը, 12-ը՝ գա-
զանցքը, 13-ը՝ դիֆերենցիալի իրանը, 14-ը՝ գլխավոր փոխանցման տար-
վող ատամնանիվը, 15-ը՝ արբանյակը, 16-ը՝ կիսալիսեռի ատամնանիվը, 
17-ը՝ ռեդուկտորը հետին կամրջակին միացնող հեղույսները, 18-ը՝ տա-
նող ատամնանվի առանցքակալները, 19-ը՝ տանող ատամնանվի կցա-
շուրթի խցօղակը, 20-ը՝ կցաշուրթը, 21-ը՝ տանող ատամնանվի մանեկը, 
22-ը՝ կեղտապաշտպան օղակը, 23-ը՝ պահանգային վռանը, 24-ը՝ կար-
գավորիչ միջադիրը (օղակը), 25-ը՝ տանող ատամնանիվը, 26-ը՝ ար-
բանյակների սռնին է, 27-ը՝ ռեդուկտորի իրանը, 28-ը՝ հետին կամրջակի 
հեծանը, 29-ը՝ կիսալիսեռը: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
80

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 9.1. Հետին տանող կամրջակ 
 

 
Ղեկավարվող կամրջակը հեծան է, որի երկու ծայրերին ամրացվում են 
շրջադարձային դարձյակները: Հեծանը պողպատից է, դրոշմված, սովո-
րաբար երկտավր լայնական հատույթի: Հեծանի միջին մասը թեքված է 
դեպի ներքև, ինչը շարժիչը ցածր տեղադրելու հնարավորություն է տալիս: 

 Համակցված (կոմբինացված) կամրջակն օժտված է տանողի և ղեկա-
վարվողի հատկություններով: Համակցված կամրջակի կիսալիսեռի 
պատյանին միացվում են գնդաձև հենարանները, որոնց վրա կան սռ-
նացցի մատեր: Վերջիններիս վրա տեղակայվում են շրջադարձային 
դարձակները: Գնդաձև հենարանների և շրջադարձային դարձակների 
մեջ տեղակայվում է հավասար անկյունային արագություններով կար-
դան, որի շնորհիվ իրականացվում է կապը տանող-ղեկավարվող անիվ-
ների հետ:  

Պահող կամրջակը նախատեսված է շրջանակից անիվներին միայն 
ուղղահայաց բեռնվածքներ փոխանցելու համար: Ուղիղ հեծան է, որի 
ծայրերին` առանցքակալների վրա, ամրացվում են պահող անիվները: 
Պահող կամրջակն օգտագործվում է միայն կցորդների և կիսակցորդ-
ների, ինչպես նաև առջևի տանող-ղեկավարվող անիվներով թեթև մար-
դատար ավտոմոբիլներում: 
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10. ԿԱԽՈՑՔՆԵՐ 
 

10.1. Կախոցքների նշանակությունը, ներկայացվող պահանջները և 
ընդհանուր կառուցվածքը 

 

Կախոցքները ծառայում են ավտոմոբիլի թափքի կամ շրջանակի 
ճկուն կապը կամրջակների կամ անմիջականորեն անիվների հետ ապա-
հովելու համար: Ըստ ուղղատու տարրերի դասակարգման` գոյություն 
ունեն անկախ և կախյալ կախոցքներ:  

Անկախ կախոցքի դեպքում մեկ անվի ճանապարհային անհարթու-
թյունից առաջացող տատանումները չեն փոխանցվում մյուսին: Կախյալի 
դեպքում` փոխանցվում է: Անկախ կախոցքները լայն տարածում ունեն 
թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և ավտոբուսների մոտ` ապահովելով 
ուղևորների փոխադրման հարմարավետությունը:  

Անկախ կախոցքների կառուցվածքը համեմատաբար ավելի բարդ է: 
Կախյալ կախոցքները լայն տարածում ունեն բեռնատար ավտոմոբիլ-
ների մոտ և անկախի հետ համեմատած ավելի պարզ են:  

Կախոցքը հինականում բաղկացած է ճկուն տարրից, տատանամեղ-
միչներից, լայնական կայունարարից: 

Ըստ ճկուն տարրի տիպի, կախոցքները լինում են զսպանակային և 
զսպակային: Զսպանակային ճկուն տարրը հիմնականում օգտագործում 
են անկախ, իսկ զսպակայինը` կախյալ կախոցքներում:  

Ճկուն տարրը հիմնականում ծառայում է ճանապարհային անհար-
թությունից առաջացող տատանումները մարելու համար: Զսպանակային 
ճկուն տարրը պատրաստում են հատուկ տիպի զսպանակային պողպա-
տից: Զսպակային ճկուն տարրի յուրաքանչյուր մաս պատրաստվում է 
պողպատից` դրոշմման միջոցով: Այն առանձին թերթերից բաղկացած, 
հավասար դիմադրությունների հեծանների համախումբ է:  

Սովորաբար բեռնատար ավտոմոբիլներում օգտագործում են հիմնա-
կան և լրացուցիչ զսպակային կախոցքներ` հետին անիվների մոտ: Լրա-
ցուցիչ զսպակներն աշխատանքի մեջ են դրվում ավտոմոբիլի լրիվ բեռ-
նավորման դեպքում: Մյուս դեպքում աշխատում են հիմնական զսպակ-
ները: Զսպակների թերթերի միջև շփումը փոքրացնելու նպատակով 
դրանք պատվում են հատուկ գրաֆիտային քսուքներով: Ճկուն տարրերը 
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միաժամանակ ապահովում են տանող անիվներից թափքին հաղորդվող 
ուժերի փոխանցումը:  

Լայն տարածում ունեն նաև ռետինե ճկուն տարրով պնևմատիկ կա-
խոցքները: Այս կախոցքների ճկուն տարրը պատրաստվում է ռետինա-
գործվածքային հատուկ նյութից, որն ունի կլոր հատույթ: Այն ապահովում է 
ինչպես ուղևորների փոխադրման հարմարավետությունը, այնպես էլ 
թափքի որոշակի դիրքը անիվների նկատմամբ` անկախ ուղևորների քա-
նակից: Դա ապահովվում է հատուկ պնևմատիկ հաղորդակի օգնությամբ, 
որը բաղկացած է կոմպրեսորից, սեղմված օդի բալոներից, խոնավակ-
լանիչից, խողովակաշարից, տվիչ, ցուցիչ և կարգավորիչ սարքերից: 

Աշխատանքն իրականացվում է հետևյալ կերպ` շարժիչն աշխատելու 
ժամանակ կոմպրեսորը սեղմված օդ է տալիս բալոններին, որից էլ ճկուն 
ռետինե տարրին: Ուղևորների քանակի աճին զուգընթաց (ինքնաբերա-
բար) ավելանում է ճնշումը ճկուն տարրում, ինչի հետևանքով թափքն 
անիվների նկատմամբ շատ չի տեղաշարժվում: Ուղևորի քանակի նվազ-
ման դեպքում ճկուն տարրից օդի մի մասը մուտք է գործում դեպի բալոն-
ներ, և այդ պատճառով ճնշումը դրանում փոքրանում է: Դրա շնորհիվ 
պահպանվում է թափքի նախկին դիրքն անիվների նկատմամբ:  

Գոյություն ունեն նաև համակցված հիդրոպնևմատիկ հաղորդակով 
ճկուն տարրեր, որոնք լայն տարածում չեն ստացել համեմատաբար 
բարդ կառուցվածքի և մեծ ինքնարժեքի պատճառով:  

Անիվներից երկայնական և լայնական ուժերը փոխանցելու համար 
օգտագործվում են ուղղատու տարրեր:  

Մարդատար ավտոմոբիլների մոտ, շրջադարձերի դեպքում, ավտոմո-
բիլի թափքի կայունությունն ապահովելու նպատակով օգտագործում են 
կայունարար: Այն П-ձև կլոր հատույթով մետաղական ձող է, որի աջ և 
ձախ եզրերը միանում են կանգնակներին:  

Ավտոմոբիլի շրջադարձի ժամանակ կայունարարի միջուկը ծռվում է, 
որի հետևանքով այն ձգտում է ավտոմոբիլի թափքը պահել նախկին 
դիրքում: Շրջադարձից դուրս գալուց հետո կայունարարի միջուկը վերա-
դառնում է նախկին դիրքին: 

Տատանամեղմիչները ծառայում են անիվներից հաղորդվող դինամիկ 
հարվածները մարելու կամ մեղմելու համար: Ըստ գործողության 
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սկզբունքի՝ լինում են միակի գործողության և երկակի գործողության: Եր-
կու դեպքում էլ դինամիկ հարվածների ուժը փոքրանում է` մեղմիչում 
գտնվող հեղուկի շփման ուժերի հաշվին:  

Միակի գործողության մեղմիչներն աշխատում են ընդարձակման 
տակ, իսկ երկակի գործողությանը` ինչպես ընդարձակման, այնպես էլ 
սեղմման:  

Մեղմիչը բաղկացած է իրանից, որի ներսում գտնվում է մխոցը, մխոցա-
կոթը, մուտքի և ելքի փականները: Իրանը փակվում է կափարիչով, որը 
միանում է մխոցակոթին: Մեղմիչը մի ծայրով միացված է ավտոմոբիլի 
անվին կամ կամրջակին, մյուս ծայրով (մխոցակոթային մաս)` թափքին: 

Երբ ավտոմոբիլի անիվը շարժվում է որևէ խոչընդոտի վրայով, մխոցը 
տեղաշարժվում է ներքև, որի հետևանքով աշխատանքային հեղուկը 
մխոցային խոռոչից լցվում է մխոցակոթային խոռոչ:  

Այդ ընթացքում հեղուկն անցնելով փականներով, դրանց ստեղծած 
դիմադրության հաշվին մարում է դինամիկ հարվածը: Երբ անիվն իջնում 
է ներքև, մեղմիչն ընդարձակվում է, որի հետևանքով հեղուկը մխոցակո-
թային խոռոչից լցվում է մխոցային խոռոչ:  

Տեղի է ունենում հակառակ գործողություն: Մեղմիչների նորմալ աշ-
խատանքն ապահովելու համար օգտագործվում են հատուկ տիպի հե-
ղուկներ: 

10.2. Ճկուն տարրերի դասակարգումը, կիրառումը,  
ընդհանուր կառուցվածքը 

Թերթիկավոր զսպակն առանձին կոր թերթերից բաղկացած համա-
խումբ է: Պողպատային թերթերի հատույթները սովորաբար ուղղանկյու-
նաձև են, միևնույն լայնության և տարբեր երկարության:  

Թերթերի կորությունը նույնը չէ և կախված է դրանց երկարությունից: 
Երկարությունը նվազելուն զուգընթաց կորությունն աճում է, ինչն անհրա-
ժեշտ է դրանց հավաքված զսպակի մեջ կիպ նստելու համար (նկ. 10.1):  

 
 

  Նկ. 10.1. 
Թերթիկավոր զսպակ 

 



 

 
84

Թերթերի դիրքը միմյանց նկատմամբ ապահովվում է 2 կենտրոնաց-
ված առձգիչ հեղույսի միջոցով, բացի այդ թերթերը ձգվում են 3 անուր-
ների միջոցով, որոնք բացառում են մեկը մյուսի նկատմամբ թերթերի 
կողային տեղաշարժը և փոխանցում են բեռնվածքը 1 թերթից մյուս 
թերթերի վրա` բեռնաթափելով այն: Զսպակի հավաքման ժամանակ 
դրա թերթերը պատվում են գրաֆիտային յուղիչ նյութով, որն պաշտպա-
նում է կորոզիայից և փոքրացնում շփումը միմյանց միջև:  

Մարդատար ավտոմոբիլներում` շփումը փոքրացնելու նպատակով, 
թերթերի ծայրերին տեղադրում են 4 հատուկ միջադիրները` պլաստմաս-
սայից, ֆաներայից, ֆիբրից և այլն:  

Զսպակների ծայրերը հոդակապերի միջոցով միացվում են շրջանակի 
հետ: Առջևի ծայրը սովորաբար ամրացնում են մատի օգնությամբ, իսկ 
հետևինը` արվում է շարժական (գինդի վրա, կամ սահող): Այդպիսի 
միացության դեպքում ավտոմոբիլի շարժման ժամանակ զսպակի երկա-
րությունը կարող է փոփոխվել:  

Թերթավոր զսպակների հիմնական առավելությունը դրանց և՛ ճկուն 
տարրի, և՛ ուղղատու հարմարանքի ֆունկցիաները միաժամանակ կա-
տարելու ունակությունն է: Զսպակները լայն կիրառություն են ստացել 
կախյալ կախոցքներում: Դրանք սովորաբար տեղադրում են ավտոմոբի-
լի երկայնքով:  

Գալարային զսպանակները, որպես կանոն, պատրաստվում են կլոր 
հատույթ ունեցող պողպատե լարից: Զսպանակները սովորաբար գլա-
նաձև են: Կախոցքում զսպանակները իրենց վրա են ընդունում միայն 
ուղղահայաց բեռնվածքները և չեն կարող փոխանցել անիվներից շրջա-
նակին կամ թափքին հաղորդվող երկայնական և լայնական ճիգերը: 
Ուստի դրանք տեղադրելիս անհրաժեշտ են նաև ուղղատու հարմարանք-
ները: Գալարային զսպանակների հետ միասին օգտագործվում են մա-
րող սարքեր, քանի որ զսպանակների մոտ շփումը բացակայում է:  

Ոլորալիսեռը (տորսիոն) (նկ. 10.2) պողպատե առաձգական ձող է, որն 
աշխատում է ոլորման տակ:  
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Նկ. 10.2. Ոլորալիսեռ 

 
 
Այն կարող է լինել ամբողջական` կլոր հատույթով, ինչպես նաև 

բաղկացած կլոր լիսեռներից կամ ուղղանկյունաձև թիթեղներից: Ոլորա-
լիսեռի ծայրերին արվում են երիթապատված գլխիկներ կամ բազմա-
նիստ գլխիկներ: Ոլորալիսեռը մի ծայրով միանում է ավտոմոբիլի շրջա-
նակին կամ թափքին, իսկ մյուսով` կախոցքի լծակներին:  

Անվի և շրջանակի միացության առաձգականությունն ապահովվում է 
ոլորալիսեռի ոլորման արդյունքում: Ոլորալիսեռների, ինչպես նաև 
զսպանակների հետ կիրառվում են ուղղորդիչ և մարող սարքեր:  

Ռետինե ճկուն տարրերը լայնորեն կիրառվում են ժամանակակից 
ավտոմոբիլների կախոցքներում` լրացուցիչ առաձգական տարրերի տես-
քով, որոնց անվանում են սահմանափակիչներ կամ թափարգելներ: 
Հաճախ թափարգելների ներսում տեղադրվում է մետաղական ամրան 
(արմատուրա), որը մեծացնում է դրանց երկարակեցությունը և ծառայում 
դրանք ամրացնելու համար:  

Թափարգելները տարբերվում են ըստ սեղմման և հետահարվածի: 
Առաջինները սահմանափակում են անվի տեղաշարժը դեպի վերև, իսկ 
երկրորդները` ներքև:  

Ընդ որում, սեղմման թափարգելները սահմանափակում են կախոցքի 
հիմնական ճկուն տարրերի դեֆորմացիան և մեծացնում կախոցքի 
կոշտությունը: Անկախ կախոցքներում կիրառվում են սեղմման և հետա-
հարվածի թափարգելներ, իսկ կախյալ կախոցքներում` հիմնականում 
սեղմման թափարգելներ:  

Պնևմատիկ ճկուն տարրերն ապահովում են կախոցքի (նկ. 10.4) 
առաձգական հատկություններն օդի սեղմման հաշվին: 

Ավտոմոբիլների կախոցքներում լայն տարածում են ստացել երկակի 
(երկու սեկցիա ունեցող) կլոր բալոնների տեսքով պնևմատիկ ճկուն 
տարրերը: Երկակի կլոր բալոնը (նկ. 10.3.) բաղկացած է էլաստիկ 4 թա-
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ղանթից, գոտևորող կամ բաժանարար 3 օղակից և 2 սեղմումային 
օղակներից` 1 հեղույսների հետ միասին: Բալոնի թաղանթը ռետինակոր-
դային է` հիմնականում երկշերտ:  

Թաղանթի կորդը կապրոնից կամ նեյլոնից է: Թաղանթի ներսի 
մակերեսը ծածկված է օդանթափանց, իսկ դրսինը` յուղանթափանց 
ռետինե շերտով:  

Թաղանթի կողերն ամրացնելու համար դրանց մեջ տեղադրված է 
մետաղական լար, ինչպես դողի մոտ է: 2 սեղմումային օղակները 1 
հեղույսների հետ միասին նախատեսված են բալոնները ամրացնելու 
համար: 

 
 

   Նկ. 10.3. Պնևմոբալոն                           Նկ. 10.4. Պնևմոբալոնային  
                                                                     կախոցքի սխեմա 
 

Ներսի օդի 0.3...0.5 ՄՊա ճնշման դեպքում երկու կլոր բալոնների 
բեռնատարողությունը սովորաբար կազմում է 2...3 տ: Երկակի կլոր 
բալոնները տարածված են ավտոբուսների, բեռնատար ավտոմոբիլների, 
կցորդների և կիսակցորդների կախոցքներում: Դրանք սովորաբար 
ուղղահայաց են տեղադրվում երկուսից (առջևի) մինչև չորս (հետևի) 
հատ: Պնևմատիկ ճկուն տարրերն ապահովում են ավտոմոբիլի շարժ-
ման սահունությունը: Քանի որ թափքի բարձրությունը չի փոփոխվում, 
մեծանում է ավտոմոբիլի կայունությունը, դանդաղում է դողերի մաշը, և 
մեծանում շարժման անվտանգությունը` լապտերների դիրքի անփոփոխ 
մնալու հետևանքով: Պնևմատիկ ճկուն տարրերի հետ կիրառում են ուղ-
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ղորդ և մարող սարքեր: Պնևմատիկ ճկուն տարրերը հիմնականում կի-
րառվում են այն ավտոմոբիլների կախոցքներում, որոնց մոտ օգտակար 
բեռնվածքը լայն շրջակայքում է փոփոխվում (բեռնատար ավտոմոբիլ-
ներ, ավտոբուսներ): 

 
10.3. Անկախ կախոցքի կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները 
 

Նկ. 10.5-ում պատկերված է առջևի անկախ կախոցք, որը յուրաքանչ-
յուր կողմից ունի երկու լայնական լծակներ, գալարային զսպանակ, փո-
խագուցավոր մեղմիչներ և լայնական կայունության կայունարար:  

Վերևի 24 և ներքևի 14 լայնական լծակներն ապահովում են յուրա-
քանչյուր առջևի անվի անկախ տեղաշարժը ուղղահայաց հարթությու-
նում: 10 գնդաձև հոդակապի կառուցվածքը նույնն է, ինչ 25 գնդաձև հո-
դակապինը: Այն միացված է դարձման բռունցքներին և կախոցքի լծա-
կին՝ ինչպես հոդակապը: Կախոցքի 24 վերևի լծակը սռնու միջոցով 
միացված է լայնադրակի կալունակին, իսկ ներքևի 14 լծակը՝ հեղույսի 
միջոցով կախոցքի լայնադրակին: Վերևի լծակի սռնու և կալուսակի միջև 
տեղակայված են կարգավորիչ տափօղակները, որոնց քանակի փոփո-
խությամբ կարգավորվում է անիվների բացքը և անիվների դարձի 
առանցքի թեքման լայնական անկյունը: Կախոցքի երկու լծակներն էլ 
միացված են սռնիներին ռետինամետաղական հոդակապերի (մեղմա-
բարձերի) միջոցով, որոնք ապահովում են այդ մեքենամասերի միացու-
թյունն առանց բացակի:  

Այդպիսի հոդակապն իր մեջ ներառում է ռետինե վռանը, արտաքին և 
ներքին մետաղական վռանները:  

Ներքևի լծակներին հեղույսներով միացված են առջևի կախոցքի 
զսպանակների բաժակները: Դարձման բռունցքներում տեղակայված են 
երկու առանցքակալներ՝ 9 ներքինը և 7 արտաքինը, որոնց ներքին 
օղակներում պրկվածքով տեղակայված է անվակունդը: Անվակունդի 
վրա տեղակայված է 5 արգելակման սկավառակը: Արգելակի պաշտպա-
նական պատյանի կողմից անվակունդը խտացված է 6 խցուկով, իսկ 
դրսից՝ 1 թասակով: Անվակունդի առանցքակալների ձգվածքը կարգա-
վորվում է մեկանգամյա օգտագործման 2 մանեկի օգնությամբ:  
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Կախոցքի 13 զսպանակները գլանական են: Առջևի կախոցքի 28 մեղ-
միչ կանգնակները փոխագուցավոր (տելեսկոպիկ) երկակի գործողու-
թյան համար են: Մեխմիչների վերևի ծայրերը ռետինե բարձիկներով 
միացված են առջևի կախոցքի լայնադրակի կալունակներում, իսկ 
ներքևինը՝ ներքևի լծակների կալունակներում:  

Շրջադարձեր անցնելիս թափքի կողաթեքումները հավասարակշռում 
է 23 կայունարարը, որը ծայրերում 11 ռետինե վռաններով միացված է 
ներքևի լծակներին, իսկ միջին մասում՝ թափքի լոնժերոններին և առջևի 
կամրջակի ռեդուկտորի կափարիչին:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 10.5. Առջևի անկախ կախոցք 
 

 
 
Նկ. 10.5-ում 1-ը թասակն է, 2-ը՝ մանեկը, 3-ը՝ կենտրոնարկող վռանը, 4-ը՝ ան-
վակունդը, 5-ը՝ արգելակման սկավառակը, 6-ը՝ խցուկը, 7-ը՝ արտաքին առանց-
քակալը, 8-ը՝ օղակը, 9-ը՝ ներքին առանցքակալը, 10-ը՝ գնդաձև հոդակապը, 11-
ը՝ կայունարարի վռանը, 12-ը՝ զսպանակի ներքևի բաժակը, 13-ը՝ առջևի կա-
խոցքի զսպանակը, 14-ը՝ կախոցքի ներքևի լծակը, 15-ը՝ զսպանակի վերևի 
բաժակը, 16-ը՝ զսպանակի միջադիրը, 17-ը՝ սեղմման թափարգելը, 18-ը՝ առջևի 
կախոցքի լայնադրակը, 19-ը՝ առձգիչը, 20-ը՝ վերևի լծակի ամրացման հեղույսը, 
21-ը` կարգավորիչ տափօղակները, 22-ը՝ հարվածի ընթացքի թափարգելը, 23-ը՝ 
կայունարարը, 24-ը՝ վերևի լծակը, 25-ը՝ գնդաձև հոդակապը, 26-ը՝ պահանգը, 
27-ը՝ դարձման բռունցքը, 28-ը՝ մեղմիչը, 29-ը՝ առջևի արգելակի պաշտպանա-
կան պատյանը: 
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11. ՂԵԿԱՅԻՆ ՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
11.1. Ղեկային վարման համակարգի նշանակությունը, 

ներկայացվող հիմնական պահանջները 
 

Ղեկային վարման համակարգը ծառայում է վարորդի կողմից ավտո-
մոբիլի շարժման առաջադրված անհրաժեշտ ուղղությունն ապահովելու 
համար: Ղեկային վարման համակարգը բաղկացած է` ղեկանվից, ղեկա-
յին մեխանիզմից, ղեկային շարժաբերից: Ղեկանիվը ծառայում է վարոր-
դի կողմից ազդող ուժը (մոմենտը) ղեկային սյան միջոցով ղեկային մե-
խանիզմին փոխանցելու համար: Ղեկային մեխանիզմը ծառայում է վա-
րորդի կողմից ազդող ուժը ղեկային շարժաբերին փոխանցելու համար` 
միաժամանակ մեծացնելով փոխանցվող մոմենտը: Ղեկային շարժաբերը 
ծառայում է փոխանցվող մոմենտը ղեկավարվող անիվներին փոխանցե-
լու համար` ապահովելով դրանց շրջադարձի ճիշտ կինեմատիկան:  

Ղեկավարվող անիվների թեքման հետևանքով դրանցից յուրաքանչ-
յուրի արագության վեկտորը, որը զուգահեռ է ավտոմոբիլի երկայնական 
առանցքին, դադարում է համընկնել անիվների պտտման հարթության 
հետ: Արդյունքում անիվների և ճանապարհի կոնտակտի հատվածում 
առաջանում են կողային ուժեր, որոնք ուղղահայաց են անիվների 
պտտման հարթությանը: Այդ կողային ուժերը ստիպում են ղեկավարվող 
անիվներին և ավտոմոբիլին ամբողջությամբ՝ շեղվել ուղղընթաց շարժվե-
լուց և կատարել շրջադարձ: 

Ավտոմոբիլի շրջադարձի կինեմատիկական սխեման հետևյալն է. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 11.1. Ավտոմոբիլի շրջադարձի սխեմաներ 
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-ը` ավտոմոբիլի բազան է, -ն` սռնացցերի միջև եղած հեռավորու-
թյունը, Rդ և Rն -ը` շրջադարձի կենտրոնի նկատմամբ համապատասխա-
նաբար դրսի և ներսի անիվների շառավիղներն են՝ 

 –ն և  -ը` համապատախանաբար դրսի կամ ներսի անվի շոշափո-
ղի ուղղահայացի և հետին անիվների առանցքի կազմած անկյունները:  

Ավտոմոբիլի նորմալ (առանց կողասահքի) շրջադարձն ապահովելու 
համար անհրաժեշտ է, որ բոլոր անիվների շրջադարձի կենտրոնները 
համընկնեն միևնույն կետում: Դա ապահովելու համար ղեկավարվող 
անիվները շրջադարձի ժամանակ թեքվում են տարբեր անկյունների 
տակ` ներսի անիվը ավելի մեծ անկյան տակ, քան դրսինը: Նորմալ 
շրջադարձ կատարելու պայմանը հետևյալն է` 

 

Ավտոմոբիլի ունակությունը՝ շրջվել տրված տարածությունում, այս-

ինքն` դրա շրջադարձը բնութագրվում է շրջադարձի մինիմալ շառավղով` 

 

որտեղ -ը դրսի անվի թեքման առավելագույն անկյունն է: 
Որքան փոքր է շրջադարձի շառավիղը, այդքան փոքր լայնությամբ 

ճանապարհի երթևեկելի մաս է՝ անհրաժեշտ ավտոմոբիլի շրջադարձի 
համար:  

 
11.2. Ղեկային վարման համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը 

 

Ղեկային վարումն ապահովում է ավտոմոբիլի շարժման անհրաժեշտ 
ուղղությունը` դրա ղեկավարվող անիվների առանձին և համաձայնեց-
ված թեքման հաշվին: Ղեկային մեխանիզմների համախումբը, որոնք 
ծառայում են ղեկավարվող անիվները թեքելու համար, անվանում են ղե-
կային վարման համակարգ: Ղեկային վարման համակարգն ընդգրկում է 
ղեկային մեխանիզմը և ղեկային շարժաբերը: Ղեկային մեխանիզմի օգ-
նությամբ իրականացվում է ճիգի փոխանցում վարորդից ղեկային շար-
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ժաբերին: Ղեկային շարժաբերը փոխանցում է ճիգը ղեկային մեխա-
նիզմից ղեկավարվող անիվներին: 

Նկ. 11.2-ում պատկերված է ղեկային վարման համակարգ, որը բաղ-
կացած է ղեկային մեխանիզմից և ղեկային շարժաբերից, որտեղ 1-ը կո-
ղային ձգաձողն է, 2-ը՝ արորիկը, 3-ը՝ միջին ձգաձողը, 4-ը՝ ճոճանակա-
վոր լծակը, 5-ը՝ կարգավորիչ ագույցը, 6-ը՝ առջևի կախոցքի ներքևի 
գնդային հոդակապը, 7-ը՝ աջ դարձման բռունցքը, 8-ը՝ առջևի կախոցքի 
վերևի գնդային հոդակապը, 9-ը՝ դարձման բռունցքի աջ լծակը, 10-ը՝ ճո-
ճանակավոր լծակի կալունակը, 11-ը՝ թափքի աջ լոնժերոնը, 12-ը՝ յու-
ղալցման անցքի խցանը, 13-ը՝ ղեկային մեխանիզմի իրանը, 14-ը՝ ղեկա-
սյունը, 15-ը՝ ղեկասյան երեսապատման պատյանը, 16-ը՝ ղեկանիվ, 17-ը՝ 
ղեկասյան վերևի հենարանի խողովակը, 18-ը՝ ղեկասյան կալունակը, 19-ը՝ 
թափքի ձախ լոնժերոնը, 20-ը՝ կարգավորիչ ագույցի առձգիչ անուրները, 
21-ը` ձախ դարձման բռունցքը: 

Ղեկային մեխանիզմն իր մեջ ընդգրկում է որդնակային ռեդուկտորը, 
որը տեղակայված է 13 իրանում, 16 ղեկանիվը, 14 ղեկասյունը և ամ-
րացմասերն են:  

Ղեկանվի վրա տեղակայված է ձայնային ազդանշանի գործարկիչը: 
Ղեկանիվը ղեկասյանը միացված է բազմաերիթային միացությամբ և 
ամրացված մանեկով:  

Ղեկասյան ծայրապանակները բազմերիթների օգնությամբ միացվում 
են որդնակի լիսեռին և ձգվում առձգիչ հեղույսով: Ղեկասյան վերևի 
հենարանի խողովակի կցաշուրթին միացվում է շրջադարձի ցուցիչների 
և ցոլալապտերների փոխարկիչները:  

Ղեկային մեխանիզմի իրանը շարժիչի ներսի հատվածի կողմից երեք 
հեղույսների օգնությամբ ձգվում է թափքի 19 ձախ լոնժերոնին: Կար-
տերի և լոնժերոնի միջև տեղակայվում են կարգավորիչ տափօղակներ, 
որոնց միջոցով հավաքման ժամանակ ապահովվում է որդնակի լիսեռի և 
ղեկասյան համառանցքայնությունը: 
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Նկ. 11.2. Ղեկային վարման համակարգ 
 

Նկ. 11.3-ում պատկերված է որդնակային տիպի ղեկային մեխանիզմը:  
Ղեկային մեխանիզմի 1 իրանում մշտական կառչման մեջ են գտնվում 

որդնակ-հոլովակ զույգը: Որդնակը միացված է ղեկասյան ներքևի 
հատվածին (11), իսկ հոլովակը տեղակայված է 7 արորիկի լիսեռի վրա: 
Ղեկանիվը պտտելիս հոլովակը սկսում է գլորվել որդնակի պտուտակա-
վոր պարուրակի վրայով, ինչը բերում է արորիկի լիսեռի պտտմանը: 
Որդնակային զույգին, ինչպես ցանկացած այլ ատամնանվային միացու-
թյանն անհրաժեշտ է յուղում: Այդ իսկ պատճառով ղեկային մեխանիզմի 
իրանի մեջ յուղ է լցվում, որի մակնիշը նշված է ավտոմոբիլի շահագործ-
ման հրահանգում: Վարորդը պտտում է ղեկանիվը, այդ պտույտը ղե-
կասյան միջոցով փոխանցվում է որդնակի լիսեռին, այնուհետև որդնակ-
հոլովակ զույգի փոխազդեցության հետևանքով արորիկի լիսեռն այս ու 
այն կողմ է ճոճվում, ինչը փոխանցվում է ղեկային շարժաբերին, որը 
պտտում է ղեկավարվող անիվները:    
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Նկ. 11.3. Որդնակային տիպի ղեկային մեխանիզմ 
 

 1՝ իրան, 2՝ արորիկ, 3՝ իրանի ներքևի կափարիչ, 4՝ կարգավորիչ միջադիր-
ներ , 5՝ որդնակի լիսեռի առանցքակալի արտաքին օղ, 6՝ գնդերով զատիչ, 7՝ 

արորիկի լիսեռ, 8՝ կարգավորիչ պտուտակ, 9՝ կարգավորիչ թիթեղ, 10՝ սևեռա-
պնդիչ տափօղակ, 11՝ որդնակի լիսեռ, 12՝ իրանի վերևի կափարիչ, 13՝ խտարար 

միջադիր, 14՝ արորիկի լիսեռի վռան, 15՝ որդնակի լիսեռի խցուկ,  
16՝ արորիկի լիսեռի խցուկ 

 
Ղեկային մեխանիզմի կողմից մոմենտի մեծացումը գնահատվում է 

փոխանցման թվով, որը ղեկանվի պտտման անկյան և արորիկի թեքման 
անկյան հարաբերությունն է: Ըստ ղեկային մեխանիզմի տիպի, փո-
խանցման թիվը կարող է լինել հաստատուն կամ փոփոխական, այս-
ինքն` արժեքը կարող է փոփոխվել անիվների պտտման գործընթացի 
ժամանակ: Մարդատար ավտոմոբիլների ղեկային մեխանիզմի փո-
խանցման թիվը կազմում է 12...20, բեռնատարներինը` 15...25:  

Ղեկային շարժաբերի փոխանցման թիվը կախված է շրջադարձային 
դարձակի և արորիկի լծակների բազուկների հարաբերությունից և 
կարող է փոփոխվել 0.85...1.1 շրջակայքում: Նկ. 11.3-ում պատկերված 



 

 
94

ղեկային մեխանիզմի փոխանցման թիվը 16,4 է: Ժամանակակից անիվ-
ներում օգտագործվող ղեկասյուներն անվտանգ են, այսինքն՝ վթարի 
դեպքում դրանք կարող են ծալվել կամ կոտրվել ու, ղեկանվի հետ 
ընդհարվելու դեպքում, վարորդի կրծքավանդակը պաշտպանել լուրջ 
վնասվածքներից: 

Ղեկավարվող անիվները կարող են թեքվել սահմանափակ անկյան 
տակ` 28...350: Դա արված է այն բանի համար, որ անիվները թեքվելու 
դեպքում չկպչեն շրջանակին, ավտոմոբիլի թևերին կամ այլ մասերին:  

Ժամանակակից մարդատար ավտոմոբիլներում լայն տարածում են 
գտել ձողային տիպի ղեկային մեխանիզմները: Մարդատար ավտոմոբիլ-
ների վրա նշված ղեկային մեխանիզմի լայն կիրառության պատճառներն 
են՝ կառուցվածքի պարզությունը, թեթև քաշը և պատրաստման ցածր 
գինը, բարձր օ.գ.գ.-ն, ձգաձողերի և հոդակապերի քանակը համեմա-
տաբար ավելի քիչ է: Բացի այդ, ավտոմոբիլի լայնությամբ տեղակայված 
ձողային ղեկային մեխանիզմի իրանը բավարար տարածություն է թող-
նում ավտոմոբիլի շարժիչային հատվածում այլ ագրեգատների հարմար 
դասավորության համար: Ձողային ղեկային մեխանիզմը բավականին 
կոշտ է, ինչն ապահովում է ավտոմոբիլի հստակ ղեկավարումը մա-
նևրումներ կատարելիս:  

Ձողային տիպի ղեկային մեխանիզմը (նկ. 11.4) իր մեջ ներառում է ղե-
կասյան վրա տեղակայված ատամնանիվ և դրա հետ կապված ատամ-
նանվային ձող: Երբ վարորդը պտտում է ղեկանիվը, ձողն աջ ու ձախ է 
տեղաշարժվում և իրեն միացված ղեկային շարժաբերների օգնությամբ 
թեքում ղեկավարվող անիվները: 
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Նկ. 11.4. Ձողային տիպի ղեկային մեխանիզմ և շարժաբեր 
 

 
Նկ. 11.4-ում պատկերված է ձողային տիպի ղեկային մեխանիզմ և 

շարժաբեր, որտեղ 1-ը ղեկային ձգաձողերի ծայրապանակն է, 2-ը՝ ծայ-
րապանակի գնդային հոդակապը, 3-ը՝ շրջադարձային լծակը, 4-ը` կար-
գավորիչ ձգաձողը, 5-ը և 7-ը` ձգաձողերի ներքին ծայրապանակները, 6-ը` 
ձողին ձգաձողերը միացնող հեղույսը, 8-ը` ղեկային մեխանիզմի ամ-
րացման պահանգը, 9-ը` ղեկային մեխանիզմի հենարանը, 10-ը` պաշտ-
պանիչ պատյանը, 11-ը` սևեռապնդիչ թիթեղը, 12-ը` միացնող թիթեղը, 
13-ը` ռետինամետաղական հոդակապը, 14-ը` հանդարտիչ օղակները, 
15-ը` ձողի հենարանային վռանը, 16-ը` ձողը, 17-ը` ղեկային մեխանիզմի 
իրանը, 18-ը` առձգիչ հեղույսը, 19-ը` ճկուն ագույցի կցաշուրթը, 20-ը` հո-
լովակավոր առանցքակալը, 21-ը` տանող ատամնանիվը, 22-ը` գնդային 
առանցքակալը, 23-ը` սևեռապնդիչ օղը, 24-ը` պաշտպանիչ տափօղակը, 
25-ը` խտարար օղակը, 26-ը` առանցքակալի մանեկը, 27-ը` միջանկյալ 
լիսեռը, 28-ը` փոշեպաշտպանը (պիլնիկ), 29-ը` պաշտպանիչ թասակը, 
30-ը` հենակի խտարար օղակը, 31-ը` ձողի հենակը, 32-ը` զսպանակը, 
33-ը` հենակի մանեկը, 34-ը` հենակի մանեկի առձգիչ օղակը, 35-ը` 
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խցափակիչը, 36-ը` ներդրակի զսպանակը, 37-ը` գնդային մատի ներ-
դրակը, 38-ը` գնդային մատը, 39-ը` պաշտպանիչ թասակը, Ա-ն և Բ-ն՝ 
փոշեպաշտպանիչի և իրանի վրայի նիշերը: 

Ձողային տիպի ղեկային մեխանիզմի թերություններն են՝ բարձր զգա-
յունությունը ճանապարհային անհարթություններից առաջացող խփոց-
ների նկատմամբ և դրանց հաղորդումը ղեկային անվին, ղեկային կառա-
վարման հակումը թրթռակտիվությանը, մեքենամասերի մեծ բեռնվածու-
թյունը: Ձողային տիպի ղեկային մեխանիզմները կիրառվում են հիմնա-
կանում ղեկավարվող անիվների անկախ կախոցքով մարդատար ավտո-
մոբիլների մոտ, երբ բեռնվածքն առանցքի վրա չի գերազանցում 24 կՆ-ը: 

Ավտոմոբիլների ղեկավարվող անիվների պտտելը հեշտացնելու հա-
մար օգտագործվում են ուժեղարարներ: Երկար տարիներ ավտոմոբիլա-
յին կոնստրուկտորները չէին մտածում դրանց մասին, քանի որ ավտոմո-
բիլային անիվները նեղ էին, կոնտակտի մակերեսը փոքր, հարմարավե-
տության և կառավարելիության պահանջները ցածր: Փոփոխություններն 
իրականացվում էին միայն ղեկային մեխանիզմի և հաղորդակի թվերը, 
ինչպես նաև ղեկանվի տրամագիծը մեծացնելու շրջանակներում: Ի 
սկզբանե ղեկային կառավարման ուժեղարարներն ի հայտ են եկել ծանր 
տեխնիկայի՝ հանքերում աշխատող ինքնաթափերի մոտ: Դրանք 
պնևմոուժեղարարներ էին, որոնց կոնստրուկցիան պարզ էր, իսկ սնու-
ցումը ստացվում էր արգելակման պնևմատիկ շարժաբերների համար 
նախատեսված կոմպրեսորից: Սակայն հիդրավլիկ համակարգը, լինելով 
ավելի բարդ և թանկ, աշխատում էր անաղմուկ և հստակ: 1951 թվա-
կանին ամերիկյան սերիական արտադրության Chrysler Crown Imperial, 
այնուհետև 1954-ին եվրոպական Citroen DS 19 ավտոմոբիլներում 
սկսվեց հիդրոուժեղարարների կիրառությունը: 
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12. ԱՐԳԵԼԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
12.1. Արգելակային համակարգի նշանակությունը, հիմնական 

տեսակները և ընդհանուր կառուցվածքը 
 

 
Արգելակային համակարգը ծառայում է` ավտոմոբիլի արագությունը 

իջեցնելու, ավտոմոբիլը կանգնեցնելու, կանգնած ավտոմոբիլը տեղում 
պահելու համար: Գոյություն ունեն հետևյալ տիպի արգելակային համա-
կարգեր` 

• աշխատանքային` ծառայում է ավտոմոբիլի շարժման արագու-
թյունն իջեցնելու և ավտոմոբիլը կանգնեցնելու համար, 

• կանգառային` ծառայում է մինչև 250 թեքության վրա կանգնած 
ավտոմոբիլը տեղում պահելու համար, 

• օժանդակ` ծառայում է աշխատանքային արգելակային համակար-
գը բեռնաթափելու համար, 

• պահեստային` ծառայում է բանվորական արգելակային համակար-
գը շարքից դուրս գալու դեպքում ավտոմոբիլի շարժման արագությունն 
իջեցնելու և ավտոմոբիլը կանգնեցնելու համար: 

Արգելակային ուժը որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

 

որտեղ -ը ավտոմոբիլի լրիվ կշիռն է, որոշվում է հետևյալ 

բանաձևով` 

 

-ն ավտոմոբիլի սեփական կշիռն է, -ն բեռի կշիռն է: 
Մարդատար ավտոմոբիլների համար` 

 

-ը ուղևորների քանակն է, 750 Ն-ն մեկ ուղևորի միջին կշիռն է, 

-ն դողի և հենարանային մակերևույթի միջև կցման գործակիցն է, 
որը կախված է ինչպես դողի տիպից, նյութից, այնպես էլ հենարանային 
մակերևույթի որակից:  
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Չոր ասֆալտ-բետոնե հենարանային մակերևույթների համար 

, գրունտային ճանապարհների համար , սառույցի 

համար` : 

Ինչպես երևում է վերը նշվածից, արգելակային ուժի առավելագույն 
արժեքը սահմանափակվում է կցման պայմանով: Եթե արգելակային 
ուժի առավելագույն արժեքը մեծ է կցման ուժից ( ), տեղի է 
ունենում հենարանային մակերևույթի շերտերի և (կամ) դողի պոկում, 
այսինքն` դիտվում է սահք: 

Ընդհանուր դեպքում արգելակային համակարգը բաղկացած է 
արգելակային մեխանիզմից և շարժաբերից: Արգելակային մեխանիզմը 
ծառայում է ավտոմոբիլի անվի կամ փախհաղորդակի որևէ դետալի վրա 
ազդելու համար: Շարժաբերը ծառայում է վարորդի կողմից ազդող ուժը 
արգելակային մեխանիզմին հաղորդելու կամ փոխանցելու համար:  

Արգելակային մեխանիզմները լինում են անվային կամ փոխհաղորա-
կային: Անվային արգելակային մեխանիզմն ազդում է անվի վրա, իսկ 
փոխհաղորդակայինը` փոխհաղորդակի որևէ մի դետալի վրա:  

Արգելակային մեխանիզմները լինում են թմբուկային կամ սկավա-
ռակային: 

Թմբուկային արգելակային մեխանիզմն ունի հետևյալ առավելություն-
ները` ապահովում է մեծ արգելակային ուժերի կամ մոմենտների ստեղ-
ծում, պաշտպանված է կեղտից և խոնավությունից: Թերություններն են` 
վատ ապահովվող հովացումը, որի հետևանքով էլ կոճղակների վերդի-
ները շուտ են տաքանում: 

Թմբուկային արգելակային մեխանիզմները հիմնականում օգտագոր-
ծում են բեռնատար ավտոմոբիլների, ավտոբուսների, ինչպես նաև մար-
դատար ավտոմոբիլների համար: 

Սկավառակային արգելակային մեխանիզմները հիմնականում օգ-
տագործում են մարդատար ավտոմոբիլներում: Առավելություններն են` 
արգելակման բարձր արդյունավետությունը, մեծ հովացումը և կոմպակ-
տությունը: Թերություններ. չի կարող ապահովել մեծ արգելակային մո-
մենտի ստեղծում, խոնավությունից և կեղտից վատ է պաշտպանված:  
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12.2. Մեխանիկական, հիդրավլիկ և պնևմատիկ արգելակային 
շարժաբերներ 

 

Արգելակային շարժաբերները լինում են մեխանիկական, հիդրավլիկ, 
պնևմատիկ և համակցված: Աշխատանքային արգելակային համակար-
գը կարող է ունենալ վերը նշված շարժաբերներից որևէ մեկը: Կանգա-
ռային արգելակային համակարգն ունի մեխանիկական շարժաբեր:  

Մեխանիկական շարժաբերի առավելություններն են՝ մեծ հուսալիու-
թյունը, աշխատանքը կախված չէ շրջապատի ջերմաստիճանից, հա-
մեմատաբար էժան է, տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը հեշտ է: 
Թերություններն են` մեծ գաբարիտային չափերը, պահանջում է մեծ ուժի 
գործադրում, որը բերում է վարորդի հոգնածության:  

Հիդրավլիկ շարժաբերն ունի հետևյալ առավելությունները` համեմա-
տաբար ավելի կոմպակտ է, հարմարադասումը հեշտ է, շնորհիվ հեղուկի 
անսեղմելիության` գործարկելու համար պահանջվում է կարճ ժամանա-
կամիջոց: Թերություններն են` անհրաժեշտ է ապահովել բոլոր ագ-
րեգատների խիստ հերմետիկությունը, օգտագործվող աշխատանքային 
հեղուկի հատկությունները կախված են շրջապատի ջերմաստիճանից, 
տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը համեմատաբար դժվար է:  

Պնևմատիկ շարժաբերով արգելակային համակարգի առավելություն-
ները. զգալիորեն հեշտացնում է վարորդի աշխատանքը, որը խիստ 
կարևոր է բեռնատար ավտոմոբիլների և ավտոբուսների վարորդների 
համար, համակարգի աշխատանքը կախված չէ շրջապատի ջերմաստի-
ճանից: Թերությունները. համեմատաբար բարդ կառուցվածք ունի, ան-
հրաժեշտ է ապահովել բոլոր հանգույցների միացման խիստ հերմետի-
կությունը, տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը բարդ է, ունի հա-
մեմատաբար մեծ ինքնարժեք: 
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12.3. Թմբուկային արգելակային մեխանիզմի կառուցվածքը 
և աշխատանքը 

 

Այս տիպի արգելակային մեխանիզմը բեռնատար և մարդատար ավ-
տոմոբիլների համար աշխատանքային արգելակային մեխանիզմ է:  

Նկ. 12.1-ում պատկերված է թմբուկային արգելակային մեխանիզմը: 
Աշխատանքը կատարվում է հետևյալ կերպ. ոտնակի վրա ազդելու դեպ-

քում ճնշումը գլխավոր արգելակային գլանից փոխանցվում է անվային 
արգելակային գլանին, որի հետևանքով գլանի մեջ մխոցները տեղա-
շարժվում են դեպի աջ և ձախ` ազդելով կոճղակների վրա: Վերջիններս 
տեղաշարժվում են և կոճղակների վերդիրները շփվում են թմբուկի հետ: 
Առաջացած շփման ուժերի հաշվին տեղի է ունենում ավտոմոբիլի 
արագության նվազում և արգելակում: Արգելակման արդյունավետությունը 
մեծացնելու նպատակով կոճղակների վերդիրները պատրաստում են մեծ 
շփման գործակից ունեցող շփական նյութերից` դրոշմման միջոցով: 
Սովորաբար վերդիրները կոճղակների հետ միացվում են գամերի միջոցով: 

 
 

Նկ. 12.1. Թմբուկային արգելակային մեխանիզմ 
1՝ արգելակային մեխանիզմի վահան, 2՝ անվային արգելակային գլան, 3՝ 

կոճղերի վերևի առձգիչ զսպանակ, 4՝ արգելակային կոճղակ, 5՝ կոճղակի վեր-
դիր, 6՝ արգելակի թմբուկ, 7՝ տեղակայման բույթ, 8՝ ուղղորդիչ զսպանակ, 9՝ 

ներքևի առձգիչ զսպանակ 
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    Կոճղակները պատրաստվում են պողպատից` դրոշմման միջոցով:  
Ոտնակի վրա ուժի բացակայության դեպքում, երբ համակարգում 

ճնշում ընկնում է, զսպանակների միջոցով կոճղակները վերադառնում 
են նախկին դիրքի: Առաջանում է բացակ կոճղակների վերդիրների ու 
թմբուկի միջև և արգելակումը դադարում է: 

 
12.4. Թմբուկային արգելակային մեխանիզմների կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները 
 

Ըստ կոճղակների հենարանների դիրքի և շարժաբերների ուժերի 
բնույթի՝ գոյություն ունեն տարբեր տիպի թմբուկային արգելակային մե-
խանիզմներ: 

Նկ. 12.2-ում պատկերված են թմբուկային արգելակային մեխանիզմի 
վրա ազդող ուժերը: 

Նկարում պատկերված պտտման ուղղության արգելակման դեպքում 1 
կոճղը ակտիվ է, 2-ը` պասիվ կոճղակ, այսինքն` 1-ի կողմից ստեղծվում է 
ավելի մեծ արգելակային մոմենտ, քան 2-ի: Դա պայմանավորված է 
նրանով, որ P1 և T1 ուժերի ազդման ուղղությունները համընկնում են: 2 
կոճղակի դեպքում հենման O2 կետի նկատմամբ P2 և T2 ուժերից առաջա-
ցող մոմենտներն ունեն տարբեր ուղղություններ, որի հետևանքով 2 կոճ-
ղակի կողմից ստեղծվում է ավելի փոքր արգելակային մոմենտ: Հակա-
ռակ ուղղությամբ շարժվելու դեպքում 2-ը դառնում է ակտիվ, 1-ը` պա-
սիվ: Ելնելով վերը նշվածից` կոճղակների վերդիրներն ունենում են տար-
բեր չափեր, որպեսզի մաշը լինի հավասարաչափ: 

 

 
 

Նկ. 12.2. Թմբուկային արգելակային մեխանիզմի վրա գործող ուժեր 
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P1 և P2-ը` մխոցների կողմից կոճղակների վրա ազդող ուժերն են, 
 N1 և N2-ը` նորմալ ուժերը,T1 և T2-ը` շոշափող ուժերը,U1, Y1 և U2, Y2-ը` 1 

և 2 կոճղերի հենարանների հակազդեցություններն են: 
Արգելակման արդյունավետությունը մեծացնելու նպատակով անհրա-

ժեշտ է, որպեսզի երկու կոճղերն էլ ակտիվ լինեն: Սխեման հետևյալն է` 
 

 
ա) 

 
բ) 

 
Նկ. 12.3. Երկու ակտիվ կոճղերով թմբուկային արգելակային մեխանիզմներ 

ա) հիդրոմխոցային և բ) բռունցքային շարժաբերներով 

 
Նկ. 12.3 ա-ում պատկերված արգելակային մեխանիզմը լայնորեն 

տարածված է ԳԱԶ, ԳԱԶ, ՈՒԱԶ տիպի ավտոմոբիլներում: Այս դեպքում, 
անկախ շարժման ուղղությունից, երկու կոճղերն էլ ակտիվ են: Յուրա-
քանչյուր կոճղ շարժման մեջ է դրվում իր հիդրոմխոցի օգնությամբ: 
Նախորդի հետ համեմատած` ունի բարդ կառուցվածք: 

ԶԻԼ, ԿամԱԶ, ՄԱԶ մակնիշի ավտոմոբիլներում օգտագործվում է նկ. 
12.3. բ-ում պատկերված արգելակային մեխանիզմը: Այս դեպքում պնև-
մատիկ շարժաբերի օգնությամբ լծակի միջոցով շարժման մեջ է դրվում 
բռունցքը: 

Կոճղակները և աշխատանքային գլանը միանում են կցաշուրթին, որն 
էլ իր հերթին միացված է կամրջակի հեծանին: Թմբուկը միանում է ան-
վակունդին: 
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12.5. Սկավառակային արգելակային մեխանիզմի կառուցվածքը  
և աշխատանքը 

 

Սկավառակային արգելակային մեխանիզմը (նկ. 12.4) լայն տարածում 
է ստացել մարդատար ավտոմոբիլներում: Մեխանիզմը բաղկացած է 
թուջից պատրաստված սկավառակից, որը միանում է անվի հետ: Սկա-
վառակի երկու կողմերում տեղադրում են աշխատանքային արգե-
լակային գլանները, որոնք միանում են կցաշուրթին կամ սկավառակին, 
որն էլ միացված է շրջադարձային դարձակին:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Նկ. 12.4. Սկավառակային արգելակային մեխանիզմի ընդհանուր տեսքը 
 
Նկ. 12.5-ում պատկերված է առջևի անվի սկավառակային արգելա-

կային մեխանիզմը, որտեղ 1-ը առջևի արգելակների շարժաբերի պոմպ-
ման խողովակապտուկն է, 2-ը՝ աշխատանքային գլանների միացման 
խողովակը, 3-ը՝ արգելակման կոճղակների վերդիրների մաշի ազդա-
նշանիչի հաղորդալարը, 4-ը՝ անվային գլանի մխոցը, 5-ը՝ անվային գլա-
նի սևեռիչը, 6-ը՝ արգելակային կոճղակի վերդիրը, 7-ը՝ խտարար օղակը, 
8-ը՝ փոշեապաշտպանիչ թասակը, 9-ը՝ կոճղակների ամրացման մատե-
րը, 10-ը՝ կալունակին սուպորտի ամրացման հեղույսը, 11-ը՝ դարձման 
բռունցքը, 12-ը՝ սուպորտի ամրացման կալունակը, 13-ը՝ սուպորտը, 14-ը՝ 
պաշտպանիչ պատյանը, 15-ը՝ երիթակը, 16-ը՝ կոճղակի առձգիչ զսպա-
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նակը, 17-ը՝ արգելակային կոճղակները, 18-ը՝ անվային գլանը, 19-ը՝ ար-
գելակման սկավառակը:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Նկ. 12.5. Սկավառակային արգելակային մեխանիզմ 
 
Աշխատանքի ժամանակ աշխատանքային արգելակային գլանների 

մխոցները տեղաշարժվում են դեպի սկավառակը, որի հետևանքով վեր-
դիրները հպվում են սկավառակի հետ: Առաջացող շփման ուժերի հաշ-
վին տեղի է ունենում արգելակում: 

Սկավառակային արգելակների արդյունավետությունն ավելի ցածր է, 
քան թմբուկային արգելակներինը, իսկ կայունությունը` բարձր: Շփման 
ուժերի ազդեցության տակ սկավառակի հենարանը բեռնվում է, այս-
ինքն` արգելակային մեխանիզմը հավասարակշռված չէ: 

Ինչպես թմբուկային, այնպես էլ սկավառակային արգելակային մե-
խանիզմների վերդիրները պատրաստվում են մեծ շփման գործակից 
ունեցող շփական նյութից: Աշխատանքային արգելակային գլանները 
գտնվում են թուջից պատրաստված սուպորտի մեջ: 
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12.6. Վակուումային և հիդրովակուումային ուժեղարարներ 
 

Հիդրավլիկ արգելակային համակարգ շահագործելու դեպքում` վա-
րորդի աշխատանքը հեշտացնելու նպատակով, հաճախ օգտագործում 
են վակուումային կամ հիդրովակուումային ուժեղարարներ: Ուժեղարարի 
աշխատանքը կապված է ներքին այրման շարժիչի աշխատանքի հետ:  

Արգելակային ոտնակի վրա ազդելու դեպքում ճնշումը գլխավոր 
արգելակային գլանից փոխանցվում է վակուումային ուժեղարարի գլա-
նին, ընդ որում, վակուումային ուժեղարարի դիաֆրագմայի աջ և ձախ 
խոռոչներում ստեղծված ճնշումների տարբերության հաշվին դիաֆրագ-
ման ձախ եզրային դիրքից տեղաշարժվում է դեպի աջ, ինչի հետևանքով 
արգելակային հեղուկը լրացուցիչ ճնշում է գործադրում: Արդյունքում 
փոքրանում է վարորդի կողմից ոտնակի վրա գործադրվող ուժի մեծու-
թյունը: Վակուումային ուժեղարարի աջ խոռոչը միանում է շարժիչի նե-
րածման կոլեկտորին, իսկ ձախ խոռոչը` հաղորդակցվում է մթնոլորտի 
հետ: 

Ուժեղարարի բոլոր դետալները գտնվում են պողպատից դրոշմված 
կարտերի ներսում, որը փակվում է պողպատե կափարիչով: 

Գործադրվող ուժը վերացնելու դեպքում դիաֆրագման սկզբնական 
դիրքի է գալիս կոնական զսպանակի միջոցով: 

  
12.7. Պնևմատիկ արգելակային շարժաբեր 

 

Պարզագույն պնևմատիկ արգելակային շարժաբերը բաղկացած է 1 
ռեսիվերից (օդամբար), որին կոմպրեսորից տրվում է ճնշված օդը, 3 ծո-
րակից, որը գործի է դրվում 2 ոտնակի միջոցով և 4 արգելակային գլա-
նից, որի 6 մխոցակոթը միացված է արգելակի 7 սեղմաթողիչ բռնցքին 
(նկ. 12.6 ա): Արգելակելու դեպքում ծորակը միացնում է արգելակային 
գլանի ներքին խոռոչը օդամբարի հետ, և սեղմված օդը, որն ազդում է 5 
մխոցի վրա, գործի է դնում արգելակային մեխանիզմը (նկ. 12.6 բ):  
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Նկ. 12.6. Պարզագույն պնևմատիկ արգելակային շարժաբեր 
 

Արգելակային գլանում օդի ճնշումն այնպիսին է, ինչպիսին օդամբա-
րում, ինչը նախանշում է արգելակման ինտենսիվությունը: Որպեսզի 4 
գլանի միջի օդի ճնշումը կախված լինի 2 ոտնակին գործադրվող ուժից, 
արգելակային շարժաբերում 3 ծորակի փոխարեն կիրառվում է ավտո-
մատ գործող հետևող մեխանիզմ:  

Հետևող մեխանիզմները, որոնք ղեկավարում են արգելակների աշ-
խատանքը, լինում են ուղիղ և հակադարձ գործողության: Ուղիղ գործո-
ղության հետևող մեխանիզմները փոխում են օդի ճնշումը ոտնակին գոր-
ծադրված ուժին ուղիղ համեմատական:  

Հակադարձ գործողության հետևող մեխանիզմը փոխում է ճնշումը 
գործադրված ուժին հակադարձ համեմատական: 

 

13. ԿՐՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ԹԱՓՔԵՐ 
 

Ավտոմոբիլի կրող համակարգը նախատեսված է ավտոմոբիլի բաղ-
կացուցիչ մասերն ամրացնելու համար: Ավտոմոբիլի կրող համակարգը 
սովորաբար շրջանակն է: Անշրջանակ կոնստրուկցիա ունեցող ավտոմո-
բիլում կրող է հանդիսանում թափքը: 
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Շրջանակը նախատեսված է ավտոմոբիլի թափքի և մնացած բոլոր 
մեխանիզմներն ամրացնելու համար: Շրջանակն իր վրա է կրում ավտո-
մոբիլի զանգվածից ընկնող ուղղահայաց բեռնվածքները, շարժման ըն-
թացքում առաջացող քարշիչ և ոլորող ճիգերը, ինչպես նաև ճանապար-
հային անհարթությունները հաղթահարելիս առաջացող դինամիկ բեռն-
վածքները: Բոլոր բեռնատար, բարձր դասի մարդատար ավտոմոբիլնե-
րը և որոշ ավտոբուսներ ունեն շրջանակ:  

 
13.1. Շրջանակների տեսակները, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները, կիրառումը 
 

Շրջանակները լինում են երկու տեսակի` լոնժերոնային և ողնաշա-
րային: 

Լոնժերոնային շրջանակը (նկ. 13.1., 13.2) բաղկացած է երկու լոնժե-
րոններից (երկայնական հեծաններ) 2, 4, որոնք միմյանց են միացված 
լայնադրակների օգնությամբ: Լոնժերոնները դրոշմված են թերթավոր 
պողպատից և ունեն շվելերային փոփոխական լայնական հատույթ: 

  

 
 

Նկ. 13.1. Բեռնատար ավտոմոբիլի լոնժերոնային շրջանակ 
 
Լայնադրակները, ինչպես և լոնժերոնները պատրաստված են դրոշմ-

ման միջոցով, և դրանց ձևը թույլատրում է շրջանակին ամրացնել 
տարբեր մեխանիզմներ (օրինակ` տեղադրել շարժիչը): Լոնժերոնները և 
լայնադրակները միմյանց միանում են գամի կամ եռակցման միջոցով:  
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Լոնժերոններին միացվում են տարբեր տիպի բարձակներ, որոնք նա-
խատեսված են թափքի, կախոցքի մասերը, փոխհաղորդակի մե-
խանիզմները, ղեկավարման համակարգերը և այլ մասեր ամրացնելու 
համար: Լոնժերոնների առջևի մասում կա 1 կրոնշտեյն, իսկ հետևի 
լայնադրակը ամրացված է սեղմույթներով: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 13.2. Մարդատար ավտոմոբիլի լոնժերոնային շրջանակ 
 

  

Ողնաշարային շրջանակը (նկ. 13.3) բաղկացած է մեկ կենտրոնական 
կրող հեծանից, սովորաբար խողովակային հատույթի, որին միացված են 
տարբեր տեղակայման կրոնշտեյններ: Ողնաշարային շրջանակի կրող 
հեծանը կարող է բաղկացած լինել փոխհաղորդակի առանձին մեխա-
նիզմների կարտերներից:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկ. 13.3. Ողնաշարային շրջանակ 
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Վերջիններս, համեմատած լոնժերոնային շրջանակների հետ, ունեն 
ծռման և ոլորման մեծ կոշտություններ (կիրառվում են Տատրա բեռնա-
տար ավտոմոբիլներում): Սակայն այս դեպքում բարդանում է փոխհա-
ղորդակի մեխանիզմների տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը, 
ինչպես նաև անհրաժեշտ է ապահովել պատրաստման և հավաքման 
մեծ ճշտություն: 

 
13.2. Կրող թափքեր 

 

Առանց շրջանակի կոնստրուկցիաներ հիմնականում կիրառվում են 
ցածր ու միջին դասի մարդատար ավտոմոբիլներում և ավտոբուսներում: 
Այդպիսի ավտոմոբիլներում շրջանակի ֆունկցիան կատարում է ամբող-
ջական մետաղական կրող թափքը, որն ունի կոշտ կառուցվածք: Շրջա-
նակային կոնստրուկցիայի հետ համեմատած` կրող թափքը նվազեցնում 
է ավտոմոբիլի զանգվածը և թույլատրում զգալիորեն իջեցնել դրա բարձ-
րությունը: 

Ավտոմոբիլի թափքը ծառայում է վարորդին, ուղևորներին և տարբեր 
բեռներ փոխադրելու և արտաքին ազդեցությունից պաշտպանելու համար:  

Ըստ նշանակության` ավտոմոբիլային թափքերը լինում են` բեռնա-
տար, ուղևորատար, բեռնաուղևորատար և հատուկ:  

Բեռնատար թափքերը կարող են լինել ընդհանուր նշանակության (կո-
ղավոր հենահարթակ (պլատֆորմներ)) և հատուկ նշանակության (ինք-
նաթափ, ֆուրգոն, ցիստեռն և այլն): Ուղևորատար թափքերը նույնպես 
լինում են ընդհանուր նշանակության և հատուկ: Վերջիններս նախա-
տեսված են տարբեր սարքավորումներ և հարմարանքներ (հակահրդե-
հային, լաբորատոր) տեղադրելու համար:  

Կոնստրուկցիայից կախված` թափքերը լինում են հիմնակմախքային 
(կարկասային), կիսահիմնակմախքային և առանց հիմնակմախքի: Հիմ-
նակմախքային թափքն ունի կոշտ տարածական հիմնակմախք, որին 
ամրացված են ներսի և դրսի երեսապատիչները: Կիսահիմնակմախ-
քային թափքի մոտ առկա են հիմնակմախքի մասերի միայն մի քանի 
մասեր (առանձին կանգնակներ, աղեղներ, ուժեղարարներ): Մարդա-
տար ավտոմոբիլների թափքերը սովորաբար արվում են առանց հիմնա-
կմախքի, ավտոբուսներինը` հիմնակմախքային և կիսահիմնակմախքա-
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յին, իսկ բեռնատար ավտոմոբիլների ամբողջական մետաղական խցիկ-
ները կարող են լինել կիսահիմնակմախքային և առանց հիմնակմախքի: 

Մարդատար ավտոմոբիլի թափքը բաղկացած է պողպատե իրանից, 
որին ամրացված են շարժիչի ծածկոցը, բեռնախցիկի ծածկոցը, դռները, 
անվածածկոցներից և դեկորատիվ մասերից (ռադիատորի, առջևի և հե-
տևի թափարգելներ, դեկորատիվ վրադիրներ և այլն): Թափքի իրանը 
եռակցված կոշտ կոնստրուկցիա է` բաղկացած առանձին նախնական 
հավաքված հանգույցներից հիմքից (հատակ)` իրանի առջևի և hետևի 
մասերի հետ միասին, աջ և ձախ կողային մասերից` հետևի անվածած-
կոցների հետ միասին, տանիքից և առջևի անվածածկոցից: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Նկ. 13.4. Մարդատար ավտոմոբիլի սեդան տիպի թափք 
 

Նկ. 13.4-ում պատկերված են մարդատար ավտոմոբիլի սեդան տիպի 
թափքի բաղկացուցիչ մասերը, որտեղ 1–ը՝ առջևի թափարգելն է, 2-ը՝ 
ջերմափոխանակիչի շրջանակը, 3-ը՝ առջևի աջ անվածածկոցը, 4-ը՝ ջեր-
մափոխանակիչի շրջանակի վահանը, 5-ը՝ ջերմափոխանակիչի շրջա-
նակի կանգնակը, 6-ը՝ ջերմափոխանակիչի շրջանակի վերևի լայնա-
դրակը, 7-ը՝ առջևի աջ անվածածկոցի ցայտապաշտպանը, 8-ը՝ առջևի 
աջ լոնժերոնը, 9-ը՝ ծածկոցի ծխնին է, 10-ը՝ առաջքի վահանակը, 11-ը՝ 
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ծածկոցը, 12-ը՝ առջևի կախոցքի զսպանակի հենարանը, 13-ը՝ օդի ներ-
հոսի տուփը, 14-ը՝ հողմապակու շրջանակը, 15-ը՝ առջևի դուռը, 16-ը՝ 
կտուրի հեծանները, 17-ը՝ կտուրի վահանը, 18-ը՝ բեռնախցիկի կափա-
րիչը, 19-ը՝ հետևի ապակու շրջանակը, 20-ը՝ ձախ արտաքին կողամասի 
վահանը, 21-ը՝ հետևի հատակը, 22-ը՝ հետևի թափարգելը, 23-ը՝ հետևի 
դուռը, 24-ը՝ սպոյլերը, 25-ը՝ առջևի նստոցի կալունակը, 26-ը՝ առջևի 
հատակը, 27-ը՝ հատակի առջևի լայնադրակը, 28-ը՝ հատակի ուժեղա-
րարը, 29-ը՝ առջևի ձախ անվածածկոցը, 30-ը՝ առջևի ձախ անվածած-
կոցի ցայտապաշտպանը, 31-ը՝ քարշակման բլթանցքի կալունակը:  

Ավտոբուսի թափքը (նկ. 13.5) ունի կոշտ կառուցվածք, սովորաբար 
բաղկացած է հիմնակմախքից, արտաքին և ներքին երեսապատիչից, 
հատակից, պատուհաններից, դռներից և այլն: Թափքի ներսում վա-
րորդի և ուղևորների համար տեղադրված են նստարաններ:  

Հիմնակմախքն ավտոբուսի թափքի հիմնական մասն է: Այն բաղկա-
ցած է 1 հիմքից, 2 կողամասերից, 4 տանիքից, առջևի 5 և հետևի 3 մա-
սերից: Հիմնակմախքը սովորաբար արվում է եռակցված ուղղանկյուն 
հատույթ ունեցող պողպատե ձողերից:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Նկ. 13.5. Ավտոբուսի թափքի հիմնակմախք 
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Բեռնատար ավտոմոբիլի թափքը բաղկացած է խցիկից, պահպանական 
հարդարանքից և բեռնատար թափքից (նկ. 13.6): Խցիկը ամբողջական 
եռակցված մետաղական կոշտ կոնստրուկցիա է, որը բաղկացած է 4 
հիմնակմախքից, 2 տանիքից, 1 վերևի, 3 հետևի և 5 կողային վահան-
ներից: Պահպանական հարդարանքն իր մեջ ընդգրկում է 6 շարժիչի 
ծածկոցը, 7 անվածածկոցները, 8 ոտնատեղերը և 9 ռադիատորի երե-
սապատիչը:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկ. 13.6. Բեռնատար ավտոմոբիլի թափք 

Ա) խցիկ, Բ) պահպանական հարդարանք, Գ) կողավոր հենահարթակ 
 

Բեռնատար թափքը կարող է լինել կողավոր հենահարթակի տեսքով 
(ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլների մոտ), ինքնաթափ (հետևի 
կամ կողքի վրա բացվող), ֆուրգոն կամ ցիստեռն տեսքի և այլն (հատուկ 
մասնագիտացված ավտոմոբիլներ): 

 
14. ԱՆԻՎՆԵՐ, ԴՈՂԵՐ 

 

Անիվները ծառայում են ավտոմոբիլի և ճանապարհի կապը ապահո-
վելու համար: Դրանք ապահովում են ավտոմոբիլի շարժումն ու կառա-
վարումը, զսպակավորումը, շարժման ուղղության փոփոխությունը և ավ-
տոմոբիլից ճանապարհին ուղղահայաց բեռնվածքների փոխանցումը:  

Ըստ նշանակության՝ անիվները լինում են տանող, ղեկավարվող, կոմ-
բինացված (տանող-ղեկավարվող) և պահպանող: 
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Տանող անիվները ծառայում են շարժիչից փոխհաղորդակի միջոցով 
ոլորող մոմենտն ընդունելու և ավտոմոբիլի շարժումը ապահովելու հա-
մար: Ղեկավարվող անիվները ստանում են քարշիչ ուժը շրջանակից 
կամ թափքից և դրա ազդեցության տակ գլորվում են: Ղեկավարվող 
անիվները ծառայում են ավտոմոբիլի շարժման ուղղությունը կարգա-
վորելու համար: Դասական 4x2 ավտոմոբիլների հետևի անիվները տա-
նող են, առջևինները` ղեկավարվող: 

Ժամանակակից ավտոմոբիլների դեպքում տարածված են առջևի 
տանող և ղեկավարվող անիվներով հարմարադասման սխեմաները: Այս 
դեպքում անիվը միաժամանակ և՛ տանող է, և՛ ղեկավարվող: Ավտո և 
էլեկտրաբեռնիչներում տանող են առջևի անիվները, ղեկավարվող` հե-
տևինները: 

 
14.1. Անիվների կառուցվածքը 

 

Հավաքած վիճակում ավտոմոբիլի անիվը (նկ. 13.1) բաղկացած է 1 
անվահեցից, 2 օդի փականից, 3 դողից, 4 օդախցիկից (խցիկավոր դո-
ղերի մոտ): 

Անիվը միանում է անվակունդին, վերջինս էլ առանցքակալների միջոցով 
տեղադրվում է սռնու վրա: Անիվը պատրաստվում է դրոշմված պողպատից 
պատրաստված անվահեցից, որն էլ միանում է պողպատից դրոշմված 
սկավառակին: Սկավառակն ունի որոշակի պրոֆիլ, որն ապահովում է 
անվի անհրաժեշտ կոշտությունը: Անվի վրա տեղադրված է դողը: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Նկ. 14.1. Ավտոմոբիլային անիվ. ա) խցիկավոր, բ) անխուց 
1՝ անվահեց, 2՝ օդի փական, 3՝ դող, 4՝ օդախցիկ  
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Ճնշման չափը դողում կարևորագույն շահագործական պարամետրն 
է, ինչից կախված են պնևմատիկ դողի երկարակեցությունը և վառելիքի 
ծախսի խնայողությունը: Թեթև մարդատար և ցածր բեռնատարողու-
թյամբ բեռնատար ավտոմոբիլների դողերում ճնշումը 0.2...0.27 ՄՊա է, 
բեռնատար ավտոմոբիլների, ավտոբուսների և կցորդներինը` 0.5...0.7 
ՄՊա: Բարձր անցողականության ավտոմոբիլների համար օգտագործ-
վում են փոփոխական (կարգավորվող) ճնշումով դողեր, որոնց մեջ 
ճնշումը փոփոխվում է 0.05...0.35 ՄՊա (օրինակ` ԶԻԼ-131):  

 
14.2. Դողերի ընդհանուր կառուցվածքը, պատրաստման 

նյութերը 
 

Նկ. 14.2-ում պատկերված են պնևմատիկ դողի կառուցվածքային 
մասերը:  

Դողածածկանն իր վրա ընդունելով օդախցիկի միջի ճնշված օդի ազ-
դեցությունը` պահպանում է այն և ապահովում անվի և ճանապարհի 
կցումը: Դողածածկանները պատրաստում են ռետինից և հատուկ կոր-
դաթելից: Անիվների համար օգտագործվող ռետինը բաղկացած է կաու-
չուկից (բնական, սինթետիկ), որին ավելացնում են ծծումբ, մուր, խեժ, 
կավիճ, վերամշակված հին ռետին և այլ խառնուրդներ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 14.2. Պնևմատիկ դող 
1՝ պահպանաշերտ, 2՝ անվակալանդ, 3՝ դողածածկան, 4՝ ներքին մաս, 5՝ 

միջուկ, 6՝ կողամաս, 7՝ հիմնակմախք, 8՝ շրջակող 
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Նկ. 14.3-ում պատկերված են պահպանաշերտի տարբեր նկարներով 
դողեր: 

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

 

 
 

Նկ. 14.3. Պահպանաշերտերի տարբեր նկարներով դողեր  
 
Կորդը հատուկ գործվածք է, որը հիմնականում բաղկացած է 0.6...0.8 

մմ տրամագիծ ունեցող լայնական և մի քանի երկայնական թելերից: 
Ըստ նշանակության՝ կորդը կարող է լինել բամբակե, վիսկոզային, պեռ-
լոնե, կապրոնային, նեյլոնային կամ մետաղական: Ըստ կորդի շերտերի 
դասավորության՝ դողերը լինում են` անկյունագծային և շառավղային: 
Անկյունագծային դողերի կորդի թելերը դասավորվում են անկյունագծով, 
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իրար նկատմամբ մինչև 1250 տակ: Չնայած պատրաստումն ավելի հեշտ 
է, սակայն շահագործման ժամանակ կորդի թելերը ձգտում են հեռանալ 
միմյանցից, որը փոքրացնում է այդպիսի դողերի երկարակեցությունը: 
Շառավղային տիպի դողերը համեմատաբար երկարակյաց են և հու-
սալի: 

Պահպանաշերտն ապահովում է դողի և ճանապարհի կցումը: Այն  
պատրաստվում է կոշտ, ամուր, մաշակայուն ռետինից: Պահպանա-

շերտի նախշանկարը կախված է դողի տիպից և նշանակությունից: Լի-
նում են ճանապարհային, ունիվերսալ, բարձր անցողականության, հան-
քային և ձմեռային (նկ. 13.4):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 14.4. Դողերի նախշանկարները` ա) ճանապարհային, 
բ) համապիտանի (ունիվերսալ), գ) բարձր անցողականության,  

դ) հանքային 
 
Կախված ավտոմոբիլի շահագործական պայմաններից` պահպանաշեր-

տի նախշանկարները լինում են տարբեր, ինչը թույլատրում է տվյալ ճանա-
պարհային պայմաններում ապահովել լավագույն կցումը ճանապարհի 
հետ:  

Բարձաշերտը կապում է պահպանաշերտը հիմնակմախքի հետ և 
պահպանում հիմնակմախքը ճանապարհային անհարթություններից ա-
ռաջացող հարվածներից: Բարձաշերտը բաղկացած է ռետինապատ 
կորդի մի քանի շերտից: Բարձաշերտի հաստությունը կազմում է 
3...7 մմ: 
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Կողամասերը պահպանում են հիմնակմախքը վնասվածքներից և 
խոնավության ազդեցությունից: Այն հինականում պատրաստվում է 
պահպանաշերտի` 1.3...1.5 մմ հաստության ռետինից:  

Շրջակողերն ամրացնում են դողն անվահեցի հետ: Շրջակողերի մեջ 
տեղադրվում են պողպատե միջուկներ: Միջուկները մեծացնում են 
կողամասերի ամրությունը, վերջիններիս պահպանում երկարաձգումից 
և կանխում անվահեցի վրայից դողի դուրս գալը:  

Դողի ներսում գտնվում է օդախցիկը, այն պատրաստված է ճկուն 
ռետինե նյութից, որի ներսում գտնվում է անհրաժեշտ քանակի օդը: 
Որոշ դողեր լինում են նաև առանց օդախցիկի: Այս դեպքում դողի 
միացումն անվահեցի հետ շատ կիպ պետք է լինի: Որոշ մեքենաների 
մոտ օգտագործում են նաև ռետինե զանգվածային դողեր, օրինակ` 
ավտոբեռնիչների մոտ: Այս դեպքում դողի երկարակեցությունն ավելի 
մեծ է, սակայն դողը ստացվում է բավականին կոշտ:  

 
14.3. Խցիկավոր և անխուց դողեր, դրանց 

առանձնահատկությունները, մակնիշավորումը 
 

Խցիկավոր դողերում կա օդախցիկ, որը պատրաստված է ճկուն 
ռետինե նյութից: Օդախցիկում անհրաժեշտ քանակությամբ օդ է լցված: 
Այն դողերը, որոնք առանց օդախցիկի են, կոչվում են անխուց: Այս 
դեպքում դողի միացումն անվահեցի հետ շատ կիպ պետք է իրականաց-
վի: Անխուց դողերի կառուցվածքը նման է խցիկավոր դողերի կառուց-
վածքին, և արտաքին տեսքից դրանք գրեթե չեն տարբերվում: Դրա 
առանձնահատկությունն է՝ ներսի մակերևույթի օդի հերմետիկացման 
1.5...3.5 մմ հաստության ռետինե շերտը: Անխուց դողի հիմնակմախքը 
բնութագրվում է բարձր հերմետիկ հատկություններով: Դողի կողամասե-
րին կա նաև խտացնող ռետինե շերտ, որն ապահովում է դրա առավել 
հերմետիկ կապը անվահեցի հետ: Որպես կորդի նյութ օգտագործվում 
են վիսկոզային, կապրոնե կամ նեյլոնե կորդեր, որոնց օդաթափանցելի-
ության մակարդակը 5...6 անգամ ցածր է, քան բամբակե կորդինը:  

Անխուց դողերը, խցիկավորների հետ համեմատած, մեծացնում են 
շարժման անվտանգությունը: Դրանց նորոգումը հեշտ է, կառուցվածքը 
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պարզ: Շարժման ժամանակ ավելի քիչ են տաքանում, ավելի երկարյակ-
յաց են, թեթև:  

Դողի մակնշումը կատարվում է դրանց կողամասին: Դողի հիմնական 
չափերն են (նկ. 14.5) B լայնությունը և H պրոֆիլի բարձրությունը, d 
նստեցման և D արտաքին տրամագծերը: Դողերի չափերը նշվում են եր-
կու թվերով՝ B և d համակցությունը: Դրա միջազգային նշանակումը 
դյույմերով է, օրինակ՝ 6.70-15: Որոշ բեռնատար ավտոմոբիլների մոտ 
կիրառվում է խառը նշանակում B մմ-ով, d` դյույմերով (օր.՝ 260-20): 
Բացի չափերից՝ նշվում է նաև դողը պատրաստող գործարանը, պատ-
րաստման ամիսը և տարեթիվը, դողի տեսակը, հետո դողի հերթական 
համարը, ԳՈՍՏ-ի համարը, արագության ինդեքսը, բեռնամբարձության 
ինդեքսը և այլն: 

  Նկ. 14.5. Պնևմատիկ դողի հիմնական չափերը 
 
Դողի մակնշման օրինակ՝ 
Մետրային համակարգի համար. LT205/55R16 91V 
 LT, P, ST, T համաձայն DOT-ի պահանջների պարտադիր լրացվում է,  
LT՝ (Light Truck)՝ թեթև բեռնատար, P (Passenger car)՝ մարդատար 

ավտոմոբիլ, ST (Special Trailer)՝ կցորդ, T՝ ժամանակավոր օգտագործ-
վում է միայն որպես պահեստային դող: 

DOT (Department of transportation)` դողը համապատասխանում է 
ԱՄՆ-ի տրանսպորտի նախարարության պահանջներին, 
  205՝ պրոֆիլի լայնությունն է [մմ], 
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 55՝ պրոֆիլի բարձրության հարաբերությունն է լայնությանը %-ով, 
եթե նշված չէ համարվում է 82%, 
 R՝ դողն ունի շառավղային (ռադիալ) տիպի կարկաս, եթե տառը D 

է կամ բացակայում է, ուրեմն՝ անկյունագծային է, 
 16՝ դողի նստեցման տրամագիծն է, համապատասխանում է 

անվահեցի տարամագծին դյույմերով, 
 91՝ բեռնավորման ինդեքս, որոշ դողերի վրա ի լրումն նշվում է 

բեռնավորումը կգ-ով՝ Max load, 
 V՝ արագության ինդեքս, որոշվում է աղյուսակից:  
Աղյուսակ 14.1-ում բերված են դողերի վրա նշվող արագության 

ինդեքսները և դրանց համապատասխանող թույլատրելի առավելագույն 
արագությունները [կմ/ժամ]: 
Օրինակ դյույմային համակարգի համար. 35×12.50 R 15 LT 113R 
 35՝ դողի արտաքին տրամագիծն է դյույմերով, 
 12.50՝ դողի լայնությունն է դյույմերով (ուշադրություն դարձրեք, որ 

սա դողի լայնությունն է, այլ ոչ թե պրոտեկտորային մասի: Օրինակ՝ 10.5 
դյույմ լայնություն ունեցող դողի համար պրոտեկտորային մասի 
լայնությունը սմ-ով ոչ թե 26.5 է, այլ 23 սմ, իսկ պրոտեկտորային մասի 
26.5 սմ կլինի 12.5 դյույմով մակնիշավորված դողի մոտ): Եթե արտաքին 
տրամագիծը չի նշվում, ապա դողի պրոֆիլի լայնությունը հաշվարկվում է 
հետևյալ կերպ. երբ թիվը վերջանում է 0-ով (7.00 կամ 10.50), ապա 
պրոֆիլի բարձրությունը կազմում է 92%, երբ ավարտվում է 5-ով (7.05 
կամ 10.55), ապա պրոֆիլի բարձրությունը` 82% է: 
 R՝ դողն ունի շառավղային (ռադիալ) տիպի կարկաս, 
 15՝ դողի նստեցման տրամագիծն է, համապատասխանում է 

անվահեցի տարամագծին դյույմերով, 
 LT՝ (Light Truck)՝ դողի նշանակությունն է, 
 113՝ բեռնավորման ինդեքս, 
 R՝ արագության ինդեքս: 
Դողի բեռնավորման ինդեքսը արված է դողի կողամասին: Այն ցույց է 

տալիս առավելագույն թույլատրելի բեռնավորումը, որի տակ դողը 
կարելի է շահագործել:  
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Աղյուսակ 14.2-ում բերված են դողերի բեռնավորման ինդեքսների 
(65...124) տիրույթին համապատասխանող թույլատրելի բեռնվածքները: 

 
Աղյուսակ 14.1. 

 
Դողերի վրա նշվում է նաև առավելագույն թույլատրելի ճնշումը 

դողում (MAX PRESSURE), որն իր ազդեցությունն ունի ճանապարհին ավ-
տոմոբիլի պահվածքի վրա՝ մեծ արագությամբ երթևեկելիս, ինչպես նաև 
նախշանկարի մաշի վրա: Դողերում ճնշումը պետք է բերվի սահմանված 
չափի, դրանից հետո իրականացվի անիվների տեղակայման անկյան 
կարգավորում: 

 

Արագության 
ինդեքս 

Թույլատրելի 
առավելագույն արա-
գություն [կմ/ժամ] 

Արագության 
ինդեքս 

Թույլատրելի 
առավելագույն 
արագություն  
[կմ/ժամ] 

A1 5 K 110 
A2 10 L 120 
A3 15 M 130 
A4 20 N 140 
A5 25 P 150 
A6 30 Q 160 
A7 35 R 170 
A8 40 S 180 
B 50 T 190 
C 60 U 200 
D 65 H 210 
E 70 V 240 
F 80 ZR 240 
G 90 W 270 
J 100 Y 300 
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Աղյուսակ 14.2. 
 

Բեռնավորման 
ինդեքս 

Թույլատրելի 
բեռնավորում, կգ

Բեռնավորման 
ինդեքս 

Թույլատրելի 
բեռնավորում, կգ 

65 290 95 690
66 300 96 710
67 307 97 730
68 315 98 750
69 325 99 775
70 335 100 800
71 345 101 825
72 355 102 850
73 365 103 875
74 375 104 900
75 387 105 925
76 400 106 950
77 412 107 975
78 425 108 1000
79 437 109 1030
80 450 110 1060
81 462 111 1090
82 475 112 1120
83 487 113 1150
84 500 114 1180
85 515 115 1215
86 530 116 1250
87 545 117 1285
88 560 118 1320
89 580 119 1360
90 600 120 1400
91 615 121 1450
92 630 122 1500
93 650 123 1550
94 670 124 1600
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Կետերի կամ շրջանագծերի տեսքով արված գունավոր նշումներ. 
 կարմիր՝ ամենաանհամասեռ հատվածն է (դողի ամենակոշտ հատ-

վածը), խորհուրդ է տրվում տեղակայել անվի վրա արված սպիտակ 
կետի հետ, 
 դեղին՝ դողի ամենաթեթև հատված: 
Վերոնշյալ նշումներն օգնում են դողը տեղակայելիս նվազագույնի 

հասցնել բալանսավորող բեռիկները: 
Նշագրումներ շահագործական որոշ պայմանների համար. 
Winter ՝ ձմեռային դողեր, 
Aqua, Rain ՝ ունեն բարձր արդյունավետություն թաց ճանապարհ-

ների վրա, 
M+S (Mud+Snow)՝ նշանակում է «ցեխ+ձյուն» արդյունավետ են ցեխի 

և ձյան ծածկույթներով երթևեկելիս, սովորաբար բարձր անցողականու-
թյան դողերն են, 

M/T (Mud Terrain) ցեխային լանդշաֆտներ 
A/T (All Terrain), Any Season, R+W (Road + Winter)՝ բոլոր եղանակ-

ների համար, 
Rotation՝ դողեր, որոնք ունեն դողածածկանի նախշանկարի ուղղվա-

ծություն, որի համար դողի կողամասին արված է սլաք, որը ցույց է տա-
լիս դողի գլորման ուղղությունը,  

Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards)՝ 
ասիմետրիկ դողեր, որոնց տեղակայման ժամանակ անհրաժեշտ է 
խիստ պահպանել անվահեցի վրա դողի տեղակայման ուղղությունը: 
Outside նշանակում է դողի այդ մակերեսը պետք է լինի ավտոմոբիլի ար-
տաքին կողմում, իսկ Inside՝ ներքին: 
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ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1. Որ՞ն ավտոմոբիլի փոխհաղորդակի դերը, և ի՞նչ տեսակների են լի-

նում դրանք: 
2. Ինչպիսի՞ հիմնական մասերից է բաղկացած ավտոմոբիլի փոխհա-

ղորդակը: 
3. Ներկայացնել կցորդիչի նշանակությունը: 
4. Ներկայացնել միասկավառակ շփական կցորդիչի ընդհանուր կա-

ռուցվածքը: 
5. Ներկայացնել սեղմումնային և ձգովի գործողության կցորդիչների 

աշխատանքի առանձնահատկությունները: 
6. Ինչպիսի՞ հիմնական մասերից է բաղկացած շփական կցորդիչի 

հիդրավլիկ շարժաբերը: 
7. Որո՞նք են երկսկավառակ կցորդիչների կառուցվածքային և աշխա-

տանքային առանձնահատկությունները: 
8. Ներկայացնել փոխանցումների տուփի դերը և տեսակները: 
9. Բացատրել հիդրոտրանսֆորմատորի աշխատանքը: 
10. Ներկայացնել երկլիսեռ և եռալիսեռ փոխանցումների տուփերի աշ-

խատանքային առանձնահատկությունները: 
11. Ներկայացնել հիդրոտրանսֆորմատորի կառուցվածքը և աշխա-

տանքը: 
12. Ներկայացնել երկաստիճան հիդրոմեխանիկական փոխանցումների 

տուփի կառուցվածքը: 
13.  Թվարկել հիդրոծավալային փոխանցումների տուփի կառուցվածքի 

մասերը:  
14. Ներկայացնել անաստիճան փոխանցումների տուփի հիմնական կա-

ռուցվածքային մասերը: 
15. Բացատրել անաստիճան փոխանցումների տուփի աշխատանքը: 
16. Ներկայացնել բաշխիչ տուփերի դերը և աշխատանքը: 
17. Ներկայացնել անհավասար անկյունային արագության կարդանային 

փոխանցման կառուցվածքը: 
18. Ո՞րն է հավասար անկյունային արագության կարդանային հոդակա-

պերի դերը և աշխատանքի առանձնահատկությունները: 
19. Ներկայացնել տարբեր հավասար անկյունային արագության կար-

դանային հոդակապերի կառուցվածքային առանձնահատկություն-
ները: 
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20. Ներկայացնել գլխավոր փոխանցումների դերը և հիմնական տեսակ-
ները: 

21. Բացատրել դիֆերենցիալի դերը և աշխատանքը: 
22. Ներկայացնել կիսալիսեռների դերը և տեսակները: 
23. Ներկայացնել տանող կամրջակների նշանակությունը և կառուց-

վածքը: 
24. Ներկայացնել կախոցքների դերը և ընդհանուր կառուցվածքը: 
25. Ներկայացնել կախոցքի ճկուն տարրերի նշանակությունը և դրանց 

կիռառության առանձնահատկությունները:  
26. Ներկայացնել անկախ կախոցքի հիմնական կառուցվածքը: 
27. Ներկայացնել ղեկային վարման համակարգի դերը և դրան ներկա-

յացվող հիմնական պահանջները: 
28. Թվարկել ղեկային վարման համակարգի հիմնական մեքենամասերը: 
29. Ներկայացնել որդնակային տիպի ղեկային մեխանիզմի կառուցվածքը: 
30.  Ներկայացնել ձողային տիպի ղեկային մեխանիզմի աշխատանքը: 
31. Ներկայացնել արգելակային համակարգի դերը և հիմնական տե-

սակները: 
32. Ներկայացնել թմբուկային արգելակային մեխանիզմի կառուցվածքը: 
33. Բացատրել թմբուկային արգելակային մեխանիզմի աշխատանքը: 
34. Ներկայացնել թմբուկային արգելակային մեխանիզմի կառուցված-

քային առանձնահատկությունները: 
35. Ներկայացնել սկավառակային արգելակային մեխանիզմի կառուց-

վածքը: 
36. Բացատրել սկավառակային արգելակային մեխանիզմի աշխատանքը: 
37. Բացատրել պնևմատիկ արգելակային շարժաբերի աշխատանքը: 
38. Ներկայացնել շրջանակների տեսակները և կառուցվածքային ա-

ռանձնահատկությունները: 
39. Թվարկել ավտոբուսի և բեռնատար ավտոմոբիլի կրող թափքերի 

հիմնական մասերը: 
40. Ներկայացնել խցիկավոր և անխուց դողերի կառուցվածքային ա-

ռանձնահատկությունները: 
41. Բացատրել դողերի մակնիշավորումը և ներկայացնել առանձնա-

հատկությունները:  
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ՄԱՍ II. ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ, ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, 
ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ 

 

1. ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 
ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 

 

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային համակարգի կա-
րևորագույն խնդիրներից են երկրի ճանապարհատրանսպորտային են-
թակառուցվածքների գործունեության արդյունավետության բարձրա-
ցումը, տնտեսության և ազգաբնակչության պահանջների բավարարման 
որակի բարձրացման միջոցով անվտանգ, մրցունակ և արդյունավետ 
տրանսպորտային ծառայությունների ապահովումը։ 

 

1.1. Պետական կարգավորման հիմունքները ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի բնագավառում 

 

Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավա-
ռում պետական կարգավորումն իրականացվում է հետևյալ նպատակներով. 

ա) պետության, ավտոմոբիլային տրանսպորտի ծառայություններից 
օգտվողների և ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանս-
պորտով փոխադրումներ իրականացնող քաղաքացիների և իրավա-
բանական անձանց շահերի պաշտպանության ապահովում. 

բ) ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի համա-
լիր զարգացման, ամբողջական, արդյունավետ, անվտանգ և որակյալ 
գործունեության ապահովում: 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառում պետական կարգավո-
րումն իրականացվում է հետևյալ ձևերով. 

ա) ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառում պետական քաղա-
քականության իրականացում. 

բ) ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառում պետական կարգա-
վորման մարմինների խնդիրների և իրավասությունների սահմանում. 

գ) ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող նորմա-
տիվ իրավական ու նորմատիվ տեխնիկական ակտերի և ավտոմոբի-
լային տրանսպորտի բնագավառի գործունեությունը կարգավորող գերա-
տեսչական նորմատիվ ակտերի ընդունում. 
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դ) ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառում գործունեության 
առանձին տեսակների լիցենզավորում. 

ե) ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների և բեռների փոխա-
դրումների ժամանակ իրականացվող որոշակի աշխատանքների (ծա-
ռայությունների) և որոշակի տեխնիկական միջոցների ու օբյեկտների 
համապատասխանության հավաստումը` «Համապատասխանության 
գնահատման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահ-
մանված կարգով. 

զ) ավտոմոբիլային տրանսպորտում մոբիլիզացիոն պատրաստության 
և քաղաքացիական պաշտպանության ղեկավարում. 

է) ավտոմոբիլային տրանսպորտի շահագործման անվտանգության 
նկատմամբ հսկողության իրականացում. 

ը) ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառի գործունեության 
մասին վիճակագրական տեղեկատվության հավաքման, կուտակման և 
վերլուծության կարգի սահմանում. 

թ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 
այլ գործառույթների իրականացում: 

 Պետական կարգավորումն ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագա-
վառում իրականացնում են պետական կառավարման այն մարմինները, 
որոնց Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված 
են համապատասխան գործառույթներ: 

 
1.2. Ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառի  

պետական կառավարումը 
 

 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառի պետական կառա-
վարումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րության լիազորած պետական կառավարման մարմինը: 

 Լիազոր մարմինը` 
ա) իր իրավասությունների սահմաններում ապահովում է ավտո-

մոբիլային տրանսպորտի բնագավառին առնչվող պետական ծրագրերի, 
հայեցակարգերի, տեխնիկական և ռազմավարական քաղաքականու-
թյան մշակումը և իրականացումը. 
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բ) իր իրավասությունների սահմաններում ապահովում է ուղևորատար 
ավտոմոբիլային տրանսպորտի երթուղային ցանցի բարեփոխման և 
ներդաշնակեցման, ավտոկայարանային ծառայությունների համալիրի 
բարելավման և ընդլայնման, ինչպես նաև ուղևորների սպասարկման 
բարելավմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը. 

գ) ապահովում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառում մի-
ջազգային համագործակցության իրականացումը. 

դ) ապահովում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի հաղորդակցության 
ուղիների, ճանապարհային ցանցի կատարելագործման և ներդաշ-
նակեցման ռազմավարության քաղաքականության մշակումը և իրակա-
նացումը. 

ե) իր իրավասությունների սահմաններում տարածքային կառավար-
ման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համա-
գործակցելով` ապահովում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագա-
վառի գործունեության կառավարման համակարգումը. 

զ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական ակտերով սահ-
մանված կարգով իրականացնում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնա-
գավառը կանոնակարգող իրավական և տեխնիկական նորմատիվ ակ-
տերի մշակումը` անկախ սեփականության ձևից. 

է) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատաս-
խան` իրականացնում է տրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդ-
ների պարտադիր պետական տեխնիկական զննություն իրականացնող 
իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի լիցենզավորումը. 

ը) իր իրավասության սահմաններում իրականացնում է ավտոմոբի-
լային տրանսպորտի բնագավառի իրավական ակտերի, լիցենզիաների և 
միջազգային թույլտվությունների պահանջների կատարման նկատմամբ 
վերահսկողություն. 

թ) իր իրավասության սահմաններում ապահովում է շրջակա միջա-
վայրի վրա ավտոտրանսպորտային միջոցների վնասակար ներգործու-
թյան նվազեցման աշխատանքների և միջոցառումների իրականացում. 

ժ) իրականացնում է օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահման-
ված լիազորություններ: 
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2. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ 
2.1. Սերտիֆիկացիա հասկացությունը և սերտիֆիկացման 

հիմունքները 
 

Սերտիֆիկացիան գործընթաց է, որի միջոցով երրորդ կողմը գրավոր 
հավաստում է, որ պատշաճ կերպով նշված արտադրանքը, գործընթացը 
կամ ծառայությունը համապատասխանում են առաջադրված պահանջ-
ներին: 

 

Սահմանումից հետևում է, որ. 
1. սերտիֆիկացիա իրականացնող մարմինները պետք է անկախ 

լինեն մասնակից կողմերից, 
2. արտադրանքը պետք է վերծանված լինի, այսինքն` պետք է անց-

կացվի որոշակի գործընթաց, որի արդյունքում հաստատվի տվյալ ար-
տադրանքի, գործընթացի կամ ծառայության համապատասխանությունը 
նախօրոք սահմանված պահանջներին, 

3. հատուկ փաստաթղթով` գրավոր ձևով, պետք է հաստատվի 
տրված պահանջներին նրա համապատասխանությունը, որն ունի որո-
շակի պաշտպանվածության աստիճան: 

Սերտիֆիկացման միջոցով սպառողին երաշխավորվում է, որ տվյալ 
արտադրանքը, գործընթացը կամ ծառայությունը վստահության որոշա-
կի աստիճանով համապատասխանում է գործող փաստաթղթերի պա-
հանջներին` անկախ այն հագամանքից, թե երբ, որտեղ և ում կողմից է 
արտադրված կամ իրականացված: 

 
2.2. Սերտիֆիկացման նպատակները 

 

Սերտիֆիկացման նպատակները հետևյալն են. 
1. ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների, ձեռներեցների հա-

մար ստեղծել պայմաններ` Հայաստանի Հանրապետության միասնա-
կան ապրանքային շուկայում գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև 
միջազգային տնտեսական, գիտատեխնիկական համագործակցության 
և միջազգային առևտրի համար, 

2. սպառողին պաշտպանել անբարեխիղճ արտադրողներից, 
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3. հսկել տվյալ արտադրանքի կամ ծառայության անվտանգությունը, 
4. կյանքի, առողջության, շրջակա միջավայրի և քաղաքացիների 

գույքի համար, 
5. սպառողներին ցուցաբերել խորհրդատվական օգնություն` որակյալ 

արտադրանքի ընտրության հարցում, 
6. օժանդակել արտադրողներին` արտադրանքի մրցունակության 

բարձրացման և արտահանման հարցերում, արտադրանքի որակի ցու-
ցանիշների հաստատումն արտադրողի կողմից: 

Սերտիֆիկացիայի օբյեկտներ են աշխատանքները, ծառայություննե-
րը, արտադրանքները, որակի համակարգերը և այլն: Արտադրանքը 
սերտիֆիկացվում է տարբեր պատճառներով, որոնցից հիմնականները 
երկուսն են.  

1. արտադրանքի անվտանգության հավաստումը մարդու կյանքի, 
առողջության, նրա ունեցվածքի և շրջակա բնական միջավայրի համար, 

2. շուկայի գրավումը, որի հիմքում ընկած է մրցունակ արտադրանքի 
թողարկումը: 

Սերտիֆիկացիայի իրավական հիմքերը` 
1. հիմնավորված են ՀՀ օրենսդրական ակտերում, 
2. հիմնված են միջազգային և միջպետական ստանդարտների վրա, 

որոնց միացել է Հայաստանի Հանրապետությունը, 
3. հիմնված են ՀՀ պետական ստանդարտների վրա, 
4. հիմնված են ճյուղային ստանդարտների և տեխնիկական պայման-

ների վրա: 
Սերտիֆիկացիայի ընդհանուր իրավական հիմքերը հիմնված են հե-

տևյալ օրենքների վրա` 
1. Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին, 
2. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մասին, 
3. Ծառայությունների և արտադրանքի սերտիֆիկացիայի մասին, 
4. Գործունեությունների առանձին տեսակների լիցենզավորման մասին, 
5. Ստանդարտացման մասին, 
6. Միակի չափորոշիչների մասին: 
Համապատասխանության սերտիֆիկատը փաստաթուղթ է, որը տր-

վում է սերտիֆիկացիայի համակարգի կանոնների համաձայն սերտիֆի-
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կացվող արտադրանքի, ծառայությունների` հաստատված պահանջների 
համապատասխանությունը հաստատելու համար: ISO ղեկավարության 
համաձայն սերտիֆիկատը պետք է պարունակի հետևյալ անհրաժեշտ 
նվազագույն տեղեկատվությունը. 

1. սերտիֆիկացվող մարմինների մասին և նրա հասցեն, 
2. սերտիֆիկացվող արտադրանքի կամ ծառայությունների մասին, 
3. անվանումը, մոդելը և խմբաքանակի համարը, 
4. կատարողի կամ պատրաստողի հասցեն և անվանումը, 
5. փաստաթղթերի մասին, որոնց հիման վրա իրականացվում է 

պատրաստումը կամ արտադրանքի առաքումը, 
6. նորմատիվային փաստաթղթերի մասին, որոնց համապատասխա-

նությունը հաստատվում է սերտիֆիկատով, 
7. սերտիֆիկատի տրման ամսաթիվը և սերտիֆիկատի գործողու-

թյան ժամկետը, 
8. սերտիֆիկացիայի համակարգը, 
9. սերտիֆիկացիայի մարմնի ղեկավարի պաշտոնը և ստորագ-

րությունը: 
Սերտիֆիկատը իրավական փաստաթուղթ է, ուր առկա տեղեկատ-

վության ճշմարտացիության համար պատասխանատվություն է կրում 
այն ստորագրողը: 

Համապատասխանության դեկլարացիան փաստաթուղթ է, ուր պատ-
րաստողը, արտադրողը, կատարողը հավաստում են, որ իրենց կողմից 
ներկայացվող արտադրանքը համապատասխանում է հաստատված 
պահանջներին: 

Համապատասխանության նշանը հաստատված կարգով պաշտպան-
վածության նշան է, որը կիրառվում կամ գրվում է սերտիֆիկացիայի հա-
մակարգի կանոնների համաձայն և ցույց է տալիս, որ ապահովում է 
վստահություն` տվյալ արտադրանքի, գործընթացի կամ ծառայության` 
որոշակի ստանդարտի կամ այլ նորմատիվային փաստաթղթի համա-
պատասխանության հարցում: 
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Համապատասխանության նշանը սպառողին տեղեկացնում է այն մա-
սին, որ` 

1. տվյալ օբյեկտի համար հաստատված են որոշակի պահանջներ, 
որոնք կարելի է իմանալ, 

2. այդ պահանջները ստուգվել են երրորդ կողմի միջոցով և կարելի է 
իմանալ, թե որն է այդ երրորդ կողմը, 

3. օբյեկտը համապատասխանում է տրված պահանջներին:  
Լիցենզիան սերտիֆիկացիայի համակարգի կանոնների համաձայն 

տրվող փաստաթուղթ է, որի միջոցով, համակարգի կանոնների համա-
ձայն, սերտիֆիկացնող մարմինը լիազորում է անձին կամ մարմնին սեր-
տիֆիկատ կամ նշան օգտագործելու իրավունքով` իրենց արտադրանքի 
համար: 

 
2.3. Ընդհանուր օգտագործման ավտոտրանսպորտային միջոցների 

սերտիֆիկացումը 
 

Յուրաքանչյուր տրանսպորտային միջոց պետք է ունենա սերտիֆի-
կատ և համապատասխանի անվտանգության, բժշկասանիտարական 
պահանջներին, աշխատանքի պաշտպանության նորմերին, բնապահ-
պանական անվտանգության միջազգային և պետական ստանդարտնե-
րին: Սերտիֆիկացման պահանջները սահմանվում են օրենքով և իրա-
վական այլ ակտերով: Սերտիֆիկացումն իրականացնում է տրանսպոր-
տային համակարգի պետական լիազորված մարմինը: 

 

Ավտոտրանսպորտային միջոցների սերտիֆիկացումը պետք է ապա-
հովի. 

ա) ավտոտրանսպորտային միջոցների բարձր տեխնիկական պատ-
րաստականությունը, 

բ) ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործման 
անվտանգությունը, 

գ) ավտոմոբիլային տրանսպորտով փոխադրումների անվտանգու-
թյունը, 

դ) ավտոմոբիլային տրանսպորտով փոխադրումների սպասարկման 
ծառայությունների բարձր որակն ու անվտանգությունը, 
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ե) ավտոմոբիլային տրանսպորտում արտադրական գործունեության 
անվտանգությունը: 

զ) բժշկասանիտարական և բնապահպանական անվտանգության 
պահանջները, 

է) օրենքով սահմանված այլ պահանջները: 
 

2.3.1. Սերտիֆիկացմանը ներկայացվող պահանջները 
 

Ավտոտրանսպորտային միջոցին սերտիֆիկատ կարող է հատկացվել, 
եթե այն` 

ա) օրենքով սահմանված կարգով ունի պետական գրանցում, 
բ) օրենքով սահմանված կարգով անցել է պետական տեխնիկական 

զննություն, 
գ) արտադրող գործարանի նորմատիվային-տեխնիկական փաստա-

թղթերով կամ ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժակազմի տեխնի-
կական շահագործման կարգով երաշխավորված ժամկետներում և կար-
գով անցել է տեխնիկական սպասարկումներ և նորոգում` այն իրակա-
նացնելու սերտիֆիկատ ունեցող կազմակերպությունում, 

դ) փաստացի տեխնիկական վիճակով և կահավորմամբ համապա-
տասխանում է սույն օրենքով սահմանված փոխադրմանը ներկայացվող 
պահանջներին, 

ե) վերաձևավորման, վերասարքավորման և կառուցվածքային հար-
մարադասման փոփոխությունների դեպքում ունի դրանց ձևակերպման 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը: 

զ) նստատեղերի (ուղևորատար) քանակը և նստատեղերի հարմարա-
դասումը համապատասխանում է փոխադրումների անվտանգությանը: 

է) բժշկասանիտարական և բնապահպանական անվտանգության 
պահանջներին, 

ը) համապատասխանում է օրենքով սահմանված այլ պահանջներին: 
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2.3.2. Սերտիֆիկացման կարգը 
 

 Ավտոտրանսպորտային միջոցների սերտիֆիկացման կարգն ընդ-
գրկում է` 

ա) ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ կամ շահագոր-
ծողի կողմից սերտիֆիկացման համար գրավոր հայտի ներկայացումը, 

բ) հայտի քննարկումը և համապատասխան որոշման կայացումը, 
գ) ըստ ներկայացվող փոխադրման պահանջների ավտոտրանս-

պորտային միջոցի համապատասխանության գնահատումը, 
դ) սերտիֆիկատի հատկացումը կամ մերժումը (մերժման դեպքում  
ներկայացնելով մերժման հիմքերը): 
 Սերտիֆիկատի բլանկը հատուկ հաշվառման փաստաթուղթ է. 

պետք է ունենա պաշտպանական հատկություններ, բացառի այլ եղա-
նակներով կրկնօրինակումը` համարակալվում է հնգանիշ արաբական 
թվանշաններով: Սերտիֆիկատում պարտադիր պետք է նշվի ավտո-
տրանսպորտային միջոցով գործունեության ոլորտը: 

 Սերտիֆիկացման կարգը հաստատում է Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարությունը: 

Սերտիֆիկացման ընթացակարգի տևողությունը չի կարող գերազան-
ցել տասնհինգ աշխատանքային օր ժամկետը: Սերտիֆիկատի գործո-
ղության ժամկետը սահմանվում է մեկ տարի: Գործողության ժամկետը 
կարող է երկարաձգվել մեկ տարի: 

Սերտիֆիկատի հատկացման համար տուրքը գանձվում է «Պետական 
տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 
կարգով: 

 

3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՒՄ 
 

Լիցենզավորման գործառույթն առանձնանում է նրանով, որ թույլ է 
տալիս մրցակցության բացակայության կամ սահմանափակ մրցակ-
ցության պայմաններում կարգավորվող բնագավառներում գործունեու-
թյուն իրականացնող ընկերությունների համար գործունեության միաս-
նական չափանիշների սահմանման միջոցով հավասարակշռել սպա-
ռողների և այդ ընկերությունների օրինական շահերը, կարգավորման 
դաշտում գործող տարբեր ընկերությունների համար վարել միատեսակ 
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քաղաքականություն, ինչպես նաև լիցենզավորված գործունեության 
մոնիթորինգի միջոցով պատասխանատվության միջոցներ կիրառել 
իրենց պարտականությունները ոչ պատշաճ կերպով կատարող ընկե-
րությունների նկատմամբ: 
 

3.1. Լիցենզավորման նպատակը 
 

Գործունեության առանձին տեսակներով զբաղվելու լիցենզավորման 
նպատակներն են`  

1) սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը.  
2) զարգացող շուկայական հարաբերությունների կարգավորմանը 

նպաստելը.  
3) ապրանքների և ծառայությունների որակի բարձրացումը.  
4) անձանց կյանքին, առողջությանը, գույքին, պետության և հասարա-

կության շահերին, բնության, մշակութային ժառանգության պահպանու-
թյանն առավել վտանգի սպառնալիքով հղի գործունեության տեսակ-
ներով զբաղվողների նկատմամբ հսկողության իրականացումը: 

«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
համաձայն՝ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը լիցեն-
զավորող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 
լիազորված պետական կառավարման մարմիններ են հանդիսանում հա-
մապատասխանաբար` Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-
թյանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, 
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությու-
նը, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը, 
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությու-
նը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարա-
րությունը, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նա-
խարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն, Հայաստանի Հանրապե-
տության արդարադատության նախարարությունը, Հայաստանի Հանրա-
պետության քաղաքաշինության նախարարությունը, Հայաստանի Հան-
րապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-
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թյանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը, 
Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը, Հա-
յաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունը, 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրա-
վիճակների նախարարությունը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում լիցենզավորման հարաբերու-
թյունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա-
ցիական օրենսգրքով, Լիցենզավորման մասին օրենքով, Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և օրենսդրական այլ 
ակտերով:  

 
3.2. Լիցենզավորման սկզբունքները 

 

Լիցենզավորման սկզբունքներն են` 
1) անձանց իրավունքների, օրինական շահերի, բարքերի և առողջու-

թյան պաշտպանությունը, պետության պաշտպանության և անվտանգու-
թյան ապահովումը.  

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տնտեսական գործու-
նեության բնագավառում միասնական քաղաքականության ապահովումը 
և մեկ միասնական լիցենզավորման ենթակա գործունեության տե-
սակների ցանկի սահմանումը.  

3) լիցենզավորման միասնական կարգի և սկզբունքների սահմա-
նումը.  

4) լիցենզավորման հրապարակայնությունը.  
5) լիցենզավորման գործընթացի օրինականության ապահովումը.  
6) լիցենզավորման գործընթացի պարզեցումը և թափանցիկության 

ապահովումը.  
7) լիցենզավորված անձանց կողմից լիցենզավորման ենթակա գործու-

նեության պահանջների խախտման համար պատասխանատվության 
միասնական չափանիշների և տեսակների սահմանումը: 
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3.3.Տրանսպորտային գործունեության լիցենզավորման  
ենթակա ոլորտները 

 

Ներկայումս տրանսպորտում լիցենզավորման ենթակա գործարարու-
թյան տեսակները ներկայացված են աղ. 3.1-ում: 

Աղյուսակի հապավումների վերծանումները՝ 
ԿՄ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 

լիազորված պետական կառավարման մարմին կամ մարմիններ:  
Բոլոր պարզ լիցենզիաները տալիս է միայն Հայաստանի Հանրապե- 
տության կառավարության կողմից լիազորված մեկ պետական կառա-

վարման մարմինը:  
Պ` Պարզ ընթացակարգով տրվող լիցենզիա.  
Բ` Բարդ ընթացակարգով տրվող լիցենզիա: 
«Ա» տառով նշված գործունեության տեսակներով զբաղվելու համար 

չի պահանջվում լիցենզիա, եթե դրանք իրականացվում են ոչ ձեռնար-
կատիրական (տնտեսական) գործունեության նպատակով:  

«Փ» տառով նշված գործունեության տեսակներով զբաղվելու համար 
օրենքով կամ լիցենզավորման կարգերով կարող է պահանջվել ապ-
րանքների, առարկաների, սարքավորումների, ինչպես նաև լիցենզավոր-
ման համար ներկայացված փաստաթղթերի փորձաքննական եզրակա-
ցություն:  

«Ո» տառով նշված գործունեության տեսակներով զբաղվելու լիցեն-
զիան տալու համար կարող է իրականացվել ֆիզիկական անձանց մաս-
նագիտական որակավորման ստուգում:  

«Հ» տառով նշված գործունեության տեսակներով զբաղվող լիցենզա-
վորված անձանցից լիցենզավորող մարմիններն իրավունք ունեն պա-
հանջել լիցենզավորված գործունեությանն առնչվող հաշվետվություններ 
կամ տեղեկություններ:  

«Վ» տառով նշված գործունեության տեսակներով 
 զբաղվող լիցենզավորված անձինք են պարտավոր լիցենզավորման 

ենթակա գործունեությունն իրականացնել միայն լիցենզիայում նշված 
վայրում:   
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Աղյուսակ 3.1. 
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Երկաթուղային 
տրանսպորտի գոր-
ծունեության կազմա-
կերպում 

ԿՄ Բ Ա Փ - Ո Հ - 

Տրանսպորտային մի-
ջոցների տեխնիկա-
կան զննության գոր-
ծունեություն 

ԿՄ Բ - Փ - - Հ Վ 

Ընդհանուր օգտա-
գործման ուղևորա- 
տար ավտոմոբիլային 
տրանսպորտով կա-
նոնավոր փոխադ-
րումների կազմակեր-
պում 

ԿՄ Բ - - - - - - 

Անհատ ձեռնար-
կատերերի կողմից 
մարդատար-տաքսի 
ավտոմոբիլով 
ուղևորափոխադ-
րումների կազմա- 
կերպում 

ԿՄ Բ - - - - - - 

Անհատ ձեռնարկա-
տերերի կողմից մե-
կից ավելի ավտոմո-
բիլներով և կազմա-
կերպությունների 
կողմից (անկախ ավ-
տոմոբիլների քանա-
կից) մարդատար-
տաքսի ավտոմոբիլ-
ներով ուղևորափո-
խադրումների կազ-
մակերպում 

ԿՄ Բ - - - - - - 
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3.4. Լիցենզիայի գործողությունը 
 

Լիցենզիան տրվում է միայն օրենքով նախատեսված լիցենզավորման 
ենթակա գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի համար:  

Լիցենզիաների գործողությունը տարածվում է Հայաստանի Հանրապե-
տության ամբողջ տարածքում, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:  

 
3.5. Լիցենզավորման իրականացումը 

3.5.1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով 
զբաղվելու իրավունք ունեցող սուբյեկտները 

 

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով զբաղվելու 
իրավունք ունեն իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք, ինչպես նաև 
անհատ ձեռնարկատերը: Լիցենզիա ստացած ֆիզիկական անձն իրա-
վունք ունի զբաղվել այդ բնագավառում ձեռնարկատիրական գործու-
նեությամբ՝ միայն որպես անհատ ձեռնարկատեր:  

Առևտրային կազմակերպություններն իրավունք ունեն զբաղվել լի-
ցենզավորման ենթակա բոլոր գործունեության տեսակներով, եթե դա 
արգելված չէ օրենքով կամ կազմակերպության կանոնադրությամբ: Ոչ 
առևտրային կազմակերպություններն իրավունք ունեն զբաղվել լիցենզա-
վորման ենթակա գործունեության բոլոր տեսակներով, եթե դա ար-
գելված չէ օրենքով, և եթե գործունեության նման տեսակով զբաղվելու 
իրավունքն ուղղակի նախատեսված է նրանց կանոնադրությամբ: Ան-
հատ ձեռնարկատերն իրավունք ունի զբաղվել լիցենզավորման ենթակա 
գործունեության բոլոր տեսակներով, եթե դա արգելված չէ օրենքով:  

Ոչ ձեռնարկատիրական (ոչ առևտրային) գործունեություն իրակա-
նացնելու նպատակով լիցենզիա կարող են ստանալ նաև գործունակ ֆի-
զիկական անձինք, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: Լիցենզա-
վորման ենթակա գործունեությամբ կարող են զբաղվել նաև պետական 
կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին չհանդիսացող պետական 
կամ համայնքի հիմնարկները, եթե այդ գործունեությամբ զբաղվելու 
իրավունքն ուղղակի նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ կամ նրանց կանոնադրությամբ: 
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Պետական կամ համայնքի հիմնարկի լիցենզավորումն իրականաց-
վում է իրավաբանական անձանց համար՝ Լիցենզավորման օրենքով նա-
խատեսված կարգով:  

Լիցենզիա ստանալու համար դիմած առևտրային կազմակերպության 
կանոնադրությունում կամ պետական գրանցման վկայականում, ինչպես 
նաև անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայականում 
գործունեության համապատասխան տեսակների իրականացում նախա-
տեսող գրառման բացակայությունը հիմք չի կարող հանդիսանալ լի-
ցենզիայի հայտի մերժման համար:  

Լիցենզիա ստացած առևտրային կազմակերպության կանոնադրու-
թյունում կամ պետական գրանցման վկայականում, ինչպես նաև անհատ 
ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայականում տվյալ լիցենզա-
վորման ենթակա գործունեության իրականացման իրավունքը նախա-
տեսող գրառման բացակայությունը հիմք չի կարող հանդիսանալ այդ 
կազմակերպությանը պատասխանատվության ենթարկելու համար:  

Լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել 
կամ գրավադրվել, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 
Լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում լիցենզավորված անձի հետ 
համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գոր-
ծունեություն իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև լիցենզավորված 
անձի մասնակցությամբ հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական 
անձանց վրա:  

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով զբաղվելու 
իրավունք ունեցող սուբյեկտները կարող են զբաղվել լիցենզավորման 
ենթակա գործունեությամբ՝ լիցենզիան ուժի մեջ մտնելու պահից:  

 
3.5.2. Լիցենզավորող մարմինները 

 

Լիցենզիաները տալիս են միայն լիազորված պետական մարմինները: 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հան-
րապետության կենտրոնական բանկի, Հայաստանի Հանրապետության 
էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի, Հայաստանի Հանրապե-
տության արժեթղթերի հանձնաժողովի, Հայաստանի Հանրապետու-
թյան հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի, Հա-
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յաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված նա-
խարարությունների և գերատեսչությունների կողմից լիցենզիաները 
տրվում են «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածով նա-
խատեսված գործունեության համապատասխան տեսակներով զբաղ-
վելու համար:  

Լիցենզավորող մարմինների կողմից լիցենզիաները ձևակերպվում են 
համապատասխանաբար՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րության, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի, Հա-
յաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժո-
ղովի, Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի հանձնաժողովի, 
Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության և ռադիոյի ազ-
գային հանձնաժողովի որոշումներով, ինչպես նաև նախարարի կամ գե-
րատեսչության ղեկավարի հրամանով:  

Լիցենզիա տալու, լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու կամ դա-
դարեցնելու վերաբերյալ եզրակացություններ տալու նպատակով լիցեն-
զավորող մարմիններն ստեղծում են հանձնաժողովներ (այսուհետ` լիցեն-
զավորող հանձնաժողովներ), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սույն 
կետով նախատեսված գործողությունները կատարվում են կոլեգիալ լի-
ցենզավորող մարմինների որոշումներով:  

Լիցենզավորող հանձնաժողովների կանոնադրությունները հաստա-
տում են լիցենզավորող մարմինները:  

Լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու, լիցենզիան վե-
րաձևակերպելու, լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու կամ դա-
դարեցնելու հարցերը քննելու և համապատասխան որոշումներ կայաց-
նելու իրավունք ունեն միայն լիցենզիա տված մարմինները կամ նրանց 
իրավահաջորդները:  

Լիցենզավորող մարմինները պարտավոր են պահպանել հայտատու-
ների կամ լիցենզավորված անձանց առևտրային և օրենքով այլ գաղտ-
նիք համարվող տեղեկությունները:  

Հայաստանի Հանրապետությունում տրանսպորտի բնագավառում 
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
նախատեսված գործունեության տեսակների լիցենզավորման գործըն-
թացի հետ կապված աշխատանքները կազմակերպում է Հայաստանի 
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Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզա-
վորման գործակալությունը: Գործակալությունն իր նպատակների և 
խնդիրների իրականացման համար Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ գոր-
ծառույթները`  

1) տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործու-
նեության, ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոմոբիլային 
տրանսպորտով կանոնավոր փոխադրումների կազմակերպման, մար-
դատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմա-
կերպման, երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության կազմակերպ-
ման ու տրանսպորտի բնագավառում օրենքով նախատեսված գործու-
նեության տեսակների լիցենզավորման գործընթացի հետ կապված աշ-
խատանքների կազմակերպում.  

2) տրանսպորտի բնագավառում տրամադրված, դադարեցված և կա-
սեցված լիցենզիաների, լիցենզիաների ներդիրների վերաբերյալ տեղե-
կատվական բազայի ստեղծում և պահպանում.  

3) իր իրավասության սահմաններում տրանսպորտի բնագավառում 
լիցենզիաների տրամադրման հետ կապված հարցերով ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց խորհրդատվության տրամադրում.  

4) Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետա-
կան նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գովազդի 
տեղադրման թույլտվության տրամադրման գործընթացի կազմակեր-
պում և գովազդ տեղադրելու համար վճարի հաշվարկում:  

Միայն 2012 թվականի ընթացքում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նա-
խարարության լիցենզավորման գործակալության «մեկ պատուհան» ծա-
ռայության միջոցով լիցենզավորման գործընթացի վերաբերյալ խորհր-
դատվություն է տրամադրվել ավելի քան 1200 անհատ ձեռնարկատե-
րերի և 350 կազմակերպությունների, ուսումնասիրվել և մուտքագրվել են 
լիցենզավորման՝ 1964, համալրման՝ 475, լիցենզիաների և ներդիրների 
ուժը կորցրած ճանաչելու 1091 հայտեր, պատրաստվել և տրամադրվել է 
լիցենզիայի ներդիրները ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ 1521 և 
լիցենզիայի ներդիրների տրամադրման 2210 տեղեկանք, իրականացվել 
են թվով 4112 լիցենզավորված կազմակերպությունների և անհատ 
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ձեռնարկատերերի վերաբերյալ էլեկտրոնային բազայի համալրման աշ-
խատանքները: 

2012 թվականի ընթացքում տրամադրվել են 2141 լիցենզիա և 3162 
ներդիրներ, այդ թվում՝ ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտո-
մոբիլային տրանսպորտով կանոնավոր փոխադրումների կազմակերպ-
ման 16 լիցենզիա և 815 ներդիրներ, մարդատար-տաքսի մեկ ավտո-
մոբիլով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման 2090 լիցենզիա և 
2227 լիցենզիայի ներդիրներ, անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մեկից 
ավելի ավտոմոբիլներով և կազմակերպությունների կողմից (անկախ ավ-
տոմոբիլների քանակից) մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևո-
րափոխադրումների կազմակերպման 21 լիցենզիա և 106 լիցենզիայի 
ներդիրներ:  

 
3.5.3. Լիցենզավորման կարգերը 

 

Պարզ ընթացակարգով տրվող լիցենզիաների լիցենզավորման հա-
րաբերությունները կարգավորվում են միայն «Լիցենզավորման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: Բարդ ընթացակարգով տր-
վող լիցենզիաների լիցենզավորման հարաբերությունները կարգավոր-
վում են միայն օրենքով և լիցենզավորման կարգերով:  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կա-
ռավարման մարմինների կողմից բարդ ընթացակարգով տրվող լիցեն-
զիաների լիցենզավորման կարգերը հաստատում է Հայաստանի Հան-
րապետության կառավարությունը:  

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից բարդ 
ընթացակարգով տրվող լիցենզիաների լիցենզավորման կարգերը հաս-
տատում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը:  

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձ-
նաժողովի կողմից բարդ ընթացակարգով տրվող լիցենզիաների լիցեն-
զավորման կարգերը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության 
էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովը:  

Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի հանձնաժողովի կող-
մից բարդ ընթացակարգով տրվող լիցենզիաների լիցենզավորման կար-
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գերը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի 
հանձնաժողովը:  

Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության և ռադիոյի 
ազգային հանձնաժողովի կողմից բարդ ընթացակարգով տրվող լիցեն-
զիաների լիցենզավորման կարգերը հաստատում է Հայաստանի Հան-
րապետության հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնա-
ժողովը:  

Լիցենզավորման կարգերով կարող են սահմանվել միայն այնպիսի 
պահանջներ, որոնք անհրաժեշտ են պետական և հասարակական ան-
վտանգության, հասարակական կարգի, հանրության առողջության ու 
բարքերի, այլոց իրավունքների և ազատությունների, պատվի ու բարի 
համբավի պաշտպանության համար: Լիցենզավորման կարգերում օրեն-
քով չնախատեսված պահանջներ սահմանելիս պետք է պարտադիր 
հղում կատարվի սույն մասով նախատեսված հիմքերին: Նման հղում 
չպարունակող պահանջը, ինչպես նաև օրենքով չնախատեսված սահ-
մանափակումներն իրավաբանական ուժ չունեն: Լիցենզավորման կար-
գերում հայտատուների կամ լիցենզավորված անձանց քաղաքացիական 
իրավունքների սահմանափակումներ չեն կարող նախատեսվել:  

Լիցենզավորման կարգերում բիզնես-ծրագրերի, հիմնավորումների, 
շուկայի վերլուծության ներկայացման, կանոնադրական կապիտալի 
(հիմնադրամի) նվազագույն չափի, ինչպես նաև հայտատու իրավաբա-
նական անձի հիմնադիրների մասին տեղեկություններ ներկայացնելու 
պահանջները կարող են սահմանվել միայն օրենքով նախատեսված 
դեպքերում:  

Լիցենզավորման կարգերով չի կարող լիցենզավորված անձին պար-
տադրվել կնքելու որոշակի կոնկրետ անձանց հետ քաղաքացիաիրա-
վական պայմանագրեր, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: Լի-
ցենզավորման կարգերում լիցենզիա ստանալու մասին հայտի մերժման 
համար որպես հիմք չի կարող սահմանվել հայտատուի կողմից այլ 
անձանց, այդ թվում՝ նաև պետության նկատմամբ պարտավորություն-
ների չկատարման փաստը, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:  
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3.6. Լիցենզավորման պայմաններ և պահանջներ 
3.6.1. Լիցենզավորված անձի կողմից բնապահպանական, հիգիենիկ 
և սանիտարահամաճարակային անվտանգության, հակահրդեհային 

նորմերի և կանոնների պահպանումը 
 

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների իրականաց-
ման ժամանակ լիցենզավորված անձինք պարտավոր են պահպանել 
բնապահպանական, հիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային ան-
վտանգության, հակահրդեհային նորմերը և կանոնները: Այն բնապահ-
պանական, հիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային անվտանգու-
թյան, հակահրդեհային նորմերի և կանոնների ցանկերը, որոնց պա-
հանջները պետք է պահպանվեն լիցենզավորման ենթակա յուրաքանչ-
յուր գործունեության տեսակի համար, սահմանում են դրանց համար 
լիազորված պետական կառավարման մարմինները:  

Ցանկերում նշվում են համապատասխան նորմեր ու կանոններ սահ-
մանող նորմատիվ իրավական ակտերի լրիվ անվանումները և դրանց 
պաշտոնական հրապարակման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, պաշտոնա-
կան տեղեկագրի անվանումը և համարը: Պարտադիր պահպանման են-
թակա նորմերի և կանոնների ցանկերը լիցենզավորված անձին է հանձ-
նում լիցենզավորող մարմինը` լիցենզիայի հետ միասին: Նշված ցանկե-
րում կատարված փոփոխությունների մասին լիցենզավորող մարմինը 
պարտավոր է հայտնել լիցենզավորված բոլոր անձանց` ոչ ուշ, քան այդ 
փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելու օրվանը հաջորդող 15 օրվա ժամ-
կետում:  

Լիցենզիա տալու համար չեն կարող պահանջվել բնապահպանական, 
հիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային անվտանգության, հակահր-
դեհային նորմերի և կանոնների պահպանումը հավաստող փաստաթղ-
թեր, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:  

Բնապահպանական, հիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային ան-
վտանգության, հակահրդեհային նորմերի և կանոնների պահպանման 
նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով լիցենզավորող 
մարմինը տրված լիցենզիաների մասին Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած կարգով հայտնում է համապատասխան 
մարմիններին:  
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3.6.2.Պարտադիր պահանջները և պայմանները 
 

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների իրականաց-
ման ժամանակ լիցենզավորված անձինք պարտավոր են պահպանել 
իրավական ակտերով, այդ թվում՝ նաև լիցենզավորման կարգերով 
տվյալ գործունեության իրականացման համար նախատեսված պարտա-
դիր պահանջները կամ պայմանները:  

Պարտադիր պահանջներ կամ պայմաններ սահմանող իրավական 
ակտերի ցանկը լիցենզավորող մարմինը հանձնում է լիցենզավորված 
անձին՝ լիցենզիայի հետ միասին: Ցանկում նշվում են համապատասխան 
իրավական ակտերի լրիվ անվանումները և դրանց պաշտոնական հրա-
պարակման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և տեղեկագրի անվանումն ու 
համարը: Նշված ցանկում կատարված փոփոխությունների մասին լիցեն-
զավորող մարմինը պարտավոր է հայտնել լիցենզավորված բոլոր ան-
ձանց` ոչ ուշ, քան այդ փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելու օրվանը հա-
ջորդող 15 օրվա ժամկետում: Միևնույն տեսակի լիցենզիա ստացած լի-
ցենզավորված անձանց համար պետք է նախատեսվեն միանման պա-
հանջներ և պայմաններ:  

 
3.6.3.Մասնագիտական որակավորման պահանջները 

 

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության այն տեսակների համար, 
որոնց իրականացումը պահանջում է մասնագիտական գիտելիքներ, 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ինչպես նաև լիցեն-
զավորման կարգերով կարող են սահմանվել մասնագիտական որակա-
վորման պահանջներ: Անձի մասնագիտական որակավորում ունենալու 
փաստը կարող է հաստատվել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
տրված համապատասխան վկայականներով, դիպլոմներով, որակավոր-
ման դասերով կամ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթղթե-
րով: Անձի կողմից ոչ պակաս, քան 3 տարի անընդմեջ որոշակի պաշ-
տոններում կամ որոշակի բնագավառներում աշխատանքներ կատարելու 
մասին աշխատանքային ստաժը նույնպես համարվում է անձի՝ տվյալ 
մասնագիտական որակավորում ունենալու փաստը հաստատող փաս-
տաթուղթ, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:  
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Օտարերկրյա պետությունների կողմից տրված մասնագիտական 
որակավորման փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետությունում 
իրավական ուժ ունեն, եթե դա նախատեսված է օրենքով կամ Հայաս-
տանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: Լիցենզիա 
տալու համար մասնագիտական որակավորման ստուգումներ կարող են 
անցկացվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում` օրենքով կամ լի-
ցենզավորման կարգերով նախատեսված կարգով ու պայմաններով:  

Մասնագիտական որակավորում ստանալու, մասնագիտական որա-
կավորման ստուգմանը (քննությանը) մասնակցելու կամ որոշակի պաշ-
տոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու՝ ֆիզի-
կական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ իրավունքը կարող է սահ-
մանափակվել միայն օրենքով:  

 
3.6.4. Տեխնիկական պահանջները և պայմանները 

 

Եթե լիցենզավորման ենթակա գործունեության առանձին տեսակների 
իրականացման համար պահանջվում է հատուկ տեխնիկական պայման-
ների առկայություն, ապա լիցենզավորման ենթակա նման գործունեու-
թյամբ զբաղվելու համար կարող են սահմանվել կոնկրետ տեխնիկական 
պահանջներ և պայմաններ:  

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակին վերաբերող 
տեխնիկական պահանջները և պայմանները սահմանվում են օրենքով 
կամ իրավական այլ ակտերով: 

  
3.6.5. Ապրանքների, առարկաների, սարքավորումների կամ 

լիցենզավորման համար ներկայացված փաստաթղթերի 
փորձաքննությունը 

 

Օրենքով սահմանված դեպքերում լիցենզավորման ենթակա գործու-
նեության տեսակներով զբաղվելու լիցենզիան կարող է տրվել ապրանք-
ների, առարկաների, սարքավորումների, ինչպես նաև լիցենզավորման 
համար ներկայացված փաստաթղթերի փորձաքննության դրական եզ-
րակացության դեպքում:  
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Ապրանքների, առարկաների, սարքավորումների, ինչպես նաև լիցեն-
զավորման համար ներկայացված փաստաթղթերի փորձաքննությունն 
իրականացնում են համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձինք: 
Փորձաքննություն չեն կարող իրականացնել լիցենզավորող մարմնի են-
թակայությամբ գործող հիմնարկները, ինչպես նաև այն կազմակերպու-
թյունները, որոնց բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) 50 տոկոսից ավելին 
տնօրինում է լիցենզավորող մարմինը, բացառությամբ օրենքով կամ 
օրենսդրական ակտերով ուղղակի նախատեսված դեպքերի:  

Փորձաքննությունն իրականացվում է հայտատուի հաշվին: Փորձա-
քննությունն իրականացվում է մինչև հայտի ներկայացումը, և փորձա-
քննության եզրակացությունը ներկայացվում է հայտի հետ միասին:  

Օրենքով կամ լիցենզավորման կարգերով նախատեսված դեպքերում 
լիցենզիա տալու համար հիմք կարող են ընդունվել նաև տվյալ ապրանք-
ների, առարկաների ու սարքավորումների վերաբերյալ օտարերկրյա պե-
տությունների կամ կազմակերպությունների կողմից տրված փորձագի-
տական եզրակացությունները:  

Փորձաքննությունն իրականացվում է մեկամսյա ժամկետում, եթե 
օրենքով կամ լիցենզավորման կարգերով այլ բան նախատեսված չէ:  

 
3.6.6. Լիցենզիայի վավերապայմանները 

 

Լիցենզիան պետք է բովանդակի հետևյալ վավերապայմանները (տե-
ղեկատվությունը)՝  

1) լիցենզավորող մարմնի անվանումը.  
2) լիցենզիայի համարը.  
3) լիցենզիան տալու ամսաթիվը.  
4) գործունեության այն տեսակը, որի իրականացման համար տրվել է 

լիցենզիան.  
5) իրավաբանական անձի անվանումը և գտնվելու վայրը, իսկ ֆիզի-

կական անձի և անհատ ձեռնարկատիրոջ համար` ազգանունը, անունը 
և բնակության վայրը.  

6) գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն) (նշվում է, եթե 
սույն օրենքի համաձայն լիցենզավորման ենթակա գործունեությունը 
պետք է իրականացվի միայն լիցենզիայում նշված վայրում).  
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7) լիցենզիայի գործողության ժամկետը.  
8) լիցենզավորող մարմնի լիազորված անձի ստորագրությունը և այդ 

մարմնի պետական զինանշանի պատկերով կնիքի դրոշմը:  
Լիցենզիաների ձևերը հաստատում են համապատասխան լիցենզա-

վորման կարգերը հաստատող մարմինները, իսկ պարզ ընթացակարգով 
տրվող լիցենզիաներինը` Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րությունը:  

Լիցենզիաների ձևերը պետք է ունենան Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կառավարության կողմից արժեթղթերի համար սահմանված 
պաշտպանվածության աստիճան, հանդիսանում են խիստ հաշվառման 
փաստաթղթեր, ունեն հաշվառման համար և սերիա:  

Լիցենզիաների ձևերի ձեռքբերումը, հաշվառումը և պահպանումն 
իրականացնում են լիցենզավորող մարմինները:  

 
3.6.7. Լիցենզիայի ներդիրները 

 

Մասնագիտական որակավորման պահանջներ նախատեսող գործու-
նեության տեսակների համար անձանց լիցենզիաներ տրամադրելիս լի-
ցենզավորման կարգերով կարող են նախատեսվել այդ աշխատանքներն 
իրականացնող պատասխանատու անձանց լիցենզիայի ներդիրների 
տրամադրում, որը հաստատում է նրանց գիտելիքների համապատաս-
խանությունը սահմանված պահանջներին:  

Տեխնիկական պահանջներ և պայմաններ նախատեսող գործունեու-
թյան տեսակների համար լիցենզիա տրամադրելիս լիցենզավորման 
կարգերով կարող է նախատեսվել սարքավորումների կամ տեխնիկա-
կան միջոցների առանձին տեսակների համար լիցենզիայի ներդիրների 
տրամադրում, որը հաստատում է դրանց համապատասխանությունը 
սահմանված տեխնիկական պահանջներին և պայմաններին:  

Լիցենզիայի ներդիրների գործողության ժամկետը չի կարող գերա-
զանցել լիցենզիայի գործողության ժամկետը:  
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3.6.8. Լիցենզիայի և ներդիրի կրկնօրինակը 
 

Լիցենզիան տրվում է մեկ օրինակով: Լիցենզիայի կամ ներդիրի 
կորստի (կորցնելու, ոչնչանալու և այլն) դեպքում լիցենզավորված անձը 
դրա մասին հայտ է ներկայացնում լիցենզավորող մարմին և տալիս է 
հայտարարություն զանգվածային լրատվության միջոցով: 

Լիցենզավորող մարմինը կորած լիցենզիայի կամ ներդիրի կրկնօրի-
նակը լիցենզավորված անձին տալիս է զանգվածային լրատվության մի-
ջոցով հայտարարության հրապարակման օրվանից 15 օր հետո` երեք 
օրվա ընթացքում: Լիցենզիան կամ ներդիրն օգտագործման համար ոչ 
պիտանի դառնալու դեպքում լիցենզավորված անձը դրա մասին հայտ է 
ներկայացնում լիցենզավորող մարմին` դրա կրկնօրինակը ստանալու 
համար: Լիցենզավորող մարմինը ոչ պիտանի դարձած լիցենզիայի կամ 
ներդիրի կրկնօրինակը լիցենզավորված անձին տալիս է նրա կողմից դի-
մումը տալու օրվանը հաջորդող երրորդ օրը: Լիցենզիաների կամ ներ-
դիրների կրկնօրինակների վերին աջ անկյունում կատարվում է՝ «Կրկնօ-
րինակ» նշագրումը:  

Լիցենզիայի կամ ներդիրի կրկնօրինակի կորստի դեպքում լիցեն-
զիայի կամ ներդիրի կրկնօրինակը տրվում է սույն հոդվածով սահման-
ված կարգով:  

 
3.6.9. Լիցենզիաների գրանցամատյանի վարումը 

 

Լիցենզավորող մարմինները վարում են լիցենզիաների գրանցա-
մատյաններ:  

Լիցենզիաների գրանցամատյաններում պետք է նշվեն`  
1) լիցենզավորված իրավաբանական անձի անվանումը և գտնվելու 

վայրը, իսկ ֆիզիկական անձի և անհատ ձեռնարկատիրոջ համար` ազ-
գանունը, անունը և բնակության վայրը.  

2) լիցենզիայի համարը.  
3) լիցենզիան տալու ամսաթիվը և գրանցման համարը.  
4) գործունեության այն տեսակը, որի իրականացման համար տրվել է 

լիցենզիա.  
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5) գործունեության իրականացման վայրերը (հասցեն) (նշվում է, եթե 
սույն օրենքի համաձայն լիցենզավորման ենթակա գործունեությունը 
պետք է իրականացվի միայն լիցենզիայում նշված վայրում).  

6) գործողության ժամկետը.  
7) գործողության ժամկետների երկարաձգումները.  
8) տեղեկություններ՝ գրանցամատյանում լիցենզիայի վերաձևակերպ-

ման, նրա գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադա-
րեցման մասին.  

9) օրենքով կամ լիցենզավորման կարգերով նախատեսված այլ տեղե-
կություններ: Լիցենզիաների գրանցամատյանի բոլոր էջերը համարակա-
լում և կնքում է լիցենզավորող մարմինը:  

 
3.6.10.Պետական տուրքը 

 

Լիցենզիայի կամ դրա կրկնօրինակի տրման, լիցենզիայի գործողու-
թյան ժամկետի երկարաձգման, լիցենզիայի վերաձևակերպման, լիցեն-
զիաների գրանցամատյաններից այլ անձանց տեղեկությունների տրա-
մադրման, ինչպես նաև այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն 
գործունեությամբ զբաղվելու, որակավորման քննությանը մասնակցելու 
համար գանձվում է պետական տուրք՝ օրենքով սահմանված կարգով և 
չափով: Լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման հա-
մար օրենքով կարող են նախատեսվել տարեկան տուրքեր:  

 
3.7. ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 
3.7.1. Լիցենզիաների տեսակները 

 

Լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու համար կա-
րող են տրվել լիցենզիաների հետևյալ տեսակները՝  

1) պարզ ընթացակարգով տրվող լիցենզիաներ.  
2) բարդ ընթացակարգով տրվող լիցենզիաներ:  
Պարզ ընթացակարգով տրվող լիցենզիան  
Պարզ ընթացակարգով տրվող լիցենզիան (այսուհետ` պարզ լիցեն-

զիա) լիցենզավորող մարմնի կողմից տրված գործունեություն իրակա-
նացնելու թույլտվությունն է, որով սահմանվում են տվյալ գործունեության 
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իրականացման համար պարտադիր պահանջներ կամ պայմաններ, և 
դրանց պահպանման նկատմամբ իրականացվում է օրենքով սահման-
ված հսկողություն:  

Պարզ լիցենզիան տրվում է առանց լիցենզավորող հանձնաժողովի 
որոշման: Պարզ լիցենզիան տրվում է հայտատուի կողմից՝ օրենքով 
նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելուց երեք օր հետո:  

Պարզ լիցենզիան տրվում է անժամկետ:  
Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի զբաղվել լիցենզավորման 

ենթակա գործունեությամբ միայն լիցենզիայի պարտադիր պահանջների 
կամ պայմանների պահպանման դեպքում: Մինչև լիցենզավորման 
ենթակա գործունեությամբ զբաղվելը պարզ լիցենզիա ստացած անձը 
պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 
սահմանված մարմիններին ուղարկել գրավոր հաղորդագրություն, որ-
տեղ պետք է նշվեն լիցենզավորված իրավաբանական անձի անվա-
նումը, գտնվելու վայրը, լիցենզավորված ֆիզիկական անձի կամ անհատ 
ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը, ինչպես 
նաև նրանց կողմից լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրա-
կանացման վայրը (նշվում է, եթե սույն օրենքի համաձայն լիցենզավոր-
ման ենթակա գործունեությունը պետք է իրականացվի միայն համապա-
տասխան վայրում), լիցենզիայի վավերապայմանները, լիցենզավորման 
ենթակա գործունեությունն սկսելու օրը:  

Պարզ լիցենզիաները տրվում են միայն «Լիցենզավորման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածով նախատես-
ված գործունեության համապատասխան տեսակներով զբաղվելու հա-
մար:  

Բարդ ընթացակարգով տրվող լիցենզիան  
Բարդ ընթացակարգով տրվող լիցենզիան (բարդ լիցենզիա) լիցեն-

զավորող մարմնի կողմից լիցենզավորման կարգերին համապատասխան 
տրվող գործունեություն իրականացնելու թույլտվությունն է, որով սահ-
մանվում են նաև տվյալ գործունեության իրականացման համար պար-
տադիր պահանջներ կամ պայմաններ, և դրանց պահպանման նկատմամբ 
իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով հսկողություն:  
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Բարդ լիցենզիան տրվում է լիցենզիա ստանալու համար սույն օրեն-
քով նախատեսված բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո՝ 30 օր-
վա ընթացքում, եթե օրենքով այլ ժամկետ նախատեսված չէ: 

 Բարդ լիցենզիան տրվում է անժամկետ, եթե օրենքով այլ բան նա-
խատեսված չէ:  

Սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում բարդ լիցենզիան կարող է 
տրվել մրցույթով, որն իրականացվում է լիցենզավորման կարգերին հա-
մապատասխան:  

Բարդ լիցենզիաները տրվում են լիցենզավորող մարմինների կողմից 
ստեղծված լիցենզավորող հանձնաժողովների եզրակացությունների հի-
ման վրա:  

Լիցենզավորող հանձնաժողովների եզրակացությունները տրվում են 
սույն օրենքով և լիցենզավորող հանձնաժողովների կանոնադրություննե-
րով նախատեսված կարգով:  

Բարդ լիցենզիաները տրվում են միայն օրենքի 43-րդ հոդվածով նա-
խատեսված գործունեության համապատասխան տեսակներով զբաղվե-
լու համար:  

 
3.7.2. Պարզ լիցենզիա ստանալու համար ներկայացվող անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը 
 

Պարզ լիցենզիա ստանալու համար հայտատուն լիցենզավորող մար-
մին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`  

1) լիցենզիա ստանալու մասին հայտը՝ նշելով`  
ա) իրավաբանական անձի համար` իրավաբանական անձի անվանու-

մը և կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու և գործունեության 
իրականացման վայրերը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ ֆիզիկա-
կան անձի համար` անունը, ազգանունը, բնակության և գործունեության 
իրականացման վայրերը,  

բ) լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը, որը հայտա-
տուն մտադիր է իրականացնել,  

գ) օրենքով նախատեսված այլ տեղեկատվություն.  



 

 
153

2) իրավաբանական անձի համար` կանոնադրության պատճենը և 
պետական գրանցման վկայականի պատճենը, իսկ անհատ ձեռնարկա-
տիրոջ համար` պետական գրանցման վկայականի պատճենը.  

3) օրենքով նախատեսված այլ փաստաթղթեր:  
 
Պարզ լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

կարող են լիցենզավորող մարմին հանձնվել առձեռն կամ փոստով:  
 

3.7.3. Բարդ լիցենզիա ստանալու համար ներկայացվող անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը 

 

Բարդ լիցենզիա ստանալու համար հայտատուն լիցենզավորող մար-
մին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը` 

1) լիցենզիա ստանալու մասին հայտը՝ նշելով`  
ա) իրավաբանական անձի համար` իրավաբանական անձի անվա-

նումը և կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու և գործունեության 
իրականացման վայրերը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ ֆիզիկա-
կան անձի համար` անունը, ազգանունը, բնակության և գործունեության 
իրականացման վայրերը,  

բ) լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը, որը հայտա-
տուն մտադիր է իրականացնել,  

գ) օրենքով կամ լիցենզավորման կարգերով նախատեսված այլ  
տեղեկատվություն.  
2) իրավաբանական անձի համար` կանոնադրության պատճենը և 

պետական գրանցման վկայականի պատճենը, իսկ անհատ ձեռնարկա-
տիրոջ համար` պետական գրանցման վկայականի պատճենը.  

3) անձի մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստա-
թուղթը` որակավորում պահանջող գործունեության տեսակով զբաղվելու 
համար հայտ ներկայացվելու դեպքում.  

4) օրենքով կամ լիցենզավորման կարգերով նախատեսված այլ 
փաստաթղթեր:  

2. Բարդ լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը 
կարող են լիցենզավորող մարմին հանձնվել առձեռն կամ փոստով:  
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3.7.4. Լիցենզիայի հայտի մերժումը 
  

Լիցենզիա ստանալու հայտը մերժվում է, եթե՝  
1) դիմողի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, ակնհայտ կեղծ 

կամ խեղաթյուրված.  
2) ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն 

օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջ-
ներին.  

3) դիմող իրավաբանական անձն օրենքի կամ իր կանոնադրության 
համաձայն իրավունք չունի զբաղվել հայցվող լիցենզավորման ենթակա 
գործունեության տեսակով.  

4) դիմող ֆիզիկական անձն իրավունք չունի զբաղվել հայցվող լի-
ցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով.  

5) օրենքով կամ լիցենզավորման կարգերով նախատեսված են այլ 
դեպքեր:  

Պարզ լիցենզիա ստանալու հայտը գրավոր մերժվում է լիցենզավորող 
մարմնում հայտը մուտք լինելու օրվանից՝ երեք օրվա ընթացքում:  

Բարդ լիցենզիա ստանալու հայտը գրավոր մերժվում է լիցենզավորող 
մարմնում հայտը մուտք լինելու օրվանից ոչ ուշ, քան 30 օրվա ժամկե-
տում, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:  

Եթե նշված ժամկետներում լիցենզիա ստանալու հայտը չի մերժվում, 
ապա հայտը համարվում է բավարարված, և դիմող անձն այդ օրվանից 
իրավունք ունի զբաղվել լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ՝ ան- 
կախ նրան լիցենզիան հանձնելու կամ չհանձնելու հանգամանքից:  

Լիցենզիա ստանալու հայտը մերժելու վերաբերյալ որոշման մեջ 
հստակ պետք է նշվեն մերժման պատճառներն ու իրավական հիմքերը: 
Լիցենզիա ստանալու հայտում կամ կից փաստաթղթերում ոչ էական թե-
րությունների (վրիպակների, ոչ իրավաբանական անճշտությունների, 
թվաբանական սխալների և նման այլ բացթողումների) առկայության 
դեպքում լիցենզավորող մարմինը հայտը կարող է բավարարել վերապա-
հումով, որ լիցենզիան հայտատուին կտրվի դրանց վերացման դեպքում:  

Փաստաթղթերը թերի լինելու հիմքով լիցենզիա ստանալու հայտը 
մերժվում է, եթե այդ մասին պատշաճ ձևով նախազգուշացումը լիցենզա-
վորող մարմնի կողմից ուղարկվելու օրվանը հաջորդող 10 օրվա ընթաց-
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քում հայտատուն չի ներկայացնում անհրաժեշտ փաստաթղթեր կամ 
նյութեր:  

Պարզ լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերը 
թերի լինելու վերաբերյալ լիցենզավորող մարմինը նախազգուշացումն 
ուղարկում է դրանք ստանալու օրվանից երեք օրվա, իսկ բարդ լիցեն-
զիայի դեպքում` 10 օրվա ընթացքում:  

Լիցենզիայի հայտի մերժման դեպքում հայտատուն իրավունք ունի լի-
ցենզիա ստանալու նոր հայտ ներկայացնել ընդհանուր կարգով:  

 
3.7.5. Որոշակի ժամկետով տրված լիցենզիայի գործողության 

ժամկետի երկարաձգումը 
 

Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի որոշակի ժամկետով տրված 
լիցենզիայի գործողության ժամկետի ավարտից առաջ լիցենզիայի ժամ-
կետը երկարաձգելու հայտ ներկայացնել լիցենզավորող մարմին:  

Լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է նախկինում 
տրված լիցենզիայի գործողության ժամկետի չափով, եթե օրենքով այլ 
բան նախատեսված չէ:  

Լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման հայտում պետք 
է նշվի հայցվող ժամկետը: Իրավաբանական անձինք հայտին կից ներ-
կայացնում են նաև իրավաբանական անձը գրանցող պետական լիա-
զորված մարմնի տեղեկանքը՝ իրավաբանական անձի կանոնադրությու-
նում կատարված փոփոխությունների մասին: Եթե իրավաբանական ան-
ձի կանոնադրությունում կատարվել են փոփոխություններ, ապա ներկա-
յացվում են նաև այդ փոփոխությունները:  

Լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է լիցենզա-
վորված անձի կողմից հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայաց-
նելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը: Լիցենզիայի գործողության 
ժամկետը երկարաձգվում է լիցենզիայի վրա համապատասխան նշում 
կատարելու միջոցով:  

Լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման հայտերի 
վերաբերյալ որոշումները կայացվում են առանց լիցենզավորող հանձնա-
ժողովի որոշման: Սակայն նշված հայտի մերժման հիմքի առկայության 
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դեպքում կամ հայտատուի պահանջով պետք է իրականացվի հայտի 
քննարկում՝ լսումների կարգով:  

Լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման հայտը կարող է 
լիցենզավորող մարմին հանձնվել առձեռն կամ փոստով:  

 
3.7.6. Լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման մասին 

հայտի մերժումը 
 

Լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման հայտը մերժ-
վում է, եթե՝  

1) դիմողի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, ակնհայտ կեղծ 
կամ խեղաթյուրված.  

2) ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն 
օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջնե-
րին.  

3) դիմող իրավաբանական անձն օրենքի կամ իր կանոնադրության 
համաձայն զրկվել է հայցվող գործունեության տեսակով զբաղվելու իրա-
վունքից.  

4) դիմող ֆիզիկական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերն օրենքի 
համաձայն զրկվել է հայցվող գործունեության տեսակով զբաղվելու իրա-
վունքից.  

5) լիցենզիան ստանալուց հետո՝ անցած ժամանակահատվածի ըն-
թացքում, փոփոխվել են լիցենզավորման պայմանները.  

6) օրենքով կամ լիցենզավորման կարգերով նախատեսված են այլ 
դեպքեր:  

Լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման հայտը գրավոր 
մերժվում է լիցենզավորող մարմնում հայտը մուտք լինելու օրվանից հինգ 
օրվա, իսկ բարդ լիցենզիայի դեպքում` տասն օրվա ընթացքում, եթե 
օրենքով այլ ժամկետ նախատեսված չէ: Եթե նշված ժամկետներում լի-
ցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման հայտը չի մերժվում, 
ապա հայտը համարվում է բավարարված, և լիցենզավորող մարմինը 
պարտավոր է մեկ օրվա ընթացքում երկարաձգել լիցենզիայի գործողու-
թյան ժամկետը:  
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Լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման հայտը մերժելու 
վերաբերյալ որոշման մեջ նշվում են մերժման պատճառներն ու իրավա-
կան հիմքերը:  

Լիցենզիա ստանալու հայտում կամ կից փաստաթղթերում ոչ էական 
թերությունների (վրիպակների, ոչ իրավաբանական անճշտությունների 
և նման այլ բացթողումների) առկայության դեպքում լիցենզավորող 
մարմինը հայտը կարող է բավարարել վերապահումով, որ լիցենզիան 
հայտատուին կտրվի դրանց վերացման դեպքում:  

Փաստաթղթերը թերի լինելու հիմքով լիցենզիայի ժամկետի երկարա-
ձգման հայտը մերժվում է, եթե այդ մասին պատշաճ ձևով նախազգու-
շացումը լիցենզավորող մարմնի կողմից ուղարկվելու օրվան հաջորդող 
10 օրվա ընթացքում հայտատուն չի ներկայացնում անհրաժեշտ փաս-
տաթղթեր կամ նյութեր:  

Պարզ լիցենզիայի ժամկետի երկարաձգման համար ներկայացված 
փաստաթղթերը թերի լինելու վերաբերյալ լիցենզավորող մարմինը նա-
խազգուշացումն ուղարկում է դրանք ստանալու օրվանից երեք օրվա, 
իսկ բարդ լիցենզիայի դեպքում` 10 օրվա ընթացքում:  

Եթե լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման հայտը 
տրվել է լիցենզիայի գործողության կասեցման ժամանակահատվածում, 
ապա լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման հարցը 
քննվում է միայն կասեցումը վերացվելուց հետո:  

 
3.7.7. Լիցենզիայի վերաձևակերպումը 

 

Լիցենզավորված իրավաբանական անձի վերակազմակերպման կամ 
նրա անվանման կամ գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում լիցենզա-
վորված անձը պարտավոր է այդ փոփոխություններն իրավական ուժ 
ստանալու օրվանից սկսած՝ 15 օրվա ժամկետում, հայտ ներկայացնել 
լիցենզիայի վերաձևակերպման համար` կցելով նշված տեղեկություննե-
րը հավաստող համապատասխան փաստաթղթերը:  

Անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ ֆիզիկական անձի անվան կամ բնա-
կության վայրի փոփոխման դեպքում լիցենզավորված անձը պարտավոր 
է այդ փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած՝ 15 
օրվա ժամկետում, հայտ ներկայացնել լիցենզիայի վերաձևակերպման 
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մասին` կցելով նշված տեղեկությունները հավաստող համապատասխան 
փաստաթղթերը:  

Իրավաբանական անձի առանձնացման ձևով վերակազմակերպման 
ժամանակ լիցենզիան այդ իրավաբանական անձից առանձնացած իրա-
վահաջորդին (իրավահաջորդներին) տրվում է միայն համապատասխան 
լիցենզիա ստանալու համար նախատեսված կարգին համապատաս-
խան:  

Իրավաբանական անձի բաժանման ձևով վերակազմակերպման ժա-
մանակ լիցենզիան բաժանված իրավաբանական անձանց տրվում է մի-
այն համապատասխան լիցենզիա ստանալու համար նախատեսված 
կարգին համապատասխան:  

Լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է լիցենզավորված 
անձի համապատասխան հայտը լիցենզավորող մարմնում մուտք լինելու 
օրվան հաջորդող երրորդ օրը:  

Լիցենզիայի վերաձևակերպման ժամանակ լիցենզավորող մարմինը 
լիցենզիայի գրանցամատյանում կատարում է համապատասխան փոփո-
խություններ:  

Լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին հայտի մերժումն իրակա-
նացվում է օրենքի 29-րդ հոդվածով:  

Լիցենզիայի վերաձևակերպման հայտերի վերաբերյալ որոշումները 
կայացվում են առանց լիցենզավորող հանձնաժողովի որոշման: Սակայն 
նշված հայտի մերժման հիմքի առկայության դեպքում կամ հայտատուի 
պահանջով պետք է իրականացվի հայտի քննարկում՝ լսումների կար-
գով:  
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3.7.8.Գործունեության իրականացման վայրի փոփոխումը կամ այլ 

վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ 
զբաղվելը 

 

Պարզ լիցենզիա ստացած լիցենզավորված անձի կողմից լիցենզա-
վորման ենթակա գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման 
կամ այդ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով նոր վայ-
րում գործունեություն իրականացնելու համար նա լիցենզավորող մար-
մին պետք է ներկայացնի հայտ` նշելով իր կողմից նախկինում ստացած 
լիցենզիայի վավերապայմանները, ինչպես նաև գրավոր հայտարարու-
թյուն՝ նախկինում ներկայացված փաստաթղթերում կատարված փոփո-
խությունների մասին: Իրավաբանական անձինք հայտին կից ներկայաց-
նում են նաև իրավաբանական անձը գրանցող պետական լիազորված 
մարմնի տեղեկանքը՝ իրավաբանական անձի կանոնադրությունում կա-
տարված փոփոխությունների մասին: Եթե իրավաբանական անձի 
կանոնադրությունում կատարվել են փոփոխություններ, ապա ներկայաց-
վում են նաև այդ փոփոխությունները:  

Բարդ լիցենզիա ստացած լիցենզավորված անձի կողմից լիցենզա-
վորման ենթակա գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման 
կամ այդ գործունեության տեսակով նոր վայրում գործունեության իրա-
կանացումը կատարվում է սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված 
կարգով, եթե գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու համար 
օրենքով կամ լիցենզավորման կարգով գործունեության իրականացման 
վայրի նկատմամբ հատուկ պահանջներ չեն սահմանվել կամ, եթե օրեն-
քով այլ բան նախատեսված չէ:  

Եթե բարդ լիցենզիա ստացած լիցենզավորված անձին գործունեու-
թյան իրականացման լիցենզիա տալու համար օրենքով կամ լիցենզա-
վորման կարգով գործունեության իրականացման վայրի նկատմամբ հա-
տուկ պահանջներ են սահմանվել, ապա լիցենզավորման ենթակա գոր-
ծունեությամբ զբաղվելու վայրը կարող է փոփոխվել, կամ տվյալ լիցեն-
զավորված անձն այդ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսա-
կով նոր վայրում գործունեություն կարող է իրականացնել միայն գործու-
նեության վայրի վերաբերյալ սահմանված հատուկ պահանջները բավա-
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րարող օրենքով կամ լիցենզավորված կարգով նախատեսված փաստա-
թղթերի ներկայացման դեպքում:  

Գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման կամ այլ վայրում 
ևս լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու մասին հայտը 
քննարկվում և բավարարվում է լիցենզավորված անձի կողմից հայտը և 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվան հաջորդող երրորդ 
օրը:  

Գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման կամ այլ վայրում 
ևս լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու մասին հայտը 
քննարկվում և բավարարվում է լիցենզավորված անձի կողմից հայտը և 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 10 օրվա 
ընթացքում:  

Գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման կամ այլ վայրում 
ևս լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու մասին հայտի 
մերժումն իրականացվում է օրենքի 29-րդ հոդվածով՝ լիցենզիաների 
հայտերի մերժման համար նախատեսված դեպքերում և կարգով, բա-
ցառությամբ այդ հոդվածի առաջին մասի 5-րդ կետով նախատեսված 
դեպքերի: Գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման կամ այլ 
վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու 
հայտերի վերաբերյալ որոշումները կայացվում են առանց լիցենզավորող 
հանձնաժողովի որոշման: Սակայն նշված հայտի մերժման հիմքի առկա-
յության դեպքում կամ հայտատուի պահանջով պետք է իրականացվի 
հայտի քննարկում՝ լսումների կարգով:  

 
3.7.9. Լիցենզիայի գործողության կասեցումը 

 

Լիցենզիայի գործողության կասեցումը որոշակի ժամկետով կամ որո-
շակի պայմաններով լիցենզավորված անձին լիցենզավորման ենթակա 
գործունեությունը կամ այդ գործունեության առանձին գործառույթները 
կամ լիցենզիայով վերապահված առանձին գործողություններն իրա-
կանացնելու իրավունքից ժամանակավորապես զրկումն է:  

Լիցենզիայի գործողության կասեցման ընթացքում լիցենզավորված 
անձն իրավունք չունի իրականացնել կասեցման որոշմամբ սահմանված 
գործունեություն, գործառույթ կամ գործողություն, բացառությամբ 
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նրանց, որոնք ուղղված են լիցենզիայի գործողության կասեցման պատ-
ճառները վերացնելուն, ինչպես նաև կասեցման մասին որոշմամբ նա-
խատեսված անհետաձգելի միջոցառումներն իրականացնելուն:  

Լիցենզիայի գործողության կասեցման ընթացքում լիցենզավորված 
անձի կողմից սույն հոդվածի երկրորդ մասով արգելված գործունեու-
թյան, գործառույթի կամ գործողության իրականացումը համարվում է 
առանց լիցենզիայի լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրակա-
նացում և առաջացնում է օրենքով նախատեսված համապատասխան 
պատասխանատվություն:  

Լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու որոշմամբ պետք է հստակ 
սահմանվեն կասեցվող գործողությունը, գործառույթը կամ գործողու-
թյունները, ինչպես նաև կասեցման պատճառները, իրավական հիմքերը 
և ժամկետները:  

Եթե, խախտման բնույթից ելնելով, դրանք կամ դրանց հետևանքները 
հնարավոր է վերացնել լիցենզավորված անձին լիցենզավորման ենթա-
կա գործունեության առանձին գործառույթները կամ լիցենզիայով վերա-
պահված առանձին գործողություններն իրականացնելու իրավունքից 
ժամանակավորապես զրկելու միջոցով, ապա այդ դեպքերում լիցեն-
զիայի ողջ գործողության կասեցում չի կիրառվում:  

Եթե լիցենզիայի գործողության կասեցման հետևանքով ուղղակի 
վնաս կհասցվի պետական և հասարակական անվտանգությանը, հասա-
րակական կարգին, հանրության առողջությանն ու բարքերին, այլոց 
իրավունքներին և ազատություններին, պատվին ու բարի համբավին, 
ապա լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու մասին որոշմամբ պետք է 
նախատեսվեն լիցենզավորված անձի կողմից լիցենզավորման ենթակա 
գործունեությունը կասեցնելու հետևանքով երրորդ անձանց շահերի 
պաշտպանության երաշխիքները և դրա հետևանքով նրանց պատճառ-
ված վնասների հատուցման կարգը կամ հետևանքների վերացման 
ժամկետը:  
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3.7.10. Լիցենզիայի գործողության կասեցման կարգը 
 

Լիցենզավորող մարմինն իրավունք ունի օրենսդրության պահանջ-
ների խախտման պատճառով լիցենզիայի գործողությունը կասեցնել 
միայն լիցենզավորող մարմնի լիցենզավորման հանձնաժողովի եզրակա-
ցության համաձայն:  

Եթե լիցենզավորված անձի կողմից թույլ են տրվել օրենքի, լիցեն-
զավորման կարգի կամ լիցենզավորման պայմանների ու պահանջների 
այնպիսի խախտումներ, որոնց հետևանքով ուղղակի սպառնալիք է 
առաջացել պետական և հասարակական անվտանգությանը, հասարա-
կական կարգին, անձանց կյանքին, առողջությանը կամ բարքերին, ինչ-
պես նաև այլոց իրավունքներին և ազատություններին, պատվին կամ 
բարի համբավին, ապա լիցենզավորող մարմինն իրավունք ունի անմի-
ջապես ժամանակավորապես արգելել լիցենզավորման ենթակա գոր-
ծունեության կամ այդ գործունեության առանձին գործառույթների կամ 
լիցենզիայով վերապահված առանձին գործողությունների իրականացու-
մը: Լիցենզավորման ենթակա գործունեության կամ այդ գործունեության 
առանձին գործառույթների կամ լիցենզիայով վերապահված առանձին 
գործողությունների իրականացման արգելման մասին կայացվում է որո-
շում, որն ուժի մեջ է մտնում լիցենզավորված անձին պատշաճ ձևով 
հանձնելու պահից:  

Եթե լիցենզավորման ենթակա գործունեության կամ այդ գործունեու-
թյան առանձին գործառույթների կամ լիցենզիայով վերապահված 
առանձին գործողությունների իրականացման արգելման մասին որո-
շումը կայացնելու օրվանից՝ հինգ օրվա ընթացքում, լիցենզիայի գործո-
ղության կասեցման մասին որոշում չի կայացվում կամ, եթե այդ որոշ-
մամբ չի հիմնավորվում լիցենզավորման ենթակա գործունեության կամ 
այդ գործունեության առանձին գործառույթների կամ լիցենզիայով վե-
րապահված առանձին գործողությունների արգելման անհրաժեշտու-
թյունը, ապա արգելման մասին որոշումը համարվում է անվավեր: Այս 
դեպքում լիցենզավորող մարմինը պարտավոր է փոխհատուցել արգել-
ման հետևանքով լիցենզավորված անձին պատճառված վնասները:  
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3.7.11. Լիցենզիայի գործողության կասեցման դեպքերը 
  

Լիցենզիայի գործողությունը կարող է կասեցվել`  
1) լիցենզավորված անձի կողմից լիցենզիան օրենքով չնախատեսված 

դեպքերում այլ անձի օգտագործման տալու, գրավ դնելու կամ օտարելու 
դեպքում.  

2) լիցենզավորված անձի կողմից սույն օրենքով նախատեսված դեպ-
քերում փոփոխությունների մասին լիցենզավորող մարմնին ժամանակին 
չհայտնելու դեպքում.  

3) լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման ժամա-
նակ այդ լիցենզիայի պահանջների ու պայմանների, ինչպես նաև լիցեն-
զավորման ենթակա գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության 
պահանջների կոպիտ խախտման դեպքում.  

4) լիցենզավորված անձի կողմից պարբերաբար խախտումներ կա-
տարելու դեպքում.  

5) լիցենզավորված անձի կողմից լիցենզավորման ենթակա գոր-
ծունեության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող անձանց՝ օրենս-
դրությանը համապատասխան ստուգումների իրականացմանը խոչ-
ընդոտելու կամ պահանջվող փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում.  

6) լիցենզավորված անձի կողմից լիցենզավորման ենթակա գործու-
նեությունից բխող՝ օրենքով նախատեսված հաշվետվությունների ներկա-
յացման ժամկետը 10 օրվանից ավելի ժամկետով խախտելու դեպքում.  

7) լիցենզավորված անձին լիցենզավորման ենթակա գործունեու-
թյամբ զբաղվելու իրավունքից ժամանակավորապես զրկելու դեպքում.  

8) մասնագիտական գիտելիքներ կամ լիցենզիայի պահանջներով 
կամ պայմաններով նախատեսված մասնագիտական որակավորում 
ունեցող անձի բացակայության դեպքում` միայն այդ անձի մասով.  

9) լիցենզավորված անձի դիմումի համաձայն.  
10) օրենքով նախատեսված դեպքերում լիցենզիայի գործողության 

դադարեցման մասին լիցենզավորող մարմնի կողմից դիմում ներկայաց-
նելիս.  

11) տարեկան պետական տուրքը չվճարելու դեպքում.  
12) օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:  
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3.7.12. Լիցենզիայի գործողության դադարեցումը 
 

Լիցենզիայի գործողությունը կարող է դադարեցվել`  
1) լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերում լի-

ցենզիան տալու համար էական նշանակություն ունեցող կեղծ կամ խե-
ղաթյուրված տեղեկատվություն հայտնաբերելու դեպքում.  

2) լիցենզավորված գործունեություն իրականացնող իրավաբանական 
անձի լուծարման, անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարեց-
վելու կամ ֆիզիկական անձի մահվան դեպքերում.  

3) եթե լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման 
հետևանքով պատճառվել է ծանր վնաս.  

4) լիցենզավորված անձի կողմից չարամտորեն խախտումներ կատա-
րելու դեպքում.  

5) մեկ տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու անգամ «Լիցեն-
զավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդ-
վածի առաջին մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ կետերի համա-
ձայն լիցենզիայի գործողությունը կասեցվելու դեպքում.  

6) լիցենզիայի գործողության կասեցման ժամկետում կասեցման պա-
հանջների խախտմամբ կասեցված գործունեություն կամ այդ գործու-
նեության առանձին գործառույթ կամ լիցենզիայով վերապահված առան-
ձին գործողություն իրականացնելու դեպքում.  

7) լիցենզավորված անձի դիմումի համաձայն.  
8) լիցենզիայի ժամկետը լրանալու դեպքում.  
9) օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:  
Լիցենզիայի գործողությունը դադարեցվում է լիցենզիան ուժը կորց-

րած ճանաչելու միջոցով:  
Օրենսդրության պահանջների խախտման պատճառով լիցենզիայի 

գործողության դադարեցման դիմում կարող է ներկայացվել խախտումը 
կատարվելու օրվանից ոչ ուշ, քան մեկ տարվա ընթացքում, իսկ շարու-
նակվող և տևական խախտման դեպքում` այն բացահայտվելու օրվանից 
մեկ տարվա ընթացքում, իսկ սույն հոդվածի առաջին մասի 1-ին կետով 
նախատեսված դեպքերում` կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկատվու-
թյունը հայտնաբերելու օրվանից՝ 15 օրվա ժամկետում:  
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Լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին լիցենզավորված 
անձի դիմումը կարող է մերժվել, եթե դա նախատեսված է օրենքով կամ 
լիցենզավորման կարգերով:  

Եթե լիցենզիայի գործողության դադարեցման հետևանքով ուղղակի 
վնաս կհասցվի պետական և հասարակական անվտանգությանը, հասա-
րակական կարգին, հանրության առողջությանն ու բարքերին, այլոց 
իրավունքներին և ազատություններին, պատվին ու բարի համբավին, 
ապա դատարանի վճռով կամ լիցենզավորող մարմնի որոշմամբ պետք է 
սահմանվեն նաև լիցենզավորված անձի կողմից լիցենզավորման ենթա-
կա գործունեությունը դադարեցնելու հետևանքով երրորդ անձանց շահե-
րի պաշտպանության երաշխիքներ կամ դրա հետևանքով նրանց պատ-
ճառված վնասների հատուցման կարգ կամ հետևանքների վերացման 
ժամկետ:  

 

3.8. Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության 
անցկացման գործունեության լիցենզավորումը 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում տրանսպորտային միջոցների և 
դրանց կցորդների տեխնիկական զննության անցկացման գործու-
նեությունը իրականացվում է լիցենզավորմամբ: 

 Տեխնիկական զննության անցկացման գործունեության լիցենզավո-
րումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքով սահմանված բարդ ընթացակարգով: 

Տեխնիկական զննության անցկացման գործունեության լիցենզավորումն 
իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի 
նախարարությունը (լիցենզավորող մարմին)՝ հանձնաժողովի եզրակացու-
թյան հիման վրա: Տեխնիկական զննության անցկացման գործունեության 
համար լիցենզիաները տրվում են անժամկետ: Լիցենզավորված անձինք 
տեխնիկական զննության անցկացման գործունեությունն իրականացնում 
են միայն լիցենզիայում նշված գործունեության վայրում: Լիցենզիան չի 
կարող օգտագործման տրվել այլ անձանց, օտարվել կամ գրավադրվել՝ 
բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի: 

 Տեխնիկական զննության անցկացման գործունեության լիցենզիայի 
հետ տրվում է լիցենզավորվող անձի կողմից շահագործվող հոսքագծերի 
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քանակին և տեսակին համապատասխան լիցենզիայի ներդիր (ներդիր-
ներ)` համաձայն N 3 ձևի:  

  

3.8.1. Տեխնիկական զննության անցկացման գործունեության 
լիցենզավորման գործընթացի կազմակերպումը 

 

Տեխնիկական զննության անցկացման գործունեության լիցենզիա 
ստանալու համար իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը 
(այսուհետ` հայտատու) լիցենզավորող մարմին է ներկայացնում հետևյալ 
փաստաթղթերը՝ 

1) հայտ` համաձայն N 1 ձևի. 
2) տեխնիկական զննության համար նախատեսված արտադրական 

տարածքների սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի վկայա-
կանի պատճենը. 

3) տեխնիկական զննության անցկացման գործունեությամբ զբաղ-
վելու համար օգտագործվող ապրանքների, առարկաների, սարքավո-
րումների փորձաքննության դրական եզրակացությունը կամ ապրանքնե-
րի, առարկաների ու սարքավորումների վերաբերյալ օտարերկրյա պե-
տությունների կամ կազմակերպությունների կողմից տրված փորձա-
քննության դրական եզրակացությունը. 

4) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: 
Լիցենզիա ստանալու մասին հայտը և դրան կից փաստաթղթերը լի-

ցենզավորող մարմին են ներկայացվում առձեռն, փոստով կամ էլեկտ-
րոնային եղանակով: Էլեկտրոնային համակարգի միջոցով փաստաթղ-
թերը ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-
թյան 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1283-Ն որոշմամբ սահման-
ված կարգով: 

Հանձնաժողովն ուսումնասիրում է հայտատուի ներկայացրած փաս-
տաթղթերի համապատասխանությունը սույն կարգի և Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին ու եզրակացություն է 
ներկայացնում լիցենզավորող մարմնի ղեկավարին: 

Ներկայացված եզրակացության հիման վրա լիզենզավորող մարմնի 
ղեկավարը որոշում է ընդունում: Լիզենզավորող մարմնի ղեկավարի 
դրական որոշման հիման վրա հայտատուին է տրամադրվում տեխնի-
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կական զննության անցկացման գործունեության լիցենզիա և շահա-
գործվող հոսքագծերի քանակին ու տեսակին համապատասխան ներ-
դիրներ: Բացասական որոշման դեպքում՝ եռօրյա ժամկետում դրա մա-
սին գրավոր տեղեկացվում է հայտատուին` նշելով մերժման պատճառ-
ները և իրավական հիմքերը: 

Տեխնիկական զննության անցկացման գործունեության լիցենզիան 
ստորագրվում և կնքվում, իսկ լիցենզիայի ներդիրներն ստորագրվում են 
լիցենզավորող մարմնի լիազորած լիցենզավորող ստորաբաժանման ղե-
կավարի կողմից: 

Լիցենզիա ստանալու մասին հայտը մերժվում է «Լիցենզավորման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքե-
րում, ինչպես նաև, եթե սահմանված կարգի 9-րդ կետի 2-րդ ենթա-
կետում նշված փաստաթղթի (փաստաթղթերի) համաձայն հայտատուի 
արտադրական տարածքի չափերը չեն բավարարում սահմանված կար-
գի 15-րդ կետի պահանջներին: 

 

3.8.2. Լիցենզավորման այլ պայմաններ և պահանջներ 
 

Տեխնիկական զննության կայանների արտադրական տարածքը, ըստ 
ներկայացված հոսքագծերի տեսակի, յուրաքանչյուր հոսքագծի հաշվար-
կով պետք է բավարարի պահանջվող նվազագույն չափերը: Լիցենզա-
վորված կազմակերպությունը, տրանսպորտային միջոցների տեխնիկա-
կան զննության գործունեություն սկսելուց առաջ, միանում է տեխնիկա-
կան զննության կայանների ընդհանուր համակարգչային ցանցին: 

Տեխնիկական զննություն իրականացնող լիցենզավորված անձը յու-
րաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո 10 օրվա ընթացքում էլեկտ-
րոնային տարբերակով լիցենզավորող մարմին է ներկայացնում հաշ-
վետվություն` համաձայն N 4 ձևի: 

 
3.8.3. Լիցնեզիայի վերաձևակերպումը, գործողության կասեցումը և 

դադարեցումը, լիցենզիայի և լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակի, նոր 
ներդիրի տրամադրումը, ներդիրը ուժը կորցրած ճանաչելը 

 

Լիցենզիան վերաձևակերպվում, լիցենզիայի գործողությունը կասեց-
վում և դադարեցվում, լիցենզիան և լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը 
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տրամադրվում են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքի համաձայն: 

Լիցենզավորված անձը տեխնիկական զննության իրականացման 
վայրում նոր հոսքագիծ է շահագործում միայն ներդիրի առկայության 
դեպքում: 

Նոր հոսքագծի ներդիր ստանալու նպատակով հայտատուն առձեռն 
կամ փոստով կամ էլեկտրոնային տարբերակով, Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1283-
Ն որոշման համաձայն, լիցենզավորող մարմին է ներկայացնում հետևյալ 
փաստաթղթերը՝ 
 

1) հայտ` համաձայն N 2 ձևի. 
2) հոսքագծի վերաբերյալ փորձաքննության դրական եզրակացու-

թյունը կամ օտարերկրյա պետությունների կամ կազմակերպությունների 
կողմից տրված փորձաքննության դրական եզրակացությունը. 

3) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: 
Նոր հոսքագծի ներդիր ստանալու մասին հայտն ստանալու օրվան 

հաջորդող՝ ոչ ուշ, քան տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում լիցեն-
զավորող հանձնաժողովը լիցենզավորող մարմնի ղեկավարին է ներ-
կայացնում եզրակացություն, որի հիման վրա լիցենզավորող մարմնի ղե-
կավարը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունում է որոշում: 
Լիցենզավորող մարմնի դրական որոշման դեպքում հայտատուին 5 աշ-
խատանքային օրվա ընթացքում տրամադրվում է ներդիր: 

 Նոր հոսքագծի ներդիր ստանալուց հետո՝ լիցենզիայի համար «Պե-
տական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահ-
մանված կարգով և ժամկետներում հերթական տարեկան պետական 
տուրքը ենթակա է վճարման՝ ելնելով լիցենզիայի ներդիրների (հոսքա-
գծերի) քանակից` անկախ ներդիրի տրամադրման համար վճարված 
պետական տուրքի գումարի վճարման ժամկետից: Լիցենզավորող մար-
մինը լիցենզիայի նոր ներդիրի տրամադրման մասին երեք աշխատան-
քային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեին: 

 Լիցենզավորված անձի՝ նոր հոսքագիծ շահագործելու մասին հայտը 
մերժվում է, եթե լիցենզավորման մարմին ներկայացված փաստաթղ-
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թերը չեն համապատասխանում սահմանված կարգի 20-րդ կետի պա-
հանջներին, ինչպես նաև, եթե սահմանված կարգի 9-րդ կետի 2-րդ են-
թակետում նշված փաստաթղթի (փաստաթղթերի) համաձայն հայտա-
տուի արտադրական տարածքի չափերը չեն բավարարում սահմանված 
կարգի 15-րդ կետի պահանջները: 

Մեկից ավելի հոսքագծերով տեխնիկական զննություն իրականացնող 
լիցենզավորված անձը գործունեության տվյալ վայրում հոսքագծի շա-
հագործումից հրաժարվելու դեպքում լիցենզավորող մարմին է ներկա-
յացնում դիմում հոսքագծի շահագործումից հրաժարվելու մասին, որին 
կցվում է հոսքագծի ներդիրը: 

 Լիցենզավորված անձի կողմից գործող հոսքագծի շահագործումից 
հրաժարվելու մասին դիմումը լիցենզավորող մարմնում մուտքագրվելուց 
հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում մերժվում է, եթե տվյալ 
հոսքագծի շահագործման համար, Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, պետական տուրքի 
վճարման պարտավորությունը կատարված չէ և (կամ) կցված չէ հոսքա-
գծի ներդիրը: Լիցենզավորող մարմինը հոսքագծի շահագործումից հրա-
ժարվելու մասին դիմումի բավարարման դեպքում ընդունում է որոշում 
հոսքագծի ներդիրի գործողության դադարեցման` ուժը կորցրած ճանա-
չելու վերաբերյալ, որի դեպքում ներդիրի (հոսքագծի) մասով հերթական 
տարեկան պետական տուրքի պարտավորությունը դադարում է: 
Լիցենզավորող մարմինը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում լիցեն-
զիայի ներդիրն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին տեղեկացնում է հայտա-
տուին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտեին: 

Լիցենզիա ստանալու կամ լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին 
կամ լիցենզավորված անձի կողմից նոր հոսքագիծ շահագործելու մասին 
հայտի կամ լիցենզավորված անձի կողմից գործող հոսքագծի շահագոր-
ծումից հրաժարվելու մասին դիմումի մերժման և լիցենզիայի գործողու-
թյան կասեցման կամ դադարեցման մասին լիցենզավորող մարմնի որո-
շումները կարող են բողոքարկվել օրենքով սահմանված կարգով: 
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Ձև N 1 
 

Հ Ա Յ Տ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ 
ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ 

ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
Հայտատու ____________________________________________________ 
                            (իրավաբանական անձի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական ռեգիստրում 

______________________________________________________________ 
գրանցման համարը, հեռախոսահամարը, էլ. փոստի հասցեն, 

_____________________________________________________________ 
անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը, 

______________________________________________________________ 
պետական ռեգիստրում հաշվառման համարը, հեռախոսահամարը, էլ. փոստի հասցեն) 

  

Խնդրում եմ տրամադրել տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
զննության գործունեության իրականացման լիցենզիա: 

Կից ներկայացնում եմ լիցենզիա ստանալու համար պահանջվող 
փաստաթղթերը` 

1) տեխնիկական զննության կայանի արտադրական տարածքների սեփա-
կանության կամ օգտագործման իրավունքի վկայականի պատճենը. 

2) տեխնիկական զննության անցկացման գործունեությամբ զբաղվելու 
համար օգտագործվող ապրանքների, առարկաների, սարքավորումների 
փորձաքննության դրական եզրակացությունը կամ ապրանքների, առար-
կաների ու սարքավորումների վերաբերյալ օտարերկրյա պետությունների 
կամ կազմակերպությունների կողմից տրված փորձաքննության դրական 
եզրակացությունը. 

3) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: 
Լիցենզավորող մարմնի ղեկավարի դրական որոշումն ստանալուց հետո 

պարտավորվում եմ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում վճարել 
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահ-
մանված պետական տուրքը և դրա մասին տեղեկատվություն ներկայացնել 
լիցենզավորող մարմին: 

 
Հայտատու ---------------

                    (պաշտոնը) 

--------------------------
(ստորագրությունը) 

---------------------------- 
(անունը, ազգանունը) 

 
 
 
 
 

«____» _____________ 20    թ.     
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Ձև N 2 
Հ Ա Յ Տ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ 
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 
ՆՈՐ ՆԵՐԴԻՐ (ՆԵՐԴԻՐՆԵՐ) ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  
Խնդրում եմ տրամադրել լիցենզիայի լրացուցիչ ներդիր (ներդիրներ)` 

տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության նոր հոսքագիծ 
շահագործելու նպատակով: 

Կից ներկայացնում եմ լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ) ստանալու 
համար պահանջվող փաստաթղթերը՝ 

1) հոսքագծի վերաբերյալ փորձաքննության դրական եզրակացությու-
նը կամ օտարերկրյա պետությունների կամ կազմակերպությունների 
կողմից տրված փորձաքննության դրական եզրակացությունը. 

2) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: 
Լիցենզավորող մարմնի ղեկավարի դրական որոշումն ստանալուց հե-

տո պարտավորվում եմ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում վճարել 
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված պետական տուրքը և դրա մասին տեղեկատվություն ներ-
կայացնել լիցենզավորող մարմին: 

 
Հայտատու -----------------------

                           (պաշտոնը) 

----------------------------
(ստորագրությունը) 

---------------------------- 
(անունը, ազգանունը) 

 
 
 
«_____» _______________ 20     թ. 

    

 

Հայտատու ____________________________________________________ 
                           (իրավաբանական անձի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական ռեգիստրում 

________________________________________________________________ 
գրանցման համարը, 

________________________________________________________________ 
անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը, պետական ռեգիստրում հաշվառման համարը, 

_________________________________________________________________ 
տեխնիկական զննության գործունեության համար տրամադրված գործող լիցենզիայի համարը) 
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Ձև N 3 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ N ՏՄՏԶ________ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 
ՆԵՐԴԻՐ N 0000 

 
 Իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ 

անունը, ազգանունը ______________________________________________ 
  
Տեխնիկական զննության հոսքագծի տեսակը  
 

_______________________________________________________________ 
  
Ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը  
 

_______________________________________________________________ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
  

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա  N Տ Մ Տ Զ 00000 
 
Տրվում է ____________________________________________________ 

 (իրավաբանական անձի անվանումը և գտնվելու վայրը, անհատ 
ձեռնարկատիրոջ համար` անունը, ազգանունը և բնակության վայրը) 

 
Գործունեության տեսակը` Հայաստանի Հանրապետությունում 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության անցկացում  
(իրավաբանական անձի անվանումը և գտնվելու վայրը, անհատ 
ձեռնարկատիրոջ համար` անունը, ազգանունը և բնակության վայրը) 
Գործունեության իրականացման վայրը ________________________ 
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը_________________Անժամկետ  
Լիցենզիան տալու ամսաթիվը __________________________________ 
Լիցենզիայի գործողության վարչական տարածք _________________ 
Շահագործվող հոսքագծերի թիվը _______________________________ 

  

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ 
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ __________________ __________________ 

             (ստորագրությունը)            (անունը, ազգանունը) 

 
 
 

  
Կ.Տ. _____ _______________ 20 թ.
(հավելվածը լրաց., փոփ. 02.08.12 N 1105-Ն) 
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4. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԸ 
 

Փոխադրամիջոցների գույքահարկը (այսուհետ` գույքահարկ) հարկ 
վճարողներին սեփականության իրավունքով պատկանող հարկվող 
օբյեկտների համար ՀՀ համայնքների բյուջեներ վճարվող տեղական 
հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեու-
թյան արդյունքներից: 

Գույքահարկ վճարողներ են համարվում ինչպես ՀՀ-ում և օտարերկ-
րյա պետություններում ստեղծված կազմակերպությունները, միջազգա-
յին կազմակերպությունները, այնպես էլ ՀՀ-ից դուրս դրանց ստեղծած 
կազմակերպությունները, ինչպես նաև դրանց մասնաճյուղերն ու ներ-
կայացուցչությունները (այսուհետ՝ կազմակերպություններ), ՀՀ քաղաքա-
ցիները, օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող 
անձինք (այսուհետ՝ ֆիզիկական անձինք), բացառությամբ` ՀՀ պետա-
կան մարմինների, ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների և 
այդ մարմինների ստեղծած հիմնարկների, որոնց ՀՀ տարածքում պատ-
կանում է հարկվող օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցը: 

Անհատ ձեռնարկատերերի վրա տարածվում է ֆիզիկական անձանց 
համար գույքահարկի վճարման օրենքով սահմանված կարգը: 

 
4.1. Գույքահարկով հարկվող օբյեկտները, հարկման բազան և 

դրույքաչափերը 
 

Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ են համարվում հետևյալ փոխադրա-
միջոցները. 

• ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցը, 
• ջրային տրանսպորտային միջոցը (շարժիչով աշխատող), 
• մոտոցիկլետը, 
• ձյունագնաց, 
• մոտոամենագնացը (քվադրոցիկլը): 
Տրանսպորտային միջոցի համար գույքահարկ վճարելու պարտա-

կանությունը ծագում է տվյալ տրանսպորտային միջոցի կամ դրա մասի 
նկատմամբ (համատեղ սեփականություն) սեփականության իրավունք 
ձեռք բերելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից: Եթե ձեռք բերվող տրանս-
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պորտային միջոցի նկատմամբ կուտակված պարտքերը չեն մարվել 
նախկին սեփականատիրոջ կողմից, ապա ՙԳույքահարկի մասին՚ ՀՀ 
օրենքի 8-րդ 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն` նոր սեփականատիրոջն 
են անցնում օտարման օրվա դրությամբ տվյալ գույքի համար չմարված 
հարկային պարտավորությունները: Սա վերաբերում է նաև գույքը որպես 
ժառանգություն ստացած սեփականատերերին, այդ պատճառով էլ շատ 
դեպքերում քաղաքացիները հրաժարվում են ընդունել ժառանգությամբ 
իրենց հասած տրանսպորտային միջոցը: «Գույքահարկի մասին» ՀՀ 
օրենքը հստակ սահմանում է տրանսպորտային միջոցների գույքահար-
կի հաշվարկման կարգը, համաձայն որի` փոխադրամիջոցների համար 
վճարման ենթակա գույքահարկի չափը որոշվում է ըստ տվյալ փոխա-
դրամիջոցի քաշող շարժիչի հզորության (ձիաուժի)` հետևյալ տարեկան 
դրույքաչափերով.  

1) մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների հա-
մար, եթե հարկման բազան`  

- 1-ից 120 ձիաուժ է, ապա յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց` 200 դրամ,  
- 121-ից 250 ձիաուժ է, ապա յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց` 300 

դրամ, ինչպես նաև 150 ձիաուժը գերազանցող յուրաքանչյուր մեկ ձիա-
ուժի համար լրացուցիչ` 1000 դրամ,  

- 251 և ավելի ձիաուժ է, ապա յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց` 500 
դրամ, ինչպես նաև 150 ձիաուժը գերազանցող յուրաքանչյուր մեկ ձիա-
ուժի համար լրացուցիչ` 1000 դրամ.  

2) 10 և ավելի նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների և 
բեռնատար (բեռնաուղևորատար) ավտոմեքենաների համար, եթե 
հարկման բազան`  

- 1-ից 200 ձիաուժ է, ապա յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց` 100 դրամ,  
- 201 և ավելի ձիաուժ է, ապա յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց` 200 

դրամ:  
2. Մոտոցիկլետների համար գույքահարկի տարեկան գումարը 

հաշվարկվում է հարկման բազայի յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց 40 
դրամ դրույքաչափով:  

3. Ջրային փոխադրամիջոցների, ձյունագնացների և մոտոամենա-
գնացների (քվադրոցիկլերի) համար գույքահարկի տարեկան դրույքաչա-
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փը հաշվարկվում է հարկման բազայի յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց 
150 դրամ դրույքաչափով:  

4. Մինչև երեք տարվա վաղեմության ավտոմոբիլային տրանսպոր-
տային միջոցների համար գույքահարկը հաշվարկվում է 100 տոկոսով:  

Երեք տարուց ավելի վաղեմության ավտոմոբիլային տրանսպորտային 
միջոցների համար գույքահարկի գումարը երրորդ տարվան հաջորդող 
յուրաքանչյուր տարվա համար պակասեցվում է հարկի գումարի 10 
տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան հարկի գումարի 50 տոկոսը: Ընդ 
որում, վաղեմության ժամկետը որոշելու համար հիմք է ընդունվում 
ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի թողարկման տարեթիվը:  

5. Բեռնատար (բեռնաուղևորատար) ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
միջոցների վաղեմության ժամկետի 20-րդ տարին լրանալուց հետո 
տվյալ ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի համար գույքահարկ չի 
հաշվարկվում և չի վճարվում:  

6. Փոխադրամիջոցների հարկման բազան կիլովատերով արտահայտ-
ված լինելու դեպքում գույքահարկի տարեկան գումարը որոշվում է` հա-
մապատասխան դրույքաչափի նկատմամբ կիրառելով 1.36 գործակից:  

Եթե բեռնատար մեքենաների համար քսան տարվա արտադրության 
վաղեմությունը հիմք է գույքահարկի վճարներից ազատվելու համար, 
ապա մարդատար մեքենաների համար հարկատուները, քանի տարվա 
վաղեմություն էլ որ կունենա տրանսպորտային միջոցը, առնվազն 50 
տոկոսի չափով կրում են գույքահարկ վճարելու պարտավորություն: 

Եթե քաղաքացին օտարում է սեփականության իրավունքով իրեն 
պատկանող տրանսպորտային միջոցը, ապա գույքահարկի վճարման 
պարտավորությունը դադարում է քաղաքացու` գույքի նկատմամբ սեփա-
կանության իրավունքը դադարելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից:  

Փոխադրամիջոցի վրա մեկից ավելի քաշող շարժիչների առկայու-
թյան դեպքում գույքահարկով հարկման բազա է համարվում բոլոր քա-
շող շարժիչների գումարային հզորությունը: 

Օրենքը սահմանում է գույքահարկ հաշվառող մարմնի պարտականու-
թյունը` մինչև գնահատման տարվա դեկտեմբերի 1-ը գույքահարկ 
վճարող ֆիզիկական անձանց սահմանված կարգով իրենց կողմից 
կատարված հաշվարկների հիման վրա հաստատված ձևի գույքահարկի 
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վճարման ծանուցագրեր ներկայացնելու: Իրավասու մարմնի կողմից ծա-
նուցագիր ներկայացնելու օրվանից հաշվարկած նախորդ երեք տա-
րիների համար իրավասու մարմինը կարող է պահանջել վճարել չվա-
ճառված գույքահարկը: Այսպիսով, չվճարված գույքահարկի պահանջի 
նկատմամբ գործում է երեք տարվա վաղեմության ժամկետ` հաշված այն 
օրից, երբ իրավասու մարմինը ներկայացնում է հաշվարկված գուքա-
հարկը վճարելու ծանուցագիր: 

Հարկատուներին համապատասխան ծանուցագրերը չուղարկելու 
պարտավորությունը տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից 
չկատարելը կամ պատշաճ կերպով չկատարելը ներկայումս բնորոշ 
խնդիրներից է: 

 Հայաստանի Հանրապետությունում փոխադրամիջոցների մասով 
հարկատուներ են համարվում ֆիզիկական անձինք, իրավաբանական 
անձինք և իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկու-
թյունները (այսուհետև` ձեռնարկություններ), որոնց Հայաստանի Հան-
րապետության տարածքում սեփականության կամ լրիվ (մասնակի) 
տնտեսավարման իրավունքով (այսուհետ` սեփականության իրավուն-
քով) պատկանում են` 

ա) Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց, բացառությամբ ավտոմոբի-
լային տրանսպորտի այն միջոցների, որոնցով Հայաստանի Հանրապե-
տության կառավարության 1997 թ.-ի մարտի 13-ի «ՀՀ նախարարների 
խորհրդի 1991 թ.-ի մարտի 5-ի թիվ 161 որոշման մեջ լրացումներ կա-
տարելու մասին» թիվ 43 որոշման համաձայն և «ՀՀ տրանսպորտի նա-
խարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոմոբի-
լային փոխադրումների ծառայություններով զբաղվելու լիցենզավորման» 
կարգի ստացած լիցենզիայի հիման վրա իրականացվում է տրանս-
պորտային գործունեություն: Գույքահարկի հաշվարկման նպատակով 
տրանսպորտային գործունեություն է համարվում ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով ավտոտրանսպորտային միջոցներով ուղևորների և 
բեռների ավտոմոբիլային փոխադրումների իրականացումը: Յուրաքանչ-
յուր ամսվա համար ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրակա-
նացնելու օրերի թվի որոշումը կատարվում է ՀՀ կառավարության 
18.06.97 թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոտրանսպորտա-
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յին գործունեության համար շահութահարկի (եկամտահարկի) և ավելաց-
ված արժեքի հարկի հաստատագրված վճարներ սահմանելու մասին»-
թիվ 188 որոշմամբ հաստատված ելակետային տվյալներից1 (այսուհետ` 
ելակետային տվյալներ): 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների վերաբերյալ տեղեկություն-
ները Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչությանը հաղոր-
դում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի և ազգային ան-
վտանգության նախարարությունը` համաձայն Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության սահմանած կարգի: 

բ) Անիվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենաները կամ մեխա-
նիզմները, (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք օգտագործվում են 
գյուղատնտեսության մեջ): 

Անիվավոր, թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենաների կամ մեխա-
նիզմների վերաբերյալ տեղեկությունները Հայաստանի Հանրապետու-
թյան հարկային տեսչությանը հաղորդում են Հայաստանի Հանրապե-
տության գյուղատնտեսության և տրանսպորտի նախարարությունները` 
համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահ-
մանած կարգի: 

գ) Ջրային փոխադրամիջոցները, որոնց վերաբերյալ տեղեկություն-
ները հաղորդում է Հայաստանի Հանրապետության արդյունբերության 
մեջ աշխատանքների անվտանգ կատարման և լեռնային հսկողության 
վարչությունը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րության սահմանած կարգի: 

 Ֆիզիկական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող 
փոխադրամիջոցների գույքահարկի տարեկան հաշվարկները, վճարման 
ժամկետները և բաշխման կանոնները իրականացվում են համաձայն 
սահմանված կարգի: 
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5. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ 
 

 Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր oգտագործման ավտո-
մոբիլային ճանապարհներով երթևեկելու համար նախատեսված տրանս-
պորտային միջոցները ենթական են պարտադիր պետական գրանցման: 
Ստորև ներկայացված է դրանց ցանկը՝ 

1) 50 սմ3 և ավելի բանվորական ծավալով շարժիչ կամ 3 կՎտ-ից 
ավելի հզորությամբ էլեկտրական շարժիչ ունեցող և 50 կմ/ժ և ավելի 
առավելագույն արագություն զարգացնող` 

ա) մոտոցիկլները, 
ա1) տրիցիկլերը և քվադրոցիկլերը, 
բ) թեթև մարդատար ավտոմոբիլները, 
գ) բեռնատար ավտոմոբիլները, 
դ) ավտոբուսները. 
2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված տրանսպորտային միջոցների 

կցորդները (կիսակցորդները): 
2. Նշված տրանսպորտային միջոցներից բացառություն են կազմում 

(չեն գրանցվում)` 
1) մրցարշավային տրանսպորտային միջոցները. 
2) ընդհանուր oգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներից 

դուրս` փակ տարածքներում շահագործվող տրանսպորտային միջոց-
ները. 

3) առանձին մասերից և պահեստամասերից հավաքված (բացառու-
թյամբ ինքնաշեն) տրանսպորտային միջոցները. 

4) ճանապարհային ոստիկանությունում գրանցված, հաշվառված և 
գրանցումից, հաշվառումից չհանված տրանսպորտային միջոցները (մի-
այն սեփականության իրավունքի մասով): 

  

5.1. Տրանսպորտային միջոցների պետական հաշվառման կարգը 
 

 Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընդհանուր օգտագործ-
ման ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթևեկության համար նախա-
տեսված Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ քաղաքա-
ցիական իրավունքի սուբյեկտ հանդիսացող անձանց սեփականության 
իրավունքով պատկանող տրանսպորտային միջոցները ենթակա են պե-
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տական հաշվառման, հաշվառումից ժամանակավոր հանելու և հաշվա-
ռումից ժամանակավոր հանված տրանսպորտային միջոցների հաշվա-
ռումը վերականգնելու, ինչպես նաև ստանալու տրանսպորտային միջոց-
ների հաշվառման միջազգային վկայագիր: 

 Հաշվառման գործողությունները, անկախ տրանսպորտային միջոցի 
կամ դրա սեփականատիրոջ հաշվառման վայրից, կատարվում են Հա-
յաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի 
Հանրապետության ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանու-
թյուն» (ճանապարհային ոստիկանություն) ծառայության վարչական մա-
սի և տարածքային հաշվառման-քննական բոլոր ստորաբաժանումների 
կողմից, ընդ որում, տրանսպորտային միջոցի օտարման դեպքում 
տրանսպորտային միջոցը նախկին սեփականատիրոջ անվամբ «Ճանա-
պարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պետական 
գրանցումից և սույն կարգով սահմանված կարգով հաշվառումից հանվում է 
նոր սեփականատիրոջ սեփականության իրավունքը «Ճանապարհային եր-
թևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված կարգով գրանցելու և 
սույն կարգով սահմանված կարգով հաշվառելու հետ միաժամանակ` նույն 
հաշվառման ստորաբաժանման կողմից: 

 Տրանսպորտային միջոցները հաշվառվում են սեփականատերերի 
անվամբ, որոնք նշված են տրանսպորտային միջոցի սեփականության 
իրավունքի պետական գրանցման վկայականում՝ բացառությամբ իրա-
վաբանական անձանց, Հայաստանի Հանրապետությանը կամ համայնք-
ներին սեփականության իրավունքով պատկանող, սակայն դրանց կող-
մից ստեղծված իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող կազմա-
կերպությունների (հիմնարկ, պետական մարմին, իրավաբանական անձ 
չհանդիսացող կազմակերպություններ) կողմից շահագործվող տրանս-
պորտային միջոցների, որոնք հաշվառվում են դրանք շահագործող կազ-
մակերպությունների անվամբ (ֆիզիկական անձանցից բացի մյուս սուբ-
յեկտները, այսուհետ` կազմակերպություններ): 

Ֆիզիկական անձի անվամբ տրանսպորտային միջոցը հաշվառվում է 
ըստ նրա հաշվառման, իսկ դրա բացակայության դեպքում` ժամանակա-
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վոր հաշվառման, իսկ վերջինի բացակայության դեպքում` փաստացի բնա-
կության վայրի: Կազմակերպության անվանմամբ տրանսպորտային միջո-
ցը հաշվառվում է ըստ դրա գտնվելու վայրի, իսկ կազմակերպության 
առանձնացված ստորաբաժանումների տրանսպորտային միջոցները` կազ-
մակերպության անվանմամբ` որպես գտնվելու վայր նշելով առանձնացված 
ստորաբաժանման գտնվելու վայրը: Անհատ ձեռնարկատերերին պատկա-
նող տրանսպորտային միջոցները հաշվառվում են որպես ֆիզիկական ան-
ձանց անվամբ հաշվառվող տրանսպորտային միջոցներ: 

 Հաշվառման ստորաբաժանումների իրավասու պաշտոնատար անձինք 
պարտավոր են oժանդակել և աջակցություն ցույց տալ տրանսպորտային 
միջոցի սեփականատիրոջը (ներկայացուցչին), ինչպես նաև հնարավորու-
թյուն ընձեռել ծանոթանալու հաշվառման գործողությունների ընթացակար-
գին անմիջական առնչություն ունեցող իրավական ակտերին կամ փաստա-
թղթերին, իսկ հաշվառման գործողությունների կատարումը մերժելու դեպ-
քում` նաև մերժելու մասին որոշումներ ընդունելու հիմքերը: 

 Եթե հաշվառման գործողություն կատարելու համար ներկայացված 
դիմումում առկա են ձևական սխալներ, որոնք կարող են շտկվել, կամ 
դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ, 
ապա հաշվառման ստորաբաժանման իրավասու պաշտոնատար անձը 
դրանք մատնացույց է անում տրանսպորտային միջոցի սեփականատի-
րոջը (ներկայացուցչին)` հնարավորություն տալով շտկելու սխալները 
կամ համալրելու ցանկը: 

Հաշվառման գործողությունների կատարումը մերժվում է, եթե` 
1) տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ սեփականության իրավունքը 

գրանցված չէ (բացառությամբ հաշվառումից հանելու դեպքերի). 
3) տրանսպորտային միջոցն առանց իրավասու մարմնի տված թույլ-

տվության վերասարքավորված է. 
4) փաստաթղթերի բնoրինակների փոխարեն ներկայացված են 

դրանց` նոտարի կամ դրանք տված մարմնի կողմից չհաստատված 
պատճենները. 

5) ներկայացված չեն տրանսպորտային միջոցը կամ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 
1251-Ն որոշման N 3 հավելվածով նախատեսված փաստաթղթերը. 
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6) առկա է տրանսպորտային միջոցի իրական և փաստաթղթային 
տվյալների անհամապատասխանություն. 

7) տրանսպորտային միջոցը կամ դրա համարակիր մասերից մեկը 
գտնվում է հետախուզման մեջ. 

8) եթե արգելադրում է կիրառվել հաշվառման գործողությունների 
կատարման նկատմամբ. 

9) նախատեսված եղանակներով ստուգում իրականացնելու արդյուն-
քում պարզվում է, որ չկա ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագոր-
ծումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության 
գործող պայմանագիր (բացառությամբ տրանսպորտային միջոցը հաշ-
վառումից հանելու դեպքերի, ինչպես նաև այն տրանսպորտային միջոց-
ների, որոնց օգտագործումից բխող պատասխանատվությունը, օրենքի 
համաձայն, պարտադիր ապահովագրման ենթակա չէ). 

10) մեկից ավելի սեփականատերերի առկայության դեպքում բացա-
կայում է նրանց համաձայնությունը տրանսպորտային միջոցը նրանցից 
մեկի անվամբ հաշվառելու համար: 

11. Հաշվառման գործողությունների կատարումը մերժելու դեպքում 
տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջը (ներկայացուցչին) նույն 
oրը տրվում է հաշվառման գործողության կատարումը մերժելու մասին 
գրավոր վարչական ակտ (որոշում), որում նշվում է մերժման իրավական 
հիմքը: 

11.1. Հաշվառման գործողությունների իրականացման ընթացքում, 
բացի սույն կարգի II-VI գլուխներով նախատեսված գործողություններից, 
հաշվառման ստորաբաժանման իրավասու պաշտոնատար անձը համա-
պատասխան տեղեկատվական համակարգի, «www.paap.am» էլեկտրո-
նային կայքի կամ առկայության դեպքում` պայմանագրի կամ կտրոնի 
միջոցով ստուգում է նաև հաշվառվող, վերահաշվառվող կամ հաշվառու-
մից հանվող տրանսպորտային միջոցի օգտագործումից բխող պատաս-
խանատվությունը հաշվառման մեջ գտնվելու ժամանակահատվածում 
պարտադիր ապահովագրված լինելու հանգամանքը, եթե օրենքով 
տվյալ տրանսպորտային միջոցի համար նման ապահովագրությունը 
պարտադիր է (պարտադիր է եղել): 
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5.2. Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման ընթացակարգը 
 

Տրանսպորտային միջոցի հաշվառումն իրականացվում է հաշվառման 
ստորաբաժանման «զննության կայան-տուրքերի և վճարների վճարման 
վայր-սպասարկման սրահ-փաստաթղթերի տպագրման և հատկացման 
սրահ» հոսքագծի եղանակով` հետևյալ ընթացակարգով` 

1) զննության կայանում` 
ա. ստուգվում են տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրա-

վունքի պետական գրանցման վկայականը (եթե դա ներկայացնելը պար-
տադիր է), 

բ. տրանսպորտային միջոցի իրական տվյալները համեմատվում են 
փաստաթղթային տվյալների հետ (բացառությամբ Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1251-Ն 
որոշման NN 3 և 5 հավելվածների 3-րդ կետերով սահմանված դեպքերի), 

գ. տրանսպորտային միջոցի տվյալները մուտքագրվում են համա-
կարգչային շտեմարան, ստուգվում է տրանսպորտային միջոցի նույնացման 
համարի, թափքի և հենասարքի (ամրաշրջանակի) տվյալների առկա-
յությունը հետախուզման մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցների և 
դրանց համարակիր մասերի շտեմարանում, 

դ. տպագրվում է տրանսպորտային միջոցի տվյալների մասին արձա-
նագրություն, որի վրա նշվում են վճարման ենթակա տուրքերի և վճար-
ների տեսակներն ու չափերը. 

2) վճարման վայրում սեփականատիրոջ կողմից վճարվում են տուր-
քերն ու վճարները և վճարման անդորրագրերը մյուս փաստաթղթերի 
հետ միասին ներկայացվում են սպասարկման սրահի աշխատողին. 

3) սպասարկման սրահում` 
ա. ստուգվում է տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ (ներկա-

յացուցչի) և տրանսպորտային միջոցը ձեռք բերող անձի (ներկայացուցչի) 
ինքնությունը` անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի մի-
ջոցով, 

բ. հատկացվում են հերթական կամ վճարովի հաշվառման համարա-
նիշեր (բացառությամբ սույն կարգի 14-րդ կետով նախատեսված դեպ-
քերի), 
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գ. հաշվառման տվյալները մուտքագրվում են տրանսպորտային մի-
ջոցների սեփականության իրավունքի պետական գրանցման և պետա-
կան հաշվառման (վերահաշվառման) համակարգչային շտեմարան և 
լրացվում է տրանսպորտային միջոցի հաշվառման էլեկտրոնային քարտ, 

դ. հաշվառման համարանիշերը տրվում են սեփականատիրոջը (ներ-
կայացուցչին), 

ե. վերադարձվում են անձնագիրը կամ անձը հաստատող այլ փաս-
տաթուղթը, տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պե-
տական գրանցման վկայականը (եթե այն ներկայացվել է) ու վճարման 
անդորրագրերը («ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ Է» բառով դրոշմակնքելուց հետո), 

զ. փաստաթղթերի տպագրման և հատկացման սրահին համակարգ-
չով տրվում է հաշվառման վկայագրի տպագրման պատվեր. 

4) փաստաթղթերի տպագրման և հատկացման սրահում` 
ա. տպագրվում է հաշվառման վկայագիրը, 
բ. սեփականատերը (ներկայացուցիչը) ցանկացած ժամանակ կարող 

է ստանալ հաշվառման վկայագիրը: 
 

5.3. Տրանսպորտային միջոցների վերահաշվառման ընթացակարգը 
 

Տրանսպորտային միջոցի վերահաշվառումն իրականացվում է 
տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական 
գրանցման վկայականում նշված տվյալների (սեփականատիրոջ անձնա-
գրային տվյալներից անվան, ազգանվան, ֆիզիկական անձանց հաշ-
վառման վայրի կամ կազմակերպության գտնվելու վայրի, տրանսպոր-
տային միջոցի թափքի կամ այլ համարակիր մասերի համարների), ինչ-
պես նաև թափքի (խցիկի) գույնի կամ համարանիշերի փոփոխության 
կամ տրանսպորտային միջոցի վերասարքավորման դեպքում:  

Ֆիզիկական անձանց հաշվառման վայրի կամ կազմակերպության 
գտնվելու վայրի փոփոխության հետ կապված տրանսպորտային միջոցի 
վերահաշվառումը, եթե այն առաջացնում է հաշվառման ստորաբաժան-
ման փոփոխություն, իրականացվում է տրանսպորտային միջոցը հաշ-
վառումից հանելու և հաշվառելու եղանակով, որի դեպքում հաշվառման 
համարանիշերը, տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ (ներկա-
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յացուցչի) ցանկությամբ, կարող են չհանձնվել և հաշվառման ժամանակ 
չփոխանակվել:  

Տրանսպորտային միջոցի վերահաշվառումն իրականացվում է հաշ-
վառման ստորաբաժանման «զննության կայան-տուրքերի և վճարների 
վճարման վայր-սպասարկման սրահ-փաստաթղթերի տպագրման և 
հատկացման սրահ» հոսքագծի եղանակով հետևյալ ընթացակարգով` 

1) զննության կայանում` 
ա) ստուգվում են տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրա-

վունքի պետական գրանցման վկայականը (եթե դա ներկայացնելը պար-
տադիր է), 

բ) տրանսպորտային միջոցի իրական տվյալները համեմատվում են 
փաստաթղթային տվյալների հետ (բացառությամբ Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1251-Ն 
որոշման NN 3 և 5 հավելվածների 3-րդ կետերով սահմանված դեպքերի), 

գ) տրանսպորտային միջոցի տվյալները մուտքագրվում են համա-
կարգչային շտեմարան, ստուգվում է տրանսպորտային միջոցի նույնաց-
ման համարի, թափքի և հենասարքի (ամրաշրջանակի) տվյալների առ-
կայությունը հետախուզման մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցների և 
դրանց համարակիր մասերի շտեմարանում, 

դ) տպագրվում է տրանսպորտային միջոցի տվյալների մասին արձա-
նագրություն, որի վրա նշվում են վճարման ենթակա տուրքերի և վճար-
ների տեսակներն ու չափերը. 

2) վճարման վայրում սեփականատիրոջ կողմից վճարվում են տուր-
քերն ու վճարները և վճարման անդորրագրերը մյուս փաստաթղթերի 
հետ միասին ներկայացվում են սպասարկման սրահի աշխատողին. 

3) սպասարկման սրահում` 
ա) ստուգվում է տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ (ներկա-

յացուցչի) ինքնությունը` անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստա-
թղթի միջոցով, 

բ) հատկացվում են հերթական կամ վճարովի հաշվառման համարա-
նիշեր, եթե վերահաշվառման ժամանակ կատարվում է համարանիշերի 
փոփոխություն, 
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գ) վերահաշվառման տվյալները մուտքագրվում են տրանսպորտային 
միջոցների սեփականության իրավունքի պետական գրանցման և պե-
տական հաշվառման (վերահաշվառման) համակարգչային շտեմարան և 
կատարվում են փոփոխություններ տրանսպորտային միջոցի հաշվառ-
ման էլեկտրոնային քարտում, 

դ) տպագրվում և հատկացվում է տրանսպորտային միջոցի սեփա-
կանության իրավունքի պետական գրանցման վկայական (եթե այն 
փոփոխվել է), 

ե) հաշվառման համարանիշերը տրվում են սեփականատիրոջը (ներ-
կայացուցչին), եթե հատկացվել են հաշվառման համարանիշեր, 

զ) վերադարձվում են անձնագիրը կամ անձը հաստատող այլ փաս-
տաթուղթը, տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պե-
տական գրանցման վկայականը (եթե այն վերահաշվառման արդյուն-
քում չի փոփոխվել) ու վճարման անդորրագրերը («ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ Է» 
բառով դրոշմակնքելուց հետո), 

է) փաստաթղթերի տպագրման և հատկացման սրահին համակարգ-
չով տրվում է հաշվառման վկայագրի տպագրման պատվեր. 

4) փաստաթղթերի տպագրման և հատկացման սրահում` 
ա) տպագրվում է հաշվառման վկայագիրը, 
բ) սեփականատերը (ներկայացուցիչը) ցանկացած ժամանակ կարող 

է ստանալ հաշվառման վկայագիրը: 
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5.4. Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման միջազգային 
վկայագիր տալու ընթացակարգը 

 

 Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման միջազգային վկայագիր 
ստանալու համար անձը հաշվառման ստորաբաժանում է ներկայացնում` 

1) դիմում. 
2) անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ. 
3) հաշվառման վկայագիր. 
4) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

oրենքով սահմանված տուրքի վճարման փաստը հավաստող փաստա-
թուղթ: 

 Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման միջազգային վկայագիր տալու 
համար հաշվառման ստորաբաժանման իրավասու պաշտոնատար անձը 
տվյալները գրառում է տրանսպորտային միջոցի հաշվառման միջազգա-
յին վկայագիր տալու մատյանում, լրացնում տրանսպորտային միջոցի 
հաշվառման միջազգային վկայագիր և նույն օրը տալիս է տրանսպոր-
տային միջոցի սեփականատիրոջը (ներկայացուցչին): 

 

5.5. Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման գործողությունների 
առանձնահատկությունները 

 

Տրանսպորտային միջոցները մինչև 18 տարեկան կամ անգործունակ 
ճանաչված քաղաքացիների անվամբ հաշվառվում են Հայաստանի Հան-
րապետության քաղաքացիական oրենսգրքով սահմանված կարգով՝ 
նրանց ներկայացնող անձանց դիմումների հիման վրա: 

 Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված (ռեզիդենտ) 
դիվանագիտական առաքելություններին, միջազգային կազմակերպու-
թյուններին, դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, հյուպատո-
սական հիմնարկներին պատկանող տրանսպորտային միջոցները հաշ-
վառվում են այդ կազմակերպությունների անվանմամբ և հաշվառումից 
հանվում` Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախա-
րարության կողմից տրված հայտի հիման վրա: 

 Դիվանագիտական գործակալներին պատկանող տրանսպորտային 
միջոցները հաշվառվում, վերահաշվառվում և հաշվառումից հանվում են 
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 
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կողմից տրված հայտի հիման վրա, իսկ դիվանագիտական ներկայա-
ցուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների անձնակազմի այլ 
անդամներին պատկանող տրանսպորտային միջոցները` փոխադար-
ձության սկզբունքով` Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործե-
րի նախարարության հայտի հիման վրա: 

 Եթե տեխնիկական կամ այլ պատճառներով հնարավոր չէ հաշ-
վառման վկայագիրը տալ հաշվառման (վերահաշվառման) oրը, ապա 
տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջը (ներկայացուցչին) տրվում 
է հաշվառման ժամանակավոր վկայագիր` մինչև մեկ ամիս ժամկետով, 
որը նա ցանկացած ժամանակ իրավասու է փոխելու հիմնական հաշ-
վառման վկայագրով: 

 

5.6. Տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառման համար 
պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերը 

 

Տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը (լիազորված անձը, ներ-
կայացուցիչը) հաշվառման գործողություններ կատարելու համար հաշ-
վառման ստորաբաժանում է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցը՝ 
բացառությամբ 3-րդ կետով նախատեսված դեպքերի, և` 

- անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ` ֆիզիկական 
անձանց համար հաշվառման (ժամանակավոր հաշվառման կամ փաս-
տացի բնակության) վայրի նշումով տեղեկանքի հետ միասին, եթե անձը 
հաստատող փաստաթղթում բացակայում է հաշվառման կամ փաստացի 
բնակության վայրի մասին տեղեկությունը. 

- տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական 
գրանցման վկայական (բացառությամբ հաշվառումից հանելու դեպքերի, 
եթե գործարքը չի կատարվել ճանապարհային ոստիկանությունում) կամ 
ձեռքբերման օրինականությունը հավաստող փաստաթուղթ. 

- oրենքով սահմանված տուրքերի և վճարների վճարման փաստը 
հավաստող փաստաթղթեր (բացառությամբ oրենքով սահմանված դեպ-
քերի): 

Ներկայացվում են նաև` 
ա) տրանսպորտային միջոցի վերահաշվառման դեպքում` 
- տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիր, 
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- վերահաշվառման համար հիմք հանդիսացող փաստաթուղթ (բացա-
ռությամբ տրանսպորտային միջոցի գույնը կամ համարանիշերը փոխե-
լու դեպքերի), 

բ ) տրանսպորտային միջոցը հաշվառումից հանելու դեպքում` 
- տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիր, 
- հաշվառման համարանիշեր, 
Տրանսպորտային միջոցը հաշվառման ստորաբաժանում չի ներկա-

յացվում՝ 
- եթե առկա է տրանսպորտային միջոցը հաշվառման ստորա-

բաժանում ներկայացնելու խոչընդոտ (տրանսպորտային միջոցի փոխա-
րեն ներկայացվում է ճանապարհային ոստիկանության վարչական մասի 
կամ տրանսպորտային միջոցի գտնվելու վայրն սպասարկող հաշվառ-
ման ստորաբաժանման կողմից տրված` տրանսպորտային միջոցի 
տվյալների մասին տեղեկանք). 

- տրանսպորտային միջոցը խոտանելու հետ կապված՝ հաշվառումից 
հանելու դեպքում. 

- տրանսպորտային միջոցը հաշվառումից ժամանակավոր հանելու  
և հաշվառումից ժամանակավոր հանված տրանսպորտային միջոցի 
 հաշվառումը վերականգնելու դեպքում. 
- տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը 

կամ հաշվառման (ժամանակավոր հաշվառման կամ փաստացի բնակու-
թյան) վայրը փոփոխվելու հետ կապված հաշվառման գործողություններ 
կատարելու, ինչպես նաև կորած հաշվառման վկայագրի կամ կորած 
հաշվառման համարանիշի փոխարեն նորն ստանալու դեպքում: 
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Ձ Ե Վ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 
  
 
 
 
 

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 00 AA 000000 
  

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 

_______________________________________________________________ 
(սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) ազգանունը, անունը, 

հայրանունը) 
_______________________________________________________________ 
(անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրված) 
_______________________________________________________________ 
(կազմակերպության դեպքում` լրիվ անվանումը և պետական ռեգիստ-

րի վկայականի համարը) 
_______________________________________________________________ 
(հաշվառման (բնակության, կազմակերպության դեպքում՝ գտնվելու) 

վայրը) 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
  
Մակնիշը (տիպարը) ___________________________________________  
թողարկման տարեթիվը ________________________________________ 
տեսակը _____________ նույնացման համարը (VIN) _____________ 
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թափքի համարը _________ հենասարքի (ամրաշրջանակի) համարը 
____________  

շարժիչի հզորությունը ____________ 
  
Սեփականության իրավունքը ծագել է ____ _____________ 20___ թ., 

____________________________________________________-ի հիման վրա: 
Այլ նշումներ ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 
«Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության 
 
___________________________________________ 
                                         (ստորաբաժանման անվանումը) 

  
հաշվառման-քննական

ստորաբաժանման ղեկավար 
________________ ____________________ 

  (ստորագրությունը)          (անունը, ազգանունը) 

 
 
________________        _______________  20_____ թ. 
 Կ.Տ. 
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Ձ Ե Վ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ 

 
Դիմերես 

 

Դարձերես 

 
 

Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման ազգային վկայագրի 
նկարագիր 

 
Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիրը 86 x 54 մմ չափե-

րով պլաստիկ քարտ է: Ձևաթղթի ամբողջ մակերևույթը պատված է 
պաշտպանիչ բազմագույն միահյուսվող մանրանախշով, որում գերիշ-
խում է երկնագույնը: 

 Առանձին տարրեր պատկերված են հետևյալ կերպ՝ 
1) դիմերեսը (վերևից ներքև, ձախից աջ)՝ 
ա) քարտի վերևի եզրից 2,5 մմ հեռավորության վրա քարտի ամբողջ 

երկարությամբ անցնում են կապույտ գույնի և 2,8 մմ հաստությամբ 3 հո-
րիզոնական շերտագծեր, որոնց միջև եղած հեռավորությունը 0,3 մմ է, 

բ) ձախ եզրից 5 մմ-ի վրա, որտեղ 15 մմ երկարությամբ հորիզոնա-
կան շերտագծերը միաձուլվում են, զետեղված է Հայաստանի Հանրապե-
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տության միջազգային նույնականացումը՝ «AM» 13 x 3.5 մմ չափերով և 
սպիտակ գույնով, 

գ) վերևի շերտագծի կենտրոնով՝ աջ եզրից 1,4 մմ-ի վրա, սպիտակ 
գույնով, 6 կետաչափ տպատառով տպված է «ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻ-
ՋՈՑԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐ» անվանումը հայերենով, 

դ) երկրորդ շերտագծի կենտրոնով՝ աջ եզրից 1,4 մմ-ի վրա, 6 կետա-
չափ տպատառով, սպիտակ գույնով տպված է «VEHICLE REGISTRATION 
CERTIFICATE» անվանումն անգլերենով, 

ե) երրորդ շերտագծի կենտրոնով՝ աջ եզրից 1,4 մմ-ի վրա, 6 կետա-
չափ տպատառով, սպիտակ գույնով տպված է «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ 
УЧЕТЕ ТС» անվանումը ռուսերենով, 

զ) քարտի աջ կողմից՝ կապույտ հորիզոնական շերտագծից ներքև, 
աջ եզրից 8,6 մմ հեռավորության վրա, վերևից ներքև անցնում են 3 ուղ-
ղաձիգ շերտեր՝ 32 x 3,1 մմ չափերի, որոնք խորհրդանշում են Հայաս-
տանի Հանրապետության ազգային դրոշը: Շերտերի գույները ձախից 
աջ հետևյալն են՝ կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, 

է) ուղղագիծ շերտագծերի վրա՝ կենտրոնում, աջ եզրից 13 մմ 
հեռավորության վրա գտնվող կենտրոնով պատկերված են 2,5 մմ, 4,2 
մմ, 7 մմ, 8 մմ, 9 մմ և 10 մմ տրամաչափերով օղակներ: Կենտրոնում 
պատկերված է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային «AM» նույ-
նականացումը, իսկ 4,2 մմ տրամագծով օղակի ներսում` պաշտպանիչ 
մանրատառ շերտ՝ հետևյալ կրկնվող բովանդակությամբ՝ 

«ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐ VEHICLE 
REGISTRATION CERTIFICATE СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УЧЕТЕ ТС», 

ը) ավելի ներքևում՝ 15 x 3 մմ չափի և մոխրագույն ֆոի վրա,  
զետեղված է սպիտակ գույնով և 8 կետաչափ տպատառով 

«ARMENIA»  գրառումը, 
թ) քարտի վերևի եզրից 12,5 մմ-ի և ձախ եզրից 2,6 մմ-ի վրա զետեղ-

ված են իրարից 0,6 մմ հեռավորության վրա գտնվող 2 անձնավորման 
դաշտեր՝ 81 x 3,1 մմ չափերի, 

ժ) վերևի դաշտի կենտրոնում՝ քարտի ձախ եզրից 6,1 մմ հեռավորու-
թյան վրա, տպված է «ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԸ» բառը, իսկ երկրորդ դաշտի 
կենտրոնում՝ «OWNER» բառը: Այդ երկու դաշտերի կենտրոնում՝ դաշտի 
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ձախ եզրից 0,4 մմ հեռավորության վրա, տպված է դաշտի ընթացիկ 
համարը, 

ժա) 0,4 մմ ներքև և ձախ եզրից 2 մմ դեպի աջ զետեղված են իրարից 
0,8 մմ հեռավորության վրա գտնվող 60 x 3,1 մմ չափերի 6 անձնավո-
րեցման դաշտեր, 

ժբ) վերևի դաշտի կենտրոնում՝ քարտի ձախ եզրից 6,1 մմ հեռավորու-
թյան վրա, տպված են «ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԱՅՐԸ» բառերը, իսկ չորրորդ 
դաշտի կենտրոնում՝ «ADDRESS» բառը: Երրորդ և չորրորդ դաշտերի 
կենտրոնում՝ դաշտի ձախ եզրից 0,4 մմ հեռավորության վրա, տպված է 
դաշտի ընթացիկ համարը, 

ժգ) 2 մմ ներքև և քարտի ձախ եզրից 2,6 մմ դեպի աջ, ձախից աջ 
զետեղված են իրարից 1,9 մմ հեռավորության վրա գտնվող 31,8 x 5 մմ և 
26,1 x 5 մմ չափերի 2 անձնավորման դաշտեր, 

ժդ) ձախ դաշտի կենտրոնով՝ դաշտի ձախ եզրից 0,4 մմ հեռավորու-
թյան վրա, տպված է դաշտի հերթական համարը, այնուհետև դաշտի 
ձախ եզրից 3,5 մմ-ի վրա իրար տակ տպված են «ՏՐՎԱԾ Է ՀՀ 
ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» և «ISSUED AT POLICE RA» բառերը, 

ժե) աջ դաշտի կենտրոնով՝ դաշտի ձախ եզրից 0,4 մմ հեռավորու-
թյան վրա, տպված է դաշտի հերթական համարը, այնուհետև դաշտի 
ձախ եզրից 3,3 մմ-ի վրա իրար տակ տպված են «ԱՄՍԱԹԻՎԸ» և 
«DATE» բառերը, 

ժզ) ավելի աջ զետեղված է տրանսպորտային միջոցի հաշվառման 
վկայականի համարի 18,1 x 3 մմ չափերի դաշտը, 

ժէ) անձնավորման դաշտերն առաջանում են հիմնական խորքային 
նկարից երկնագույն գույնի հեռացմամբ, իսկ դաշտերի նշումները 
տպված են կապույտ (PANTONE Blսe 072 Ս) գույնով և 3,8 կետաչափ 
տպատառով, 

ժը) քարտի ներքևում, մինչև ներքևի եզրը 2,8 մմ հեռավորության  
վրա, քարտի ամբողջ երկարությամբ, 0,2 մմ բարձրության հոծ գծի 

տեսքով անցնում է կապույտ գույնի պաշտպանիչ մանրատառ շերտ՝ 
հետևյալ կրկնվող բովանդակությամբ՝ 

«ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐ VEHICLE 
REGISTRATION CERTIFICATE СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УЧЕТЕ ТС», 
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ժթ) քարտի ներքևում` մինչև ներքևի եզրը 1,9 մմ հեռավորության 
վրա, քարտի ամբողջ երկարությամբ անցնում է կապույտ գույնի և 0,6 մմ 
հաստության լայնակի գիծ. 

2) դարձերեսը (վերևից ներքև, ձախից աջ)՝  
ա) քարտի վերևի եզրից 2,6 մմ ներքև՝ քարտի ամբողջ երկայնքով, 

0,2 մմ բարձրությամբ հոծ գծի տեսքով անցնում է կապույտ գույնի 
պաշտպանիչ մանրատառ շերտ՝ հետևյալ կրկնվող բովանդակությամբ՝ 

«ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐ VEHICLE 
REGISTRATION CERTIFICATE СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УЧЕТЕ ТС», 

բ) քարտի վերևի եզրից 3,3 մմ-ի և ձախ եզրից 3 մմ-ի վրա տեղակայ-
ված է 81 x 41 մմ չափի ուղղանկյուն, որն առաջանում է հիմնական խոր-
քային նկարից երկնագույն գույնի հեռացմամբ, 

գ) անձնավորման դաշտերով աղյուսակը զետեղված է ուղղանկյան 
ներսում: Աղյուսակի կետերն իրարից բաժանված են կապույտ (PANTONE 
Blսe 072 Ս) գույնի ուղղահայաց և հորիզոնական 0,27 մմ հաստության 
գծերով, 

դ) աղյուսակի 5 ուղղահայաց գծերն ունեն 41 մմ երկարություն և տե-
ղակայված են ձախ եզրից համապատասխանաբար 2,8 մմ, 5,4 մմ, 43,4 
մմ, 81,3 մմ և 83,9 մմ հեռավորությամբ, 

ե) առաջին և չորրորդ սյունակների բջիջների կենտրոնում, 1,8 մմ 
տրամագծով շրջաններում զետեղված են բջիջների համարները՝ 4 կե-
տաչափ Helvetica Bold տպատառով, 

զ) երկրորդ և երրորդ սյունակների բջիջներում՝ ուղղահայաց գծից 0,8 
մմ դեպի աջ, իրար տակ հայերենով և անգլերենով տպված են անձնա-
վորման դաշտերի անվանումները, 

է) քարտի ներքևից 8,6 մմ բարձրության վրա 81 մմ երկարությամբ 
անցնում է կապույտ (PANTONE Blսe 072 Ս) գույնի և 0,4 մմ հաստության 
լայնակի գիծ, որում սպիտակ տառերով անցնում է պաշտպանիչ 
մանրատառ շերտ՝ հետևյալ կրկնվող բովանդակությամբ՝ 

«ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐ VEHICLE 
REGISTRATION CERTIFICATE СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УЧЕТЕ ТС», 
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ը) քարտի ներքևի եզրից 2,8 մմ բարձր անձնավորվում է 5 x 54,4 մմ 
չափերով դաշտում նրբագծային ծածկագիր (ծածկագրի երկարությունը՝ 
14 նիշ), 

թ) քարտի ներքևի եզրից 2,8 մմ բարձրության վրա տպագրվում են 
«Օտարման հիմք չէ» և «IS NOT A BASELINE FOR ALIENATION» բառերը,  

ժ) քարտի ներքևի եզրից 2 մմ բարձր, և աջ եզրից 15 մմ հեռավորու-
թյան վրա խորքային պատկերված է Հայաստանի Հանրապետության 
զինանշանի ուրվագիծը: 

Անձնավորեցումից հետո քարտի դիմերեսի ամբողջ մակերեսը պատ-
վում է հատուկ պաշտպանիչ թաղանթով, որը տարբեր անկյուններով դի-
տելիս ամբողջ մակերեսով պատկերում է Հայաստանի Հանրապետու-
թյան քարտեզի տարբեր չափերի ուրվագծեր, Հայաստանի Հանրապե-
տության զինանշանի պատկերը և բազմիցս կրկնվող «A» տառը: 

«ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԸ»-«OWNER», «ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԱՅՐԸ»-«ADDRESS», 
«ՏՄ ՏԵՍԱԿԸ»-«VEHICLE CATEGORY», «ԹԱՓՔԻ ՏԵՍԱԿԸ»-«BODY TYPE», 
«ԳՈՒՅՆԸ»-«COLOUR» և «ՀԱՏՈՒԿ ՆՇՈՒՄՆԵՐ»-«SPECIAL OBSERVA-
TIONS» անձնավորման դաշտերի տվյալներն անցկացվում են համապա-
տասխանաբար հայերենով և անգլերենով (7 կետաչափ տպատառ): Մնա-
ցած բոլոր դաշտերը լրացվում են միայն լատինատառ: 

 Դաշտերը լրացվում են հետևյալ կերպ՝ 
1) դիմերեսը (7 կետաչափ տպատառ)՝ 
ա. «ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԸ»-«OWNER»՝ սեփականատիրոջ ազգանունը, 

անունը և հայրանունը կամ կազմակերպության (հիմնարկության) ան-
վանումը (յուրաքանչյուր լեզվով առավելագույնը՝ 40 նիշ), 

բ. «ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԱՅՐԸ»-«ADDRESS»՝ մարզ, համայնք, բնակա-
վայր, փողոց, տուն, բնակարան (յուրաքանչյուր լեզվով առավելագույնը՝ 
100 նիշ), 

գ. «ԱՄՍԱԹԻՎԸ»-«DATE»` հաշվառման ամսաթիվը (10 նիշ), 
դ. հաշվառման վկայագրի համարը՝ ներքևի աջ անկյունում (2 տառ, 6 

թիվ). 
2) դարձերեսը (6,5 կետաչափ տպատառ)՝ 
ա. «ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԸ»-«REGISTRATION NUMBER» (առա-

վելագույնը 10 նիշ), 8 կետաչափ տպատառ, 
բ. «ՄԱԿՆԻՇԸ»-«MARK» և «ՏԻՊԱՐԸ»-«TYPE»՝ առավելագույնը 30-

ական նիշ, 
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գ. «ՏՄ ՏԵՍԱԿԸ»-«VEHICLE CATEGORY»՝ յուրաքանչյուր լեզվով առա-
վելագույնը՝ 20 նիշ, 

դ. «ԹԱՓՔԻ ՏԵՍԱԿԸ»-«BODY TYPE»՝ յուրաքանչյուր լեզվով 
առավելագույնը՝ 20 նիշ, 

ե. «ԳՈՒՅՆԸ»-«COLOUR»` յուրաքանչյուր լեզվով առավելագույնը՝ 30 
նիշ, 

զ. «ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎԸ»-«YEAR OF ISSUE»՝ 4 նիշ, 
է. «ՆՈՒՅՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐԸ»-«VIN»՝ առավելագույնը 25 նիշ, 
ը. «ՇԱՐԺԻՉԻ ՀԱՄԱՐԸ»-«ENGINE NUMBER»՝ առավելագույնը 25 նիշ, 
թ. «ՀԵՆԱՍԱՐՔԻ ՀԱՄԱՐԸ»-«CHASSIS NUMBER»՝ առավելագույնը 25 

նիշ, 
ժ. «ԹԱՓՔԻ ՀԱՄԱՐԸ»-«BODY NUMBER»՝ առավելագույնը 25 նիշ, 
ժա. «ՇԱՐԺԻՉԻ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԿՎՏ/Ձ.ՈՒ.)»-«ENGINE POWER 

(KW/HP)»՝ 9 նիշ, 
ժբ. «ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԶԱՆԳՎԱԾԸ (ԿԳ)»-«PER-

MISSIBLE MAXIMUM WEIGHT (Kg)»՝ 6 նիշ, 
ժգ. «ԶԱՆԳՎԱԾԸ` ԱՌԱՆՑ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ (ԿԳ)»-«NET WIGHT 

(Kg)»՝ 6 նիշ, 
ժդ. «ՀԱՏՈՒԿ ՆՇՈՒՄՆԵՐ»-«SPECIAL OBSERVATIONS»՝ յուրաքանչ-

յուր լեզվով առավելագույնը 36 նիշ: 
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Ձ Ե Վ 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ՎԿԱՅԱԳՐԻ 
 

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
LA REPUBLIQUE D’ ARMENIE 
REPUBLIC OF ARMENIA 
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ  
  
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵ-
ԿՈՒԹՅՈՒՆ 
LA CIRKULATION INTERNATIONALE ROUTIERE 
INTERNATIONAL ROAD TRAFFIC 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
  
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐ 
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 
REGISTRATION CERTIFICATE OF VEHICLE 
СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧЕТА ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА  
  
  
AA N 

A Registration number 
______________________ 

 Учетный номер 
B Production year 

______________________ 
 Год выпуска 
C Owner or Holder 

______________________ 
 Владелец  

______________________ 
 Address 

______________________ 
 Место жительства 

______________________ 
D Mark, type 

_____________________ 
 Марка, модель ТС 

______________________ 
 Engine N 

______________________ 
 Двигатель 
 Chassi N 

______________________ 
 Шасси 
 Body N 

______________________ 
 Кузов 
 Colour 

_____________________ 
 Цвет 
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E VIN ________________________________
Идентификационный номер  
F Valid by _____________________________ 
Действительно до 
G Permissible max. weight (kg) ____________ 
Разр. максим. масса (кг) 
H Net weight (kg) _______________________ 
Масса без нагрузки (кг) 
Special notes ___________________________ 
Особые отметки  
______________________________________ 
Issued at ______________________________ 
Выдано  
Issue date _____________________________ 
Дата выдачи 
Firma ________________________________ 
Подпись  
P.P. 
М.П. 

Օտարման հիմք չէ 
Is not a baseline for 

alienation  
Не является основой 

для отчуждения 

  

Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման միջազգային վկայագրի 
նկարագիրը 

 

Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման միջազգային վկայագիրը 
(այսուհետ` միջազգային վկայագիր) 86,7 x 120 մմ չափսերի` չորս էջից 
բաղկացած երկնագույն գրքույկ է: 

 Միջազգային վկայագրի առաջին էջի վրա վերևից ներքև հերթակա-
նությամբ (հայերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն և ռուսերեն) տպագրվում է 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ», «LA REPUBLIQUE D’ARMENIE», 
«REPUBLIC OF ARMENIA», «РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ» բառերը, Հայաս-
տանի Հանրապետության «AM» տարբերիչ նշանը, «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅՈՒՆ», «INTERNATIONAL ROAD 
TRAFFIC», «LA CIRСULATION INTERNATIONALE ROUTIE`RE» և «МЕЖДУ-
НАРОДНОЕ ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ» բառերը, «ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ 
ՄԻՋՈՑԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐ», «REGISTRATION 
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CERTIFICATE OF VEHICLE», «CERTIFICAT D'IMMATRICULATION», «СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО УЧЕТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА» բառերը և միջազ-
գային վկայագրի սերիան ու համարը` «ME N»: 

 Միջազգային վկայագրի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ էջերը լրացվում են անգ-
լերեն և ռուսերեն: 

 Միջազգային վկայագրի 2-րդ էջում հերթականությամբ լրացվում են` 
1) «A Registration nսmber»-«Учетный номер» տողում` տրանսպոր-

տային միջոցի հաշվառման համարանիշերը (oրինակ` 61 ԼU 500). 
2) «B Prodսction year»-«Год выпуска» տողում` տրանսպորտային մի-

ջոցի արտադրության տարեթիվը. 
3) «C Owner or Holder»-«Владелец» տողում` միջազգային վկայագիրն 

ստացողի ազգանունը, անունը (oրինակ` «CHILINGARYAN ARMAN», «ЧИ-
ЛИНГАРЯН АРМАН») կարող է լրացվել նաև հայրանունը կամ ամուսնու 
անունը. 

4) «Address»-«Место жительства» տողում` միջազգային վկայագիրն 
ստացողի բնակության վայրը (հասցեն) (oրինակ` «Mamikonian st. #10/5, 
YEREVAN, RA», «РА, г. Ереван, ул. Мамиконяна, дом 10, кв. 5»). 

5) «D Mark, type»-«Марка, модель ТС» տողում` տրանսպորտային մի-
ջոցի մակնիշը և մոդելը (oրինակ` VAZ-2110).  

6) «Engine»-«Двигатель» տողում` տրանսպորտային միջոցի շարժիչի 
համարը. 

7) «Cհassi»-«Шасси» տողում` տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջա-
նակի համարը. 

8) «Body»-«Кузов» տողում` տրանսպորտային միջոցի թափքի հա-
մարը. 

9) «Coloսr»-«Цвет» տողում՝ տրանսպորտային միջոցի գույնը: 
 Միջազգային վկայագրի 3-րդ էջում հերթականությամբ լրացվում են` 
1) «E VIN»-«Идентификационный номер» տողում` տրանսպորտային 

միջոցի նույնացման համարը. 
2) «G Permissible max weigհt (kg)»-«Разр. максим. масса (кг)» տողում` 

տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի առավելագույն զանգվածը. 
3) «H Neհt weigհt (kg)»-«Масса без нагрузки (кг)» տողում` տրանս-

պորտային միջոցի զանգվածը` առանց բեռնվածության. 
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4) «Special notes»-«Особые отметки» տողում` տրանսպորտային միջո-
ցին վերաբերող հատուկ նշումները կամ, կցորդի առկայության դեպքում, 
վերջինիս մակնիշը և հաշվառման համարանիշը. 

5) «Issսed at»-«Выдано» տողում` «POLICE RA». 
6) «Issսe date»-«Дата выдачи» տողում` միջազգային վկայագիրը տա-

լու ամսաթիվը (oրինակ` 24.02.2002). 
7) «F Valid by»-«Действительно до» տողում` միջազգային վկայագրի 

գործողության ժամկետը. 
8) «Firma»-«Подпись» տողում` Հայաստանի Հանրապետության կա-

ռավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանու-
թյան «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության՝ միջազգային 
վկայագիրը հատկացնող ստորաբաժանման ղեկավարի ազգանունը, 
ստորագրությունը և կնիքի տեղը: 

 Միջազգային վկայագրի 4-րդ էջում հերթականությամբ տպագրվում 
են «Օտարման հիմք չէ», «Is not a baseline for alienation» և «Не является 
основой для отчуждения» բառերը, իսկ ազատ մասը նախատեսված է այլ 
նշումների համար: 

 
6. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանս-
պորտում փոխադրողները պարտավոր են ապահովագրել երրորդ ան-
ձանց կյանքին, առողջությանը կամ գույքին պատճառված վնասի հա-
տուցման իրենց քաղաքացիական պատասխանատվության ռիսկը` 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: 

Տրանսպորտային միջոցները, առաջին հերթին, ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի միջոցները, շրջապատի համար հանդիսանում են առավել 
մեծ վտանգի աղբյուր: Վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ 
ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների շահագործման հետ կապված 
ճանապարհատրանսպորտային պատահարների (ՃՏՊ) արդյունքում 
պատճառված վնասները չափազանց մեծ են: Այդ վնասների հետևանքով 
առաջացած ֆինանսական ծախսերը հատուցելու համար իրականաց-
վում է ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն: 
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Գոյություն ունի տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության 
երեք տեսակ. 

1. տրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն կորստից և վնա-
սից (ԿԱՍԿՈ). 

2. տրանսպորտային միջոցների տերերի` երրորդ կողմի հանդեպ 
քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն. 

3. դժբախտ դեպքերից վարորդների և ուղևորների ապահովագրու-
թյուն, որի դեքում կարող են ապահովագրվել ինչպես բոլոր նստատեղե-
րը միասին, այնպես էլ առանձին նստատեղեր: 

ԿԱՍԿՈ-ն միջազգային տերմին է և իսպաներենից թարգմանաբար 
նշանակում է մեքենայի կամ նավի կմախք, իսկ ապահովագրության մեջ 
նշանակում է մեքենայի կամ այլ տրանսպորտային միջոցի կմախքի 
ապահովագրություն, այսինքն` ապահովագրվում է միայն մեքենային 
հասցված վնասը: Ապահովագրվողի ցանկությամբ, լրացուցիչ ապահո-
վագրավճար մուծելու պայմաններում ապահովագրական ծածկույթը կա-
րող է նախատեսել նաև փոխհատուցում ավտոմեքենայի մեջ տեղադր-
ված ռադիո, աուդիո և հեռահաղորդակցության սարքերի կորստի կամ 
վնասի համար: 

Տրանսպորտային միջոցը կարող է ապահովագրվել. 
1. ապահովագրության պայմանագրի կնքման պահին տվյալ 

մեքենայի շուկայական արժեքի չափով, 
2. ոչ լրիվ արժեքի չափով` համամասնական ապահովագրության ձևով, 
3. վարձակալած ավտոմեքենաների համար` վարձատուի նկատմամբ 
ապահովագրվողի պատասխանատվության գումարի չափով: 

Ավտոապահովագրվող կարող է լինել թե ավտոտրանսպորտային մի-
ջոցի սեփականատերը, թե այն անձը, ով վարձակալությամբ շահագոր-
ծում է ավտոտրանսպորտը: Ապահովագրության ենթակա են մարդա-
տար, ուղևորատար, բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցները: 

Տրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմանագիրը կնք-
վում է ապահովագրվողի գրավոր դիմում-հարցաթերթիկի հիման վրա, 
որտեղ մանրամասն տեղեկություններ են տրվում մեքենայի մասին, այդ 
թվում. 

• ապահովագրության օբյեկտի մակնիշը, 
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• գույնը, 
• արտադրության տարեթիվը, 
• շարժիչի համարը, 
• պետհամարանիշը, 
• մեքենայի կայանման պայմանները (ավտոտնակ, ավտոկայան և 

այլն), 
• հակաառևանգիչ միջոցների առկայությունը, 
• ինչպես նաև բոլոր այն տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են ապա-

հովագրական ռիսկի գնահատման համար: 
Ավտոքաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության 

դեպքում նշվում են նաև վարորդի անձնական տվյալները, վարորդական 
ստաժը և վարորդական իրավունքի համարը: 

Նշված բոլոր տվյալները էական նշանակություն ունեն ապահովա-
գրական սակագնի սահմանման համար: Ապահովագրության սակագնի 
վրա ազդում են նաև մեքենայի շահագործման վայրը, վարորդի ստաժը 
և որակավորումը, մեքենայի օգտագործման նպատակը: 

Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրությունը պաշտպա-
նում է ապահովագրվողների և երրորդ անձանց գույքային շահերը միայն 
այն դեպքում, երբ դրանք կրում են անկանխատեսելի և պատահական 
բնույթ: 

Ապահովագրական ռիսկերը և պատահարները, որոնց տեղի ունենա-
լու դեպքում ապահովագրողը կրում է պատասխանատվություն, սահ-
մանվում են պոլիսում` ապահովագրության պայմանագրում: 

Ապահովագրական հատուցումների մեծությունը չի կարող գերազան-
ցել պոլիսում յուրաքանչյուր ռիսկի գծով սահմանված ապահովագրական 
գումարի մեծությանը: Ավտոմեքենայի դիտարկումն իրականացվում է 
ապահովագրվողի կամ նրա ներկայացուցչի պարտադիր մասնակցու-
թյամբ: 

Ավտոմեքենային հասցված վնասներն ապահովագրողի կողմից չեն 
հատուցվում, եթե պատահարը չի համարվում ապահովագրական: 
Այսինքն, եթե պատահարը. 

1. ապահովագրվողի կամ շահառուի դիտավորյալ գործողության 
հետևանք է, 
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2. կապված է մեքենայի մաշվածության հետ, 
3. հետևանք է վարորդի ոչ սթափ` ալկոհոլի կամ թմրանյութի 

ազդեցության տակ մեքենան վարելու, 
4. հետևանք է մեքենան ուսումնական կամ մրցութային նպատակով 

օգտագործելու, 
5. տեղի է ունեցել ապահովագրության պայմանագրում սահմանված 

տարածքից դուրս, 
6. տեղի է ունեցել օրինական վարորդական իրավունք չունեցող անձի 

վարելու ընթացքում: 
Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրության մեջ սահման-

ված է հատուցման երկու ձև. 
1) Մեքենայի վերանորոգում` ապահովագրողին պատկանող կամ նրա 

հետ համագործակցող տեխսպասարկման կայանում, որը պատկանում է 
ապահովագրողին, կամ, որի հետ այն ունի համապատասխան ծառայու-
թյունների մատուցման պայմանագիր: Հատուցման այս ձևը հատկապես 
տարածված է Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում: 

2) Դրամական հատուցում, եթե վերանորոգման աշխատանքներն 
իրականացվում են ապահովագրվողի մասնագետի կողմից, իսկ ապա-
հովագրական ընկերությունը հայցը հիմնավորող փաստաթղթերի հիման 
վրա հատուցում է այդ ծախսերը: 

Վնասի փոխհատուցումը կատարվում է 30 օրվա ընթացքում: 
Ցանկացած տրանսպորտային միջոց կարելի է ապահովագրել գողու-

թյունից և ֆիզիկական վնասներից, որոնք արդյունք են պատահարի, 
թռչող կամ վայր ընկնող առարկաների հետևանքով առաջացած վնաս-
ների, հրդեհի, կենդանիների գործողությունների, երրորդ անձանց կող-
մից անօրինական գործողությունների: 

Ավտոմեքենայի ապահովագրության համար վճարվող գումարը որոշ-
վում է հաշվի առնելով` 

• ավտոմեքենայի մակնիշը և մոդելը, 
• ավտոմեքենայի թողարկման տարեթիվը, 
• ավտոմեքենայի օգտագործման նպատակը, 
• պայմանագրում նշվող վարորդների քանակը և նրանց 

վարորդական ստաժը, 
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• ձեր կողմից ընտրված ռիսկերի ծածկույթը, 
• ավտոտրանսպորտի պահպանության պայմանները: 
Ցամաքային տրանսպորտի գողությունից, ֆիզիկական վնասից և այլ 

պատահարներից տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության սա-
կագինը Հայաստանում ընդհանուր առմամբ տատանվում է 1.38-7.77% 
միջակայքում` կախված մի քանի գործոններից: 

Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն իրականացնելու 
ժամանակ ֆիզիկական անձը պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստա-
թղթերը և տեղեկությունները. 
 հաճախորդի (ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ, ապահովադրի) 

անձնագիր, 
 ապահովադրի սոցիալական քարտ (առկայության դեպքում), 
 ապահովադրի բնակության հասցե, 
 ապահովադրի հեռախոսի համար, 
 ավտոմեքենայի տեխնիկական անձնագիր, 
 լիազորված վարորդի անձնագիր, 
 լիազորված վարորդի սոցիալական քարտ (առկայության դեպքում), 
 լիազորված վարորդի վարորդական իրավունք, 
 ավտոմեքենան` զննման համար, 
 եթե Ապահովադրի անունից հանդես է գալիս լիազորված անձը` 

համապատասխան լիազորագիր և լիազորված անձի անձնագիր: 
Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն իրականացնելու 

ժամանակ իրավաբանական անձը պետք է ներկայացնի հետևյալ փաս-
տաթղթերը և տեղեկությունները. 
 պետական ռեգիստրում գրանցման վկայական, 
 գործունեության հասցե, 
 ՀՎՀՀ, բանկային հաշվեհամարի տվյալներ, 
 հեռախոսի համար, 
 իրավաբանական անձի կնիք, 
 ավտոմեքենայի տեխնիկական անձնագիր, 
 լիազորված վարորդի անձնագիր, 
 լիազորված վարորդի սոցիալական քարտ (առկայության դեպքում), 
 լիազորված վարորդի վարորդական իրավունք, 
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 ավտոմեքենան` զննման համար, 
 եթե Ապահովադրի անունից հանդես է գալիս լիազորված անձը` 

համապատասխան լիազորագիր և լիազորված անձի անձնագիր: 
 

ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Ներկայացնել ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանս-
պորտի բնագավառում պետական կարգավորուման նպատակները: 

2. Ինչպե±ս է իրականացվում ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագա-
վառում պետական կարգավորումը: 

3. Ներկայացնել ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառի պետա-
կան կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմնի հիմնական 
գործառույթները: 

4. Ներկայացնել սերտիֆիկացման նշանակությունը: 
5. Որո±նք են սերտիֆիկացման նպատակները: 
6. Որո±նք են սերտիֆիկացիայի ընդհանուր իրավական հիմքերը: 
7. Ներկայացնել ավտոտրանսպորտային միջոցների սերտիֆիկաց-

ման նշանակությունը: 
8. Ինչպիսի± պահանջներ են ներկայացվում սերտիֆիկացմանը:  
9. Ներկայացնել ավտոտրանսպորտային միջոցների սերտիֆիկաց-

ման կարգը: 
10. Որո±նք են գործունեության առանձին տեսակներով զբաղվելու լի-

ցենզավորման նպատակները: 
11. Որո±նք են լիցենզավորման սկզբունքները: 
12. Ներկայացնել տրանսպորտում լիցենզավորման ենթակա գործա-

րարության տեսակները: 
13. Որո±նք են լիցենզիաներ տվող լիազորված պետական մարմին-

ները: 
14. Ներկայացնել լիցենզավորման կարգերը: 
15.Ներկայացնել լիցենզավորման հիմնական պայմանները և պա-

հանջները: 
16. Ներկայացնել լիցենզիայի վավերապայմանները: 
17. Ինչպիսի± հիմնական նշումներ են արվում լիցենզիաների գրանցա-

մատյաններում: 
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18. Ներկայացնել բարդ ընթացակարգով տրվող լիցենզիան: 
19. Թվարկել բարդ լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաս-

տաթղթերը: 
20. Ներկայացնել լիցենզիայի գործողության կասեցման կարգը: 
21. Ներկայացնել լիցենզիայի գործողության կասեցման դեպքերը:  
22. Ներկայացնել լիցենզիայի գործողության դադարեցումը: 
23. Թվարկել տեխնիկական զննության անցկացման գործունեության 

լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: 
24.Ներկայացնել տեխնիկական զննության անցկացման գործունեու-

թյան լիցենզավորման այլ պայմանները և պահանջները: 
25. Թվարկել գույքահարկով հարկվող փոխադրամիջոցները: 
26.Ինչպե±ս է որոշվում փոխադրամիջոցների համար վճարման են-

թակա գույքահարկի չափը: 
27. Թվարկել ընդհանուր oգտագործման ավտոմոբիլային ճանա-

պարհներով երթևեկելու համար նախատեսված պարտադիր պետական 
գրանցման ենթակա տրանսպորտային միջոցները: 

28. Ներկայացնել տրանսպորտային միջոցների պետական հաշվառ-
ման կարգը 

29. Ներկայացնել տրանսպորտային միջոցների պետական հաշվառ-
ման ընթացակարգը: 

30. Ներկայացնել տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառման 
համար պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերը: 

31. Ո±րն է ավտոտրանսպորտային միջոցի ապահովագրության նշա-
նակությունը: 

32. Ինչպիսի± փաստաթղթեր և տեղեկություններ են ներկայացվում 
տրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն իրականացնելու ժա-
մանակ: 
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