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ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ 

«Ջերմային էլեկտրական կայաններ» ուսումնական ձեռնարկը կազմվել է ՀՀ կրթու-
թյան և գիտության նախարարության ազգային ինստիտուտի մասնագիտական կրթու-
թյան և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից: Այն նախատեսված է միջին 
մասնագիտական կրթության գիտական կրթական հաստատությունների 1005 «Ջերմա-
յին էլեկտրական կայաններ» մասնագիտության ուսանողների համար: Սույն ձեռնարկը 
համապատասխանում է միջին մասնագիտական կրթության համակարգի ընդհանուր 
ծրագրի` մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի 
կողմից կազմված և արդեն շրջանառության մեջ դրված պետական կրթական չափորո-
շիչների պահանջներին: 

Միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններում Ջերմային էլեկտրական 
կայանների կառուցվածքի, դրանց աշխատանքի սկզբունքի, տեխնոլոգիական պրոցես-
ների, տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների, անվտանգ շահագործման ու տեխնիկական 
անվտանգության պահանջների դասավանդումը մեթոդիկայով ու ծավալով տարբերվում 
է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում իրականացվող դասավանդումից: 
Հիմնական տարբերությունը ծրագրային նյութերի համեմատաբար մատչելի լինելն է, իսկ 
բուն նպատակը` ուսանողին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ ջերմային էլեկտրական կա-
յանների կառուցվածքի, դրա աշխատանքի սկզբունքի, տեխնոլոգիական պրոցեսների, 
տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների, անվտանգ շահագործման ու տեխնիկական ան-
վտանգության պահանջների վերաբերյալ: 

Ձեռնարկում տեղ գտած տեսական նյութերի և սխեմաների միջոցով ուսանող-
ներին հնարավորություն է տրվում խորացնել ուսուցման ընթացքում ձեռք բերված 
գիտելիքները  և ճիշտ գնահատել դրանց տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները: 

ՋԷԿ-երի ջերմաուժային սարքավորումները, ճնշման տակ աշխատող անոթներն ու 
խողովակներն աշխատում են տեխնիկական անվտանգության պահանջներով սահման-
ված՝ 0,07 ՄՊա (0,7 կգ/սմ2) ճնշումը գերազանցող աշխատանքային (բանվորական) 
ճնշմամբ շոգիով կամ 115°C ջերմաստիճանը գերազանցող ջրով: Հաշվի առնելով նշվածը՝ 
դրանք համարվում են վտանգավոր օբյեկտ ու պետք է հաշվառվեն ՀՀ տեխնիկական 
անվտանգության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ-ի վտանգավոր օբյեկտների ռեգիստրում: 
ՋԷԿ-երի ջերմաուժային սարքավորումների, ճնշման տակ աշխատող անոթների և 
խողովակների անվտանգ շահագործումն ապահովելու նպատակով պետք է բավարարել 
դրանց նախագծմանը, կառուցվածքին, նյութերին, կառուցմանը, մոնտաժմանը, կար-
գաբերմանը, նորոգմանն ու շահագործմանը ներկայացվող անվտանգության հիմնական 
պահանջները: Այդ պահանջները պարտադիր են ՋԷԿ-երի նախագծմամբ, արտա-
դրմամբ, մոնտաժմամբ, կարգաբերմամբ, նորոգմամբ, տեխնիկական արատորոշմամբ, 
զննմամբ և շահագործմամբ զբաղվող ղեկավարների և մասնագետների կողմից կիրառ-
ման համար: 

Սույն ձեռնարկում հատուկ ուշադրության է արժանացել «Էներգետիկ շոգեկաթ-
սաների և ջրատաքացուցիչ կաթսաների կառուցվածքի և ջրատաքացուցիչ կաթսանե-
րի կառուցվածքի և անվտանգ շահագործմանը ներկայացվող պահանջներ» բաժինը, 
քանի որ բացակայում են այդ պահանջնրի հայերեն լեզվով մշակված տարբերակնե-
րը: 

Համոզված ենք, որ սույն ձեռնարկը կծառայի իր նպատակին: Միաժամանակ 
այն կարող է օգտակար լինել այլ ուսումնական հաստատությունների ուսանողների, 
ինչպես նաև ՋԷԿ-երի համապատասխան բնագավառի մասնագետների համար: 
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1. ԷՆԵՐԳԱՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ և ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

 

1.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

ԿԷԿ-ի աշխատանքի սկզբունքը 

 

 
 

Արդի ժամանակաշրջանում անհնար է մարդու կյանքը պատկերաց-

նել առանց էլեկտրաէներգիայի օգտագործման: 

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար օգտագործվում են բնա-

կան էներգառեսուրսները, որոնց մեծ մասը կապված է արևի էներգիայի 

(ճառագայթման) հետ: Այդպիսի էներգառեսուրսների թվին են պատկա-

նում օրգանական վառելիքների քիմիական կապի էներգիան (քարածխի, 

նավթի, բնական գազի, տորֆի, փայտի), գետի թափվող ջրերի հիդրավլի-

կական էներգիան, քամու էներգիան ևարևի ճառագայթման էներգիան: 

Էներգառեսուրսների մյուս տեսակների թվին են պատկանում արևի ճա-

ռագայթման հետ կապ չունեցող որոշ ծանր մետաղների (ուրանի, թորիու-

մի) ատոմի միջուկի տրոհման էներգիան, երկրի ընդերքի գեոթերմալ 

էներգիան, մակընթացության էներգիան: 

Վերոնշյալ բոլոր էներգառեսուրսներն ընդունված է բաժանել երկու 

խմբի` վերականգնվող և չվերականգնվող: Չվերականգնվող էներգառե-

սուրսների թվին են պատկանում օրգանական վառելիքները: 
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Էլեկտրակայանների հիմնական տեսակները, պայմանավորված օգ-

տագործվող էներգառեսուրսի տեսակով, տարանջատվում են. 

• Ջերմային էլեկտրակայաններ (ՋԷԿ), որտեղ օգտագործվում է օր-

գանական վառելիքի այրման քիմիական էներգիան: 

• Ատոմային էլեկտրակայան (ԱԷԿ), որն օգտագործում է ատոմի 

տրոհման էներգիան: 

• Հիդրավլիկական էլեկտրակայան (ՀԷԿ), որն օգտագործում է գետի 

էներգիան: 

Սահմանափակ հզորություն ունեն գեոթերմալ (ԳեոՋԷԿ) և քամու 

ուժային տեղակայանքները, ինչպես նաև արևի էլեկտրակայանները (Հե-

լեոտեղակայանքները): Մակընթացության էլեկտրակայան ՌԴ-ում կա-

ռուցվել է Մուրմանսկի մոտ, 1968 թվականին, 0,4ՄՎտ դրվածքային հզո-

րությամբ, որը հետագայում հասցվել է մինչև 1,7 ՄՎտ-ի: 

2005-2010 թվականներին ՀՀ-ում էլեկտրաէներգիայի 30%-ն արտա-

դրվում էր ՋԷԿ-երում, որոնցում օրգանական վառելիքի այրման ժամանակ 

անջատված ջերմային էներգիան կերպափոխվում է էլեկտրական էներ-

գիայի: 

Այն ջերմային էլեկտրակայանները, որոնք նախատեսված են ջերմա-

յին (ջերմամատակարարման համար) և էլեկտրական էներգիաներ ար-

տադրելու համար, կոչվում են ջերմաէլեկտրացենտրալներ (ՋԷՑ), իսկ 

միայն էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար նախատես-

վածները կոնդենսացիոն էլեկտրակայաններ (ԿԷԿ) (նկար 1.1):  

ԿԷԿ-երում տեղադրվում են կոնդենսացիոն (K տեսակի) տուրբիններ, 

որոնցում աշխատած շոգին մուտք է գործում կոնդենսատոր: էլեկտրա-

էներգիայի արտադրության համար (Ռենկինի ցիկլ) շոգու էներգիան ար-

դյունավետ օգտագործելու նպատակով կոնդենսատորում խոր վակուում 

է ապահովվում: Կոնդենսացիոն տուրբինների առումների շոգին օգտա-

գործվում է միայն աշխատած շոգու կոնդենսատն ու շոգեկաթսայի սնող 

ջուրը տաքացնելու համար: 
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Նկար 1.1. ԿԷԿ-ի սկզբունքային ջերմային սխեմա 

1-շոգեկաթսա (շոգեգեներատոր), 2-վառելիք, 3-շոգետուրբին, 4-էլեկտրագեներատոր, 5-

տուրբինում աշխատած շոգու կոնդենսատոր, 6-կոնդենսատային պոմպ, 7-ռեգեներատիվ 

տաքացուցիչ, 8-շոգեկաթսայի սնող պոմպ 

 

ՋԷՑ-ում տեղադրվում են արդյունաբերական/ջերմաֆիկացիոն (ПТ 

տեսակի), ջերմաֆիկացիոն (Т տեսակի) կամ հակաճնշումային (Р տեսա-

կի) տուրբիններ: ՋԷՑ-երի ջերմաֆիկացիոն (Т տեսակի) և արդյունաբե-

րական/ջերմաֆիկացիոն (ПТ տեսակի) տուրբիններում աշխատած շոգին 

մուտք է գործում կոնդենսատոր: Ջերմաֆիկացիոն (Т տեսակի) (նկար 

1.2բ) և արդյունաբերական/ջերմաֆիկացիոն (ПТ տեսակի) (նկար 1.2ա) 

տուրբինների շոգու առումներն օգտագործվում են տուրբինում աշխա-

տած շոգու կոնդենսատն ու շոգեկաթսայի սնող ջուրը տաքացնելու, ինչ-

պես նաև արդյունաբերական ձեռնարկություններին համապատասխան 

ճնշմամբ շոգի մատակարարելու և բնակելի թաղամասերի ջերմամատա-

կարարումը (ցանցային ջրի տաքացում) ապահովելու համար: 
Որոշ ՋԷՑ-երում արդյունաբերական ձեռնարկություններին շոգի մա-

տակարարելու համար տեղադրվում են հակաճնշումային (Р տեսակի) 

տուրբիններ (օրինակ՝ Վանաձորի ՋԷԿ), ի տարբերություն նախորդ ներ-

կայացված տուրբինների, կոնդենսատոր չունեն և տուրբինում աշխատած 

շոգին ամբողջությամբ ուղղվում է դեպի արդյունաբերական ձեռնարկու-

թյուն (նկար 1.3): Հակաճնշումային ջերմաֆիկացիոն տուրբաագրեգատը 

կարող է աշխատել միայն ջերմային սպառման գրաֆիկին (ջերմային 

սպառման ռեժիմին) համապատասխան: 
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ա)                                                           բ) 

 
Նկար 1.2. ՋԷՑ-ի սկզբունքային ջերմային սխեմա 

ա) Արդյունաբերական սպառող ունեցող ՋԷՑ, բ) Ջերմամատակարարման սպառող 

ունեցող ՋԷՑ 1-շոգեկաթսա (շոգեգեներատոր), 2-վառելիք,  3-շոգետուրբին, 4-էլեկտ-

րագեներատոր, 5-տուրբինում աշխատած շոգու կոնդենսատոր, 6-կոնդենսատային 

պոմպ, 7-կոնդենսատի կուտակման բաք, 8-շոգեկաթսայի սնող պոմպ, 9-ջերմային սպա-

ռող, 10-ցանցային ջրի տաքացուցիչ, 11-ցանցային ջրի պոմպ, 12- ցանցային ջրի 

տաքացուցիչի կոնդենսատային պոմպ 
 

 
Նկար 1.3. Արդյունաբերական սպառող ունեցող ՋԷՑ-ի սկզբունքային ջերմային 

սխեմա 
1-շոգեկաթսա (շոգեգեներատոր), 2-վառելիք, 3-շոգետուրբին, 4-էլեկտրագեներատոր,  

5-շոգու արդյունաբերական սպառող, 6-արդյունաբերությունից վերադարձվող 

կոնդենսատի պոմպ, 7-կոնդենսատի կուտակման բաք, 8-շոգեկաթսայի սնող պոմպ,  

9-շոգու և կոնդենսատի կորուստը սպառողի մոտ, 10-լրացուցիչ ջուր համակարգի 

կորուստները լրացնելու համար 
 

 

Անցած դարի 50-ական թվականներից ՋԷԿ-երում որպես էլեկտրագե-

ներատորի շարժաբեր սկսեցին օգտագործել գազատուրբինային տեղա-

կայանքներ (ԳՏՏ): Լայն տարածում ստացան հաստատուն ճնշման տակ 

վառելիքի այրմամբ և այրման արգասիքների հետագա ընդարձակումը 

տուրբինի հոսքային մասում իրականացվող (Բրայտոնի ցիկլ) ԳՏՏ-ները: 

ԳՏՏ-ները կարող են աշխատել միայն գազով կամ բարձրորակ հեղուկ 
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վառելիքով (դիզելային վառելիք): ԳՏՏ-ն պետք է ունենա օդի կոմպրեսոր, 

որի պահանջող հզորությունը բավականին մեծ է: 

Նկար 1.4-ում պատկերված է ԳՏՏ-ի սկզբունքային ջերմային սխեմա: 

ԳՏՏ-ի բարձր մանևրայնության շնորհիվ էներգետիկայում այն կիրառվում 

է որպես գագաթնային սարքավորում, էներգահամակարգում անսպասելի 

առաջացած հզորության դեֆիցիտը ծածկելու համար: 
 

 
Նկար 1.4. Բրայտոնի ցիկլով, հաստատուն ճնշման տակ վառելիքի այրմամբ 

և այրման արգասիքների հետագա ընդարձակումը տուրբինի հոսքային մասում 
իրականացվող` ԳՏՏ-ի սկզբունքային ջերմային սխեմա 

1-շրջակա միջավայրից մթնոլորտային օդի առում, 2-օդի կոմպրեսոր,  3-այրման 

խուց, 4-վառելիքի մատուցում (բնական գազ, բարձորակ հեղուկ վառելիք),  

5-գազատուրբին, 6-ԳՏՏ-ում աշխատած այրման արգասիքների արտանետում դեպի 

շրջակա միջավայր, 7- էլեկտրագեներատոր 
 

 
Նկար 1.5. ՇԳՏ-ի սկզբունքային սխեմա 

1-կոմպրեսոր, 2-այրման խուց, 3-վառելիք, 4-գազատուրբին, 5-էլեկտրագեներատոր, 

6-շոգետուրբին, 7-օգտահանիչ կաթսա (котел-утилизатор), 8-տուրբինում աշխատած շոգու 

կոնդենսատոր, 9-կոնդենսատային պոմպ, 10-շոգետուրբինի ռեգեներատիվ տաքացուցիչ, 

11-օգտահանիչ կաթսայի (котел-утилизатор) սնող պոմպ, 12-ծխնելույզ 
 

 

ՋԷԿ-երի մեկ այլ տեսակ է դիզելային էլեկտրակայանը, որտեղ էլեկտ-

րագեներատորի շարժաբերը ներքին այրման դիզելային շարժիչն է, և որի 

համար որպես վառելիք է ծառայում բնական գազը կամ բարձորակ հե-

ղուկ վառելիքը (դիզելային վառելիք): Սակայն դիզելային էլեկտրակայան-

ները տարածում են գտել միայն Մերձավոր Արևելքում, հզորության միա-

վորներով զիջելով ԳՏՏ-ներին, չնայած այն հանգամանքին, որ դրանց 

ՕԳԳ-ն անհամեմատ բարձր է ԳՏՏ-ի ՕԳԳ-ից: 
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Վերջին ժամանակներս էներգետիկայում տարածում են գտել հա-

մակցված շոգեգազային տեղակայանքները (ՇԳՏ), որտեղ ԳՏՏ-ում աշխա-

տած այրման արգասիքները բարձր ջերմաստիճանով (500-600°C) մուտք են 

գործում օգտահանիչ կաթսայի (котел-утилизатор) հնոց՝ այդտեղ շոգի ստա-

նալու համար, որը պետք է աշխատի շոգետուրբինում (նկար 1.5): Այսպիսի 

ՇԳՏ-ները ցիկլի սկզբնական բարձր ջերմաստիճանի (1000°C) շնորհիվ տե-

սականորեն կարող են ունենալ մինչև 50% ՕԳԳ, որը զգալիորեն բարձր է 

սովորական շոգետուրբինային տեղակայանքի և առանձին ԳՏՏ-ի ՕԳԳ-ից: 

Ատոմի ներմիջուկային էներգիայի օգտագործման համար կառուցվել 

են ատոմային էլեկտրակայաններ (ԱԷԿ): ԱԷԿ-ի աշխատանքի սկզբունքի 

հիմքը ռեակտորում ուրան-235-ի միջուկի տրոհման ժամանակ անջատ-

ված էներգիայի օգտագործումն է՝ շոգի ստանալու համար, որն աշխատե-

լու է շոգետուրբինում և պտտեցնելու է էլեկտրական գեներատորի ռոտո-

րը (Նկար 1.6): 

Ջերմանջատիչ էլեմենտների (ՋԱԷլ) ջերմաստիճանի սահմանափա-

կումը հաշվի առնելով ատոմային ռեակտորի շոգեգեներատորի երկրորդ 

կոնտուրում կարող է առաջանալ միայն հագեցած շոգի (առանց գերտա-

քացման): Հաշվի առնելով նշվածը՝ ԱԷԿ-ներում կիրառվում են հատուկ 

կառուցվածքով շոգետուրբիններ, որոնք կարողանում են աշխատել հա-

գեցած խոնավ շոգիով: 

 
Նկար 1.6. Հագեցած շոգիով աշխատող շոգետուրբինով երկկոնտուր ԱԷԿ-ի 

սկզբունքային սխեմա 
1-ատոմային ռեակտոր, 2-միջուկային վառելիք (ուրան 235-ով լցված ՋԱԷլ-ներ),  3-շոգեգե-

ներատոր, 4-ԱԷԿ-ի առաջին կոնտուրի գլխավոր շրջանառու պոմպ,  5-շոգետուրբին,  

6-էլեկտրագեներատոր, 7-տուրբինում աշխատած շոգու կոնդենսատոր, 8-կոնդենսատային 

պոմպ,  9-ռեգեներատիվ տաքացուցիչ, 10-սնող պոմպ՝ շոգեգեներատորի երկրորդ կոն-

տուրում 

 

Նման տուրբինները մեծ մասամբ հաշվարկված են ցածր պտտման 

հաճախականությամբ աշխատելու համար` 1500պտ/րոպ: Շոգու ճնշման 

ու ջերմաստիճանի սահմանափակման հանգամանքով պայմանավոր-

ված՝ ԱԷԿ-ի ՕԳԳ-ն ցածր է օրգանական վառելիքով աշխատող ԿԷԿ-ի 

ՕԳԳ-ից: 
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Էներգահամակարգում հզորության դեֆիցիտը ծածկելու համար օգ-

տագործվում են ՀԷԿ-երն ու ԳՏՏ-ները: Հզորության պիկային դեֆիցիտի 

խնդիրը սրվում է հատկապես էներգահամակարգում արտադրված էլեկ-

տրաէներգիայի ընդհանուր քանակում ԱԷԿ-ի արտադրանքի բաժնեքա-

նակի հետ կապված` քանի որ ԱԷԿ-ն աշխատում է բազիսային ռեժիմով: 

Խոշոր պետություններում նույնիսկ ՀԷԿ-երն ու ԳՏՏ-ները կարող են չբա-

վարարել հզորության դեֆիցիտը ծածկելու համար, այդ իսկ պատճառով 

կիրառություն են գտել նաև հիդրոակումլյացնող կայանները (նկար 1.7): 

Այդպիսի էլեկտրակայաններն իրենցից ներկայացնում են հիդրոտուրբի-

նով աշխատեցվող էլեկտրագեներատորից ու էլեկտրապոմպերից: Երկու 

պատվարների օգնությամբ ստեղծվում են տարբեր նիշերի վրա գտնվող 

երկու ջրամբարներ, որոնք ըստ ջրագծերի ուրվակի միմյանց հետ փոխ-

կապացված են հիդրոտուրբինով ու պոմպերով: 

 
Նկար 1.7 Հիդրոակումլյացնող (հիդրոկուտակող) էլեկտրակայան 

1-վերին ջրամբար, 2-ստորին ջրամբար, 3 և 4-ստորին և վերին ջրամբարների պատվար-

ներ (պատնեշներ), 5-հիդրոտուրբին էլեկտրագեներատորի հետ, 6-էլեկտրաշարժաբերով 

պոմպային տեղակայանք 
 

Էներգահամակարգում հզորության դեֆիցիտի ժամանակ աշխա-

տանքի է միացվում հիդրոտուրբինը, որն օգտագործելով երկու ջրամբար-

ների (ամբարտակ) մակարդակների տարբերությունը՝ արտադրում է 

էլեկտրաէներգիա: Իսկ էներգահամակարգում էլեկտրական բեռի նվազ-

ման ժամանակ հիդրոտուրբինն անջատվում է, և աշխատանքի են միաց-

վում պոմպերը, որոնք ջուրը ստորին ջրամբարից (ամբարտակ) մղում են 

դեպի վերին ջրամբար (ամբարտակ): 
 

1.2. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ 

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ 

 

Էլեկտրակայանի կառուցման վայրի ընտրության ժամանակ հաշվի են 

առնվում մի շարք չափանիշներ, որոնց պետք է բավարարի այդ հարթակը: 

Որպես կանոն՝ ընտրված հարթակը չի բավարարում ներկայացվող բոլոր 

պահանջները միաժամանակ, ուստի ընտրվում է քննարկված տարբերակ-

ներից ներկայացված պահանջներն առավելագույն քանակով բավարարողը: 
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Էլեկտրակայանի կառուցման վայրի ընտրության ժամանակ կարևորա-

գույն պահանջներից առաջնային է համարվում դրա հեռավորությունը ար-

տադրանքի սպառման ու վառելիքի հանույթի վայրերից: Փորձը ցույց է տվել, 

որ ներկայացված պայմանները միաժամանակ չեն բավարարվում: Նման 

դեպքերում մշակվում են էներգիայի և վառելիքի տեղափոխման եղանակ-

ներն ու դրանց վրա կատարվող կապիտալ և ընթացիկ ծախսերը, որոնց հա-

մեմատության արդյունքում ընտրվում է նպատակահարմար տարբերակը: 

Ընդունված է գազամազութային ՋԷԿ-երը կառուցել սպառման վայ-

րում, քանի որ վառելիքի տեղափոխումն անհամեմատ ավելի շահավետ է, 

քան էլեկտրաէներգիայի հաղորդումը: 

Ժամանակակից ՋԷԿ-երի աշխատանքն ապահովելու համար մեծ 

քանակով ջուր է պահանջվում, հետևաբար կայանի կառուցման տարած-

քում պետք է առկա լինեն համապատասխան քանակի ջրային պաշար-

ներ: Այս պայմանը որոշ դեպքերում որոշիչ դեր է կատարում կայանի 

վայրի ընտրության ժամանակ: 

Էլեկտրակայանի կառուցման վայրը պետք է ունենա բարենպաստ 

ռելիեֆ, հնարավորին չափ հարթ` 0,5-1,5% -ը չգերազանցող թեքություն, 

ինչպես նաև դրա գետինը պետք է ունենա բավարար ամրություն` 0,2-2,5 

կգ/սմ2-ուց ոչ պակաս: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում սեյսմիկ շրջա-

նում կառուցվող ՋԷԿ-երի հարթակին: Էլեկտրակայանի կառուցման հար-

թակում ստորերկրյա ջրերի մակարդակը պետք է լինի գետնի մակերևույ-

թից առնվազն 5 մ խորության վրա` հակառակ դեպքում պետք է ձեռ-

նարկվեն հատուկ միջոցառումներ: 

Էլեկտրակայանի կառուցման վայրը պետք է մոտ լինի գործող 

տրանսպորտային հանգույցներին ու բնակավայրերին, ինչը նպաստում է 

տրանսպորտային կապերի վրա կատարվող ծախսերի զգալի կրճատմա-

նը, ինչպես նաև անհրաժեշտ բանվորական կադրերի հավաքագրմանը: 

Էլեկտրակայանի կառուցման հարթակը պետք է բավարար չափեր ու-

նենա տվյալ հզորության կայանի կառուցման ու հետագա ընդլայնման հա-

մար: 

Էլեկտրակայանի կառուցման հարթակը պետք է ունենա բավարար 

չափով ազատ տարածություն` սանիտարական գոտու ստեղծման հա-

մար: 

Էլեկտրակայանի կառուցման հիմնական փաստաթուղթը դրա գլխա-

վոր հատակագիծն է: Ընտրված հարթակի վրա ՋԷԿ-ի կառուցվածքների, 

շենքերի և շինությունների նպատակահարմար տեղաբաշխման պլանը 

կոչվում է Կայանի գլխավոր հատակագիծ: 
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ՋԷԿ-երի հիմնական սարքավորումները` տուրբինային և կաթսայա-

կան, ու դրանց օժանդակ սարքավորումները տեղադրվում են մի շենքում, 

որն անվանում են կայանի գլխավոր մասնաշենք (գլխավոր մասնաշենք): 

ՋԷԿ-ի սարքավորումների, ինչպես նաև շենքերի ու շինությունների միմ-

յանց նկատմամբ փոխդասավորվածությունը կոչվում է գլխավոր մասնա-

շենքի հարմարադասավորում: 

Գլխավոր մասնաշենքի սրահը, որտեղ տեղաբաշխվում են շոգետուր-

բինն ու դրա օժանդակ սարքավորումները` սնող, կոնդենսատային ու 

ցանցային պոմպերը, էժեկտորները, ռեգեներատիվ տաքացուցիչները և 

այլ ջերմափոխանակիչ ապարատներ, անվանվում է գլխավոր մասնա-

շենքի տուրբինային (մեքենայական) բաժանմունք: 

Գլխավոր մասնաշենքի սրահը, որտեղ տեղաբաշխվում են շոգեկաթ-

սան ու ծխագազերի վերաշրջանառության օդամուղները, անվանվում է 

գլխավոր մասնաշենքի կաթսայական բաժանմունք: Շոգեկաթսայի օժան-

դակ սարքավորումների մեծամասնությունը` օդամուղները, ծխաքարշե-

րը, մոխրորսիչները, ռեգեներատիվ տաքացուցիչները, տեղաբաշխվում 

են գլխավոր մասնաշենքից դուրս բացօթյա տեղաբաշխմամբ, և այդ 

հարթակը կոչվում է ծխաքարշերի տարածք: 

Կայանի գլխավոր մասնաշենքի տուրբինային ու կաթսայական բա-

ժանմունքների միջև կարող է տեղաբաշխված լինել նաև գազազրկիչային 

բաժանմունքը, որի վերին նիշում տեղադրվում են գազազրկիչային տե-

ղակայանքները, իսկ դրանից ներքև գտնվող հարկաբաժիններում տեղա-

բաշխվում են կենտրոնական կամ բլոկային ղեկավարման վահանները, 

զանազան օժանդակ սարքեր, ռեդուկցիոն հովացման սարքերը, կամ օգ-

տագործվում են որպես մալուխային կիսահարկեր: 
 

1.3. ԳԱԶԱՄԱԶՈՒԹԱՅԻՆ ՋԷԿ-Ի ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ 
 

ՋԷԿ-ի տեխնոլոգիական սխեման արտացոլում է էլեկտրակայանում 

կատարվող տեխնոլոգիական պրոցեսների հերթականությունը, առան-

ձին հանգույցների և սարքավորումների փոխադարձ կապը: 

ՋԷԿ-ի տեխնոլոգիական սխեմայում հատուկ ուշադրության են ար-

ժանի վառելիքի, օդագազային և շոգեջրային ուղիները (տրակտները): 

Վառելիքի ուղիները ներառում են վառելիքային տնտեսությունն ու 

վառելիքը, այրման համար նախապատրաստող սարքավորումները: Գա-

զի օգտագործման դեպքում վառելիքային պահեստ չի ստեղծվում: Վառե-

լիքային տնտեսության մեջ մտնում են վառելիքի ընդունման-բեռնաթափ-

ման, տեղափոխման, նախնական նախապատրաստման սարքավորում-
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ները, վառելիքային պահեստները, ինչպես նաև մազութի վերամղող պոմ-

պերն ու տաքացուցիչները: 

Հեղուկ վառելիքի (մազութի) նախապատրաստման նպատակն այն 

մինչև համապատասխան ջերմաստիճան տաքացնելն է, ինչպես նաև 

զտելը, ջրազրկելը և այլն: 

Գազի նախապատրաստումը հանգում է միայն այրման պրոցեսից 

առաջ դրա ճնշման կարգավորմանը (դրոսելացմանը): 

Օդագազային ուղու օդային հատվածը ծառայում է օդամուղների օգ-

նությամբ հնոցում այրման համար անհրաժեշտ օդը մատուցելու համար: 

Այս ուղու գազային հատվածը կազմում են այրման արգասիքները շոգե-

կաթսայից հեռացնող և դեպի ծխնելույզ ուղղող գազանցքերը և ծխաքար-

շերը: Օդամուղները, ծխաքարշերն ու ծխնելույզները միավորվում են 

ՋԷԿ-ի քարշող ու փչող սարքավորումներ անվան տակ: Հեղուկ և գազան-

ման վառելիքերի այրման դեպքում այրման արգասիքները մաքրելու հա-

մար մոխրաորսիչ սարքեր տեղադրելու անհրաժեշտություն չի առաջա-

նում: 

Ջերմային էլեկտրակայանի տեխնոլոգիական սխեմայի շոգեջրային ու-

ղին ներառում է շոգեկաթսայի շոգեջրային մասը, շոգետուրբինային ագ-

րեգատն ու դրա օժանդակ սարքավորումները (կոնդենսատորը, կոնդենսա-

տային պոմպերը, տեխնիկական ջրամատակարարման համակարգն իր 

պոմպերով, սնող ջրի բարձր և ցածր ճնշման տաքացուցիչները, սնող պոմ-

պերը՝ իրենց խողովակագծերով), ինչպես նաև ջրամշակման համակարգը: 

Ջերմամատակարարում իրականացնող ՋԷԿ-ի շոգեջրային ուղին նե-

րառում է նաև կայանից ջերմություն առաքող ամբողջ տնտեսությունը 

(առումների շոգետար գծերը, ջերմաֆիկացիոն հանգույցն իր սարքավո-

րումներով` հիմնական և ցանցային տաքացուցիչները, շոգեվերափոխիչ-

ները, ցանցային պոմպերը, ջերմային սպառողի հետադարձ գծի կոնդեն-

սատի պոմպերը և այլն): 

Ջերմային էլեկտրակայանի տեխնոլոգիական սխեման արտացոլում է 

դրանում կատարվող էներգիայի վերափոխությունների հերթականությունը. 

1. վառելիքի քիմիական էներգիան կաթսայի հնոցում տեղի ունեցող 

այրման պրոցեսում փոխակերպվում է ջերմայինի, 

2. շոգեկաթսայի հնոցում անջատված ջերմային էներգիան ջերմա-

փոխանցման միջոցով հաղորդվում է տաքացման մակերևույթներին, 

որոնցով շրջանառություն կատարող ջուրը փոխարկվում է շոգու` այ-

սինքն ջերմային էներգիան փոխակերպվում է շոգու պոտենցիալ էներ-

գիայի,  
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3. շոգու պոտենցիալ էներգիան շոգետուրբինային ագրեգատում վե-

րափոխվում է կինետիկ էներգիայի` տուրբաագրեգատի պտտական 

շարժման մեխանիկական էներգիայի, 

4. տուրբաագրեգատի լիսեռի մեխանիկական էներգիան էլեկտրա-

կան գեներատորում փոխարկվում է էլեկտրական էներգիայի, որը հա-

տուկ սարքավորումների և էլեկտրահաղորդման գծերի միջոցով հաղորդ-

վում է էներգահամակարգին: 

Նկար 1.8-ում պատկերված է գազամազութային ՋԷԿ-ի տեխնոլոգիա-

կան սխեման: 

Գազամազութային էլեկտրակայանի վառելիքի մատակարարումն 

իրականացվում է. 

• մազութը երկաթուղային տրանսպորտով` վագոններով, 

• գազը խողովակաշարով: 

 
Նկար 1.8. Գազամազութային ՋԷԿ-ի տեխնոլոգիական սխեմա 

 

Մատակարարվող մազութը երկաթգծով տեղափոխվում է կայանի վա-

ռելիքային տնտեսություն, որտեղ մազութը դատարկվում է հատուկ նախա-

տեսված միջռելսային բաքերում ու պոմպերով մղվում դեպի մազութի պա-

հեստարաններ (ռեզերվուարներ): Վառելիքային տնտեսությունից վառելիքը 

խողովակագծերով տեղափոխվում ու մատուցվում է շոգեկաթսայի այրիչնե-

րին: Օդամուղներով կաթսա է մատուցվում նաև վառելիքի այրման համար 

անհրաժեշտ օդը: Կաթսայում առաջացած այրման արգասիքները` ծխագա-

զերը, անցնելով ռեգեներատիվ օդատաքացուցիչով ու ծխագազերի մաքր-

ման սարքավորումներով ծխաքարշերի օգնությամբ մղվում են դեպի ծխնե-

լույզ: 

Շոգեկաթսայում ստացված շոգին շոգետար խողովակներով ուղղվում է 

դեպի շոգետուրբին, որի լիսեռը միացված է էլեկտրական գեներատորի ռո-

տորին: Բարձր ճնշման գլանում աշխատած շոգին շոգետար խողովակագծե-

րով վերադարձվում է դեպի շոգեկաթսայի միջանկյալ գերտաքացուցիչ, որից 
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հետո մատուցվում է շոգետուրբինի միջին ճնշման գլան: Շոգետուրբինում 

աշխատած շոգին ցածր ճնշման գլանից մուտք է գործում տուրբինի տակ 

գտնվող կոնդենսատոր, որտեղ տեղի է ունենում դրա կոնդենսացումը: Կոն-

դենսատորում առաջացած կոնդենսատը կոնդենսատային պոմպերով մըղ-

վում է դեպի գազազրկիչ, որն այդ ճանապարհին անցնում է ցածր ճնշման 

ռեգեներատիվ տաքացուցիչներով: Գազազրկիչում տեղի է ունենում կոն-

դենսատում առկա չսեղմվող գազերի հեռացում: Գազազրկիչ աշտարակում 

գազազրկված կոնդենսատը կուտակվում է գազազրկիչի կուտակող բաքում, 

որտեղից խողովակագծերով մատուցվում է սնող պոմպի ներծծման կարճա-

խողովակին: Սնող պոմպերի զարգացրած ճնշման ազդեցության տակ սնող 

ջուրը մղվում է դեպի շոգեկաթսայի ջրային էկոնոմայզեր` ճանապարհին 

անցնելով բարձր ճնշման տաքացուցիչներով: 

Տեխնոլոգիական սխեմայում առկա ջրի կորուստը լրացվում է առափ-

նյա պոմպակայանի պոմպերով դեպի ջրամշակման տեղամաս մղվող 

լրացուցիչ ջրի քանակով: 

Ջերմային սպառողներին մատակարարվող տաք ջրամատակարա-

րումն իրականացվում է ցանցային տաքացուցիչներից: 

ՋԷԿ-ի տեխնոլոգիական սխեման ներառում է նաև սեփական կարիք-

ների էլեկտրական բաշխող սարքը, ինչպես նաև բարձրացնող տրանս-

ֆորմատորները: 

Ժամանակակից ՋԷԿ-երում օգտագործվում է 23,5 ՄՊա ճնշմամբ ու 

540-560°C ջերմաստիճանով գերտաք շոգի: Հաշվի առնելով այս փաստը՝ 

խիստ պահանջներ են ներկայացվում ժամանակակից համակարգչային 

տեխնոլոգիայով ղեկավարվող ՋԷԿ-երում օգտագործվող սարքավորում-

ների, խողովակների, փականների ու սողնակների, ինչպես նաև սարքա-

վորումների ռեժիմների ղեկավարման սարքերի կառուցվածքին: 

 

1.4. ԿՈՆԴԵՆՍԱՑԻՈՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ 

ՇԱՀԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
 

ԿԷԿ-ի ջերմային շահավետությունը բնութագրվում է օգտակար գոր-

ծողության գործակցով (ՕԳԳ), արտադրված էլեկտրական էներգիայի 

ստացման համար ծախսված ջերմության և պայմանական վառելիքի տե-

սակարար ծախսերով: 

Շոգետուրբինի աշխատանքը հիմնվում է Ռենկինի ցիկլի վրա: Նկար 

1.4.1-ում պատկերված են ԿԷԿ-ի պարզագույն ջերմային սխեման ու 

տուրբինում շոգու ընդարձակման պրոցեսը I-S դիագրամում: Նկար 1.4.2-

ում պատկերված է Ռենկինի ցիկլերը՝ խոնավ և չոր շոգիով աշխատող 

տուրբինների համար: 
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Թերմիկ ՕԳԳ-ի ընդհանուր արտահայտությունից` 

Ռենկինի ցիկլով աշխատող պարզագույն ԿԷԿ-ի համար ստանում ենք. 

 
 

Որտեղ` q0-ն շոգեկաթսայում, 1կգ բանող մարմնին հաղորդված ջեր-

մության քանակությունն է` կՋ/կգ, qԿ-ն կոնդենսատորում, 1կգ բանող 

մարմնից անջատված ջերմության քանակությունն է` կՋ/կգ, h´կե-ն ջրի 

էնթալպիան է կոնդենսատորի ելքում` կՋ/կգ (կոնդենսատորի ճնշմանը 

համապատասխան հագեցման վիճակում), hսջ-ն ջրի էնթալպիան է պոմ-

պից հետո` կՋ/կգ, h0-ն շոգու էնթալպիան է շոգետուրբինի մուտքում` 

կՋ/կգ, hկմ-ն շոգու էնթալպիան է կոնդենսատորի մուտքում` կՋ/կգ: 

(1.1) արտահայտությունը կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքով. 

 

Նկար 1.4.1-ում պատկերված է տուրբինում շոգու ընդարձակման 

պրոցեսը I-S դիագրամի վրա: Նկարից երևում է, որ (1.2) արտահայտու-

թյունում (h0-hկմ) տարբերությունն իրենից ներկայացնում է տուրբինում 

էնթալպիայի հասանելի (ադիաբատ) անկումը`Hա: Քննարկվող պայման-

ներում (hսջ-h´կե) տարբերությունն արտացոլում է պոմպի վրա ծախսվող 

էներգիան`Hապ, բերված 1կգ ջրի` դրա ադիաբատ սեղմման ժամանակ: 

     
Նկար 1.4.1. ԿԷԿ-ի պարզագույն ջերմային սխեման և տուրբինում շոգու 

ընդարձակման պրոցեսը I-S դիագրամում. 
ՇԿ – շոգեկաթսա, ՇԳ – շոգեգերտաքացուցիչ, Տ – տուրբին, Գ – գեներատոր,  

Կ – կոնդենսատոր, ՍՊ – սնող պոմպ, ԿՊ – կոնդենսատային պոմպ 

 

Այսպիսով` թերմիկ ՕԳԳ-ն կարող է որոշվել հետևյալ արտահայտու-

թյամբ. 
 

 

ԹերմիկՕԳԳ-ի օգնությամբ գնահատվում է իդեալական ցիկլը (երբ 

էնթալպիայի անկումն օգտագործվում է ամբողջությամբ): Իրականում 

առկա կորուստների (կորուստներ՝ տուրբինի հոսքային մասում, փակող 
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ու կարգավորող օրգաններում, ինչպես նաև այլ կորուստներ) հետևանքով 

օգտագործվում է էնթալպիայի անկման միայն մի մասը`  Ht (նկար 1.1): 

Օգտակար օգտագործված էնթալպիայի անկման` Hի, հարաբերու-

թյունը հասանելի էնթալպիայի անկմանը` Нհ, կամ տուրբինում 1կգ շոգու 

կատարած աշխատանքի` Lի, հարաբերությունը հասանելի աշխատան-

քին`Lհ, բնութագրում են տուրբինի հոսքային մասի և կարգավորող սար-

քերի կատարելության չափը, կոչվում է տուրբինի ներքին ՕԳԳ` ηն: 
Ժամանակակից հզոր շոգետուրբինների ներքին ՕԳԳ`ηն, անվանա-

կան բեռի դեպքում կազմում է 0,85÷0,9: 

Տուրբինում շոգու հոսքի ընդարձակման բանվորական պրոցեսի 

դիագրամից (նկար 2.2) երևում է, որ էներգետիկական կորուստները, 

որոնք գնահատվում են ηօի-ով, տուրբինի ելքում շոգու էնթալպիան` hկմ –

ն, մեծացնում են ∆h չափով, ∆h=hկմի-hկմ: Ակնհայտ է, որ ջերմության 

քանակն ավելանում է այդ նույն քանակով, որը կոնդենսատորում 1 կգ 

շոգուց հաղորդվում է հովացնող ջրին (1 կգ շոգու համար հաշվարկված 

հովացնող ջրի կորուստները ∆qկ): Իրական տեղակայանքում աշխատան-

քի վերածված ջերմության քանակությունը բնութագրվում է ներքին բա-

ցարձակ ՕԳԳ-ով` ηնբ: Պոմպերի շարժաբերների վրա ծախսվող էներգիան 

հաշվի չառնելու դեպքում կստանանք. 

 

 

Հավասարման համարիչն ու հայտարարը Lհ-ով բազմապատկելու 

արդյունքում կստանանք 

 

 

Վերոնշյալ կորուստներից բացի՝ առկա են նաև տուրբինի մեխանի-

կական կորուստները (դրա շարժվող մասերի շփման, ինչպես նաև յուղի 

պոմպի և կարգավորող համակարգի վրա էներգիայի ծախսի հետ կապ-

ված), ինչպես նաև գեներատորի էլեկտրական ու մեխանիկական կորուստ-

ները: Այդ կորուստները գնահատվում են տուրբինի մեխանիկական ՕԳԳ-

ով` ηմ, և գեներատորի էլեկտրական ՕԳԳ-ով` ηգ: Այսպիսով՝ 1 կգ շոգուն 

բերված ջերմության ընդհանուր q0 քանակից, տուրբագեներատորի իրական 

ցիկլում արտադրված էլեկտրական էներգիայի քանակը կլինի 
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Նկար 1.4.2. Պարզագույն ԿԷԿ-ի սխեմա, Ռենկինի ցիկլերը չոր ու խոնավ 

շոգիով աշխատող տուրբինների համար 
 

Lէ/q0 հարաբերությունն իրենից ներկայացնում է տուրբագեներատորի 

բացարձակ էլեկտրական ՕԳԳ-ն` ηէ: Նշվածից ստանում ենք. 

 

 

Ժամանակակից շոգետուրբինների մեխանիկական ՕԳԳ-ն գտնվում է 

0,98—0,99 տիրույթում, իսկ գեներատորի էլեկտրական ՕԳԳ-ն` գեներա-

տորի ռոտորի օդով հովացման դեպքում 0,97—0,98 տիրույթում, իսկ ջրա-

ծնով հովացման դեպքում 0,98—0,99 տիրույթում (մեծությունները ներկա-

յացված են անվանական բեռի պայմաններում): 

Դիտարկված գործակիցները գնահատում են տարբեր կորուստներ, 

որոնք ի հայտ են գալիս շոգետուրբինում ու գեներատորում: Էներգետիկա-

կան տեղակայանքի նշված կորուստների հետ համատեղ գոյություն ունեն 

նաև ջերմության կորուստներ` շոգեկաթսայում, ջերմափոխանակիչ տեղա-

կայանքներում, շոգետար խողովակագծերում և այլն: Այդ կորուստներն ան-

հրաժեշտ է հաշվի առնել էլեկտրակայանի ամբողջ ՕԳԳ-ն որոշելու համար: 

ηԷԿ-ի կախվածությունը ηt-ից, ինչպես նաև տուրբագեներատորի տարբեր 

էլեմենտներում ու ամբողջ էլեկտրակայանում առկա մյուս գործակիցներից, 

սահմանող բանաձևերը կախված են էլեկտրակայանի տեսակից: 

Օրգանական վառելիքով աշխատող էլեկտրակայանի ՕԳԳ-ն կարելի 

է որոշել հետևյալ արտահայտությամբ. 

Որտեղ. 

ηտր – ն հաշվի է առնում ջերմության կորուստները խողովակագծերում, 
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ηշկ – ն հաշվի է առնում ջերմության կորուստները շոգեկաթսայում: 

Կոնդենսացիոն տուրբագեներատորային տեղակայանքի բացարձակ 

էլեկտրական ՕԳԳ-ն կարող է որոշվել նաև տեղակայանքի էլեկտրական 

հզորության` Nէ, և միավոր ժամանակում շոգու հետ տուրբին մատուցված 

ջերմության քանակի` Q0, հարաբերությունից. 

Իսկ էլեկտրակայանի ՕԳԳ-ն համապատասխան հարաբերություն-

ներից. 

 

Համապատասխանաբար (1-6) և (1-7) արտահայտություններում Q0 և 

QԷԿ մեծությունները որոշվում են. 
 

Որտեղ` ηկոր-ը գործակից է, որը գնահատում է շոգեկաթսայից մինչև 

շոգետուրբին առկա բոլոր կորուստները: 

Կոնդենսացիոն էլեկտրակայանների համար 

ηէ և ηԷԿ մեծությունները հաշվի չեն առնում էլեկտրակայանում սեփական 

կարիքների համար ծախսված էլեկտրաէներգիայի ծախսը, այդ իսկ 

պատճառով դա դիտարկվում է որպես բրուտտո ՕԳԳ: Եթե մեխանիզմ-

ների սեփական կարիքների հզորությունը կազմում է Nսկ, ապա էլեկտրա-

կայանի ՕԳԳ-ն, հաշվի առած սեփական կարիքների վրա ծախսված 

էներգիան (էլեկտրակայանի նետտո ՕԳԳ), որոշվում է հետևյալ արտա-

հայտությամբ. 

Այստեղից 

 

Որտեղ βսկ=Nսկ/Nէ –էլեկտրական հզորության այն բաժինն է, որը 

ծախսվում է էլեկտրակայանի սեփական կարիքների համար: 

Էլեկտրակայանի նետտո ՕԳԳ-ն կարելի է որոշել նաև հետևյալ կերպ 

 

Որտեղ` ηսկ=Nնէ/Nէ – էլեկտրակայանի սեփական կարիքների   ՕԳԳ-ն 

է [Nնէ–ն — էլեկտրակայանի հզորությունն է առանց սեփական կարիքների 

վրա ծախսված էներգիան հաշվի առնելու (նետտո)]: 

Սեփական կարիքների ՕԳԳ-ի՝ ηսկ-ի, և սեփական կարիքների վրա 

ծախսված հզորության բաժնի` βսկ-ի, միջև եղած կապն արտահայտվում է 

հետևյալ բանաձևով. 

 

Ինչպես արդեն նշվել է, տեղակայանքում ջերմության տնտեսումը 

գնահատվում է նաև ջերմության տեսակարար ծախսով: Հաշվարկներում 

սովորաբար դիտարկվում է ջերմության տեսակարար ծախսը տուրբա-

գեներատորում` q3 կՋ/(կՎտ▪ժ), և ամբողջ ջերմության տեսակարար ծախ-
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սը էլեկտրակայանում` qԷԿ կՋ/(կՎտ▪ժ): Այդ մեծությունները որոշվում են 

հետևյալ արտահայտություններով. 

 

 

Համադրելով (1-6) և (1-7) արտահայտությունները (1-12) և (1-13) ար-

տահայտությունների հետ, հեշտությամբ կնկատենք, որ. 

 

 

Պայմանական վառելիքի տեսակարար ծախսը` bպ, հանդիսանում է 

օրգանական վառելիքով աշխատող ջերմային էլեկտրակայանում ջերմու-

թյան տնտեսման գլխավոր բնութագրող ցուցանիշը, որը հնարավոր է 

որոշել էլեկտրակայանի ջերմային հաշվեկշռի բանաձևից: 

 

Որտեղ` B-ն վառելիքի ժամային ծախսն է, կգ/ժ, Qբս –ն վառելիքի 

այրման ստորին բանվորական ջերմաքանակն է, կՋ/կգ: 

Այս արտահայտությունից հետևում է, որ վառելիքի տեսակարար 

ծախսը կարելի է որոշել հետևյալ կերպ. 

 

Իսկ պայմանական վառելիքի համար (որի այրման ստորին բանվո-

րական ջերմաքանակն է Qբս=29300 կՋ/կգ) 

 

 (1-16) և (1-17) արտահայտություններում b և bպ-ն չափման միավորն 

է կգ/կՎտ▪ժ: 

Կոնդենսացիոն էլեկտրակայանի ջերմային շահավետության ցուցա-

նիշները զգալիորեն կախված են սկզբնական և վերջնական ցուցանիշնե-

րից: Այդ ցուցանիշները զգալիորեն կարող են բարելավվել տեղակայանք-

ներում շոգու միջանկյալ գերտաքացման և կոնդենսատի և սնող ջրի ռե-

գեներատիվ տաքացման կիրառման դեպքում: 

 

1.5. ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱՉԱՓԵՐԻ (ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ) 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑԻԿԼԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՇԱՀԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 
 

Սկզբնական հարաչափեր (պարամետրեր) ասելով՝ հասկանում ենք 

շոգու ճնշումն ու ջերմաստիճանը տուրբինի մուտքում: 

Տուրբինի մուտքում շոգու սկզբնական ջերմաստիճանի t0 բարձրաց-

ման դեպքում (մյուս պարամետրերի միանման պայմանների դեպքում) 

ցիկլում մատուցված ջերմության միջին ջերմաստիճանային մակարդակը 

մեծանում է, հետևաբար, այդ դեպքում թերմիկ ՕԳԳ-ն` ηt, մեծանում է: 
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Գերտաք շոգու ջերմաստիճանը` t0, կարող է փոփոխվել հաստատուն 

ճնշման` p0, դեպքում, այդ դեպքում հնարավորություն է ընձեռվում հե-

տևել ՕԳԳ-ի վրա դրա ցուցանիշի ազդեցությանը: 

Նկար 1.5.1-ում ներկայացված է Ռենկինի իդեալական ցիկլի  ՕԳԳ-ի` 

ηt, կախվածությունը հագեցած ու գերտաք շոգու սկզբնական ջերմաստի-

ճանից` t0-ից: Գերտաք շոգու համար ηt=ƒ(t0) կախվածությունը պատկեր-

ված է սկբնական ճնշման` p0-ի, տարբեր արժեքների համար: Ինչպես և 

սպասվում էր, գերտաք շոգու սկզբնական ջերմաստիճանի բարձրացման 

դեպքում (երբ p0=const) ցիկլի ՕԳԳ-ն անընդհատ աճում է: Իսկ հագեցած 

շոգու համար ՕԳԳ-ի` ηt, աճը դիտվում է մինչև շոգու 16,5 ՄՊա ճնշումը 

(մինչև tհ≈350°С): Հագեցած շոգու հարաչափերի (պարամետրերի) հետա-

գա աճի դեպքում ՕԳԳ-ն` ηt, նույնիսկ նվազում է: 

Սկզբնական ջերմաստիճանի բարձրացումը հանգեցնում է նաև 

տուրբինի ելքում խոնավության նվազմանը: Արդյունքում տուրբինի հոս-

քային մասում նվազում են կորուստներն ու բարելավվում թիակների աշ-

խատանքային պայմանները: Շոգու հոսքում խոնավության պարունակու-

թյունն առաջացնում է թիակների էռոզիոն մաշվածություն: Տեսանելի 

մաշվածությունը կանխելու, ինչպես նաև տուրբինի հոսքային մասի եր-

կարատև (առնվազն 10 տարի) աշխատունակությունն ապահովելու հա-

մար շոգում խոնավությունը չպետք է գերազանցի 14%-ը: 

Տուրբինի հոսքային մասի ելքում շոգին չպետք է լինի գերտաք վիճա-

կում: Կոնդենսատոր գերտաք շոգի մուտք գործելու դեպքում դրանում 

ջերմության կորուստները մեծանում են, իսկ ցիկլի օգտակար աշխատան-

քը նվազում է (Ռենկինի ցիկլի հետ համեմատած, երբ նույն մեծությամբ 

սկզբնական պարամետրերի դեպքում կոնդենսատոր է մուտք գործում չոր 

հագեցած կամ խոնավ շոգի): 

Շարադրվածից հետևում է, որ գերտաք շոգիով աշխատելու դեպքում 

նպատակահարմար է բարձրացնել սկզբնական ջերմաստիճանը` t0-ը: 

Սակայն սկզբնական ջերմաստիճանի` t0-ի, առավելագույն թույլատրելի 

արժեքը կախված է ջերմափոխանակիչ սարքավորորումների մետաղի 

հատկությունից: Պերլիտային դասի պողպատների համար սկզբնական 

ջերմաստիճանի` t0-ի առավելագույն ջերմաստիճանը, որը պետք է ձեռք 

բերվի երկարատև շահագործման ընթացքում քայքայվելը կանխելու պայ-

մանի կատարմամբ, մոտավորապես հավասար է 540°С, իսկ աուստենի-

տային պողպատների համար` 600÷650°С: 

Ինչպես արդեն նշվել է, սկբնական ճնշման` p0-ի ազդեցությունը 

ցիկլի ՕԳԳ-ի` ηt-ի վրա միանշանակ չէ:Սկզբնական ջերմաստիճանի` t0-ի 

միևնույն արժեքի և սկբնական ճնշման` p0-ի աճի դեպքում ադիաբատ ըն-
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դարձակումը` Hա-ն, աճում է, իսկ այնուհետև որոշակի առավելագույն 

արժեքից` Hա առավ-ից  հետո սկսում է նվազել: 

Քանի որ η = Hա/q = Hա / Hա + qԿԱ , ապա ակնհայտ է, որ սկըզ-

բնական ճնշման` p0-ն, աճին զուգընթաց աճում է ադիաբատ ընդարձակ-

ման` Hա-ի մեծությունը, քանի որ կոնդենսատորում հովացնող մարմնին 

հաղորդած ջերմության քանակությունը փոքրանում է: 

Նշվածից հետևում է, որ գործնականում կարևոր է առաջադրված 

սկզբնական ջերմաստիճանի` t0-ի պայմաններում որոշել ՕԳԳ-ի` ηt, 

կախվածությունը շոգու սկզբնական ճնշումից` p0-ից: 

Տեղակայանքի ջերմային շահավետությունը կախված է ոչ միայն 

ՕԳԳ-ից` ηt, այլև ջերմամեխանիկական և այլ տեղակայանքներում (տուր-

բինում, գեներատորում, խողովակագծերում և այլն) առկա կորուստները 

գնահատող գործակիցներից: Իր հերթին ներքին հարաբերական ՕԳԳ-ն` 

ηoհ, կախված է տեղակայանքի հարաչափերից (պարամետրերից) ու վերջ-

նական շոգու (տուրբինի հոսքային մասի ելքում) խոնավապարունակու-

թյունից: Սկզբնական ջերմաստիճանի` t0-ի, աճի դեպքում ներքին հարա-

բերական ՕԳԳ-ն` ηoհ, աճում է, իսկ ճնշման` p0-ի, աճի դեպքում այն նվա-

զում է: Սկզբնական հարաչափերի (պարամետրերի) ազդեցությունը ներ-

քին հարաբերական ՕԳԳ-ի` ηoհ- ի վրա առավել արտահայտիչ է տուր-

բինի հոսքային մասով շոգու փոքր ծախսերի դեպքում, ինչի հետևանքով 

մեծ հզորության տուրբինների համար այլ հավասար պայմանների դեպ-

քում սկզբնական ճնշման` p0-ի, սահմանային արժեքները մեծ են լինում: 

 
Նկար 1.5.1.Իդեալական ցիկլի ՕԳԳ-ի` ηt-ի կախվածությունը սկզբնական 

հարաչափերից (պարամետրերից) 
ա – չոր հագեցած շոգի, բ – գերտաք շոգի, գ – գերկրիտիկական տիրույթ պայմանական 

ֆազային անցման կոր 

 



 
 

 23

Միևնույն սկզբնական ջերմաստիճանի` t0-ի պայմաններում որքան 

բարձր է սկզբնական ճնշումը` p0-ն, այնքան մեծանում է վերջնական 

շոգու (տուրբինի ելքում) խոնավապարունակությունը (նկար 1.5.2): Այդ 

իսկ պատճառով առաջադրված սկզբնական ջերմաստիճանի` t0-ի պայ-

մաններում սկզբնական ճնշման` p0-ն, մեծացման սահմանափակող գոր-

ծոն է համարվում տուրբինի ելքում վերջնական շոգու խոնավապարու-

նակության թույլատրելի չափը (առանց շոգու միջանկյալ գերտաքաց-

մամբ ցիկլերի դեպքում), որը չպետք է գերազանցի 14%-ը: 

 
Նկար1.5. 2 I-S դիագրամի վրա շոգու աշխատանքի գործընթացը տուրբինում 

տարբեր սկզբնական հարաչափերի (պարամետրերի) դեպքում 

 

Քանի որ սկզբնական ջերմաստիճանի` t0-ի, աճը հանգեցնում է շոգու 

խոնավապարունակության` ωկ-ի նվազման, իսկ  սկզբնական ճնշման` p0-ի 

աճը հանգեցնում է դրա բարձրացմանը: Հետևաբար ակնհայտ է, որ հնա-

րավոր է սկզբնական հարաչափերի (պարամետրերի) այնպիսի համա-

տեղ փոփոխություն, որի դեպքում վերջնական շոգու խոնավապարունա-

կությունը կմնա նույնը: 

 

1.6. ՇՈԳՈՒ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԳԵՐՏԱՔԱՑՈՒՄԸ ԿԷԿ-ԵՐՈՒՄ 
 

Միևնույն սկզբնական ջերմաստիճանի` t0-ի, և սկզբնական ճնշման` 

p0-ի բարձրացման դեպքում շոգետուրբինի ելքում շոգու խոնավապա-

րունակությունը նվազեցնելու նպատակով կիրառվում է շոգու միջանկյալ 

գերտաքացում: Սակայն այսօրվա դրությամբ միջանկյալ գերտաքացման 

հիմնական նպատակն է հանդիսանում բարձրացնել տեղակայանքի ընդ-

հանուր ու ջերմային շահավետությունները: Սակայն անհրաժեշտ է հաշ-

վի առնել այն հանգամանքը, որ առանց միջանկյալ գերտաքացման սխե-

մաներում, որտեղ կիրառվում են պերլիտային դասի պողպատներ (մե-

տաղի թույլատրելի ջերմաստիճանը 540÷560°С), թույլատրելի սկզբնական 

ջերմաստիճանի` t0-ի, ինչպես նաև սկզբնական ճնշման` p0-ի մեծությունը 
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14 ՄՊա-ը գերազանցելու պայմաններում, վերջնական շոգու խոնավա-

պարունակությունը` ωկ-ն, կգերազանցի թույլատրելի սահմանային 

արժեքը` 14%-ը: 

 

 
Նկար 1.6.1 . Շոգու միջանկյալ գերտաքացմամբ ընդարձակման իդեալական 

ցիկլի I-S և T-S դիագրամներ 

 

Տուրբինում շոգու ընդարձակման ժամանակ դրա հարաչափերը (պա-

րամետրերը) նվազում են: Պարզագույն կոնդենսացիոն տեղակայանքը 

դիտարկելիս հեշտ է նկատել, որ պրոցեսի սկզբում շոգու ադիաբատ ընդար-

ձակման ջերմաստիճանը պարբերաբար բարձրացնելու դեպքում տեղակա-

յանքի թերմիկ ՕԳԳ-ն աճում է: Ինչպես պարզ երևում է 1.6.1 նկարում, ըն-

դարձակման ցիկլի միջանկյալ տիրույթում շոգին մինչև սկզբնական ջերմ-

աստիճանը` t0-ն, կրկին գերտաքացնելու դեպքում Ռենկինի սկզբնական 

ցիկլին ավելանում է էնթալպիայի լրացուցիչ անկում` δHի: Լրացուցիչ ցիկլի 

ՕԳԳ-ն կախված է միջանկյալ գերտաքացման պարամետրերից: Օգտվելով 

Կառնոյի ցիկլի գաղափարից՝ նկատում ենք, որ շոգու միջանկյալ գերտա-

քացման դեպքում ամբողջ ցիկլի ՕԳԳ-ն կբարձրանա, եթե ջերմության մա-

տուցման պրոցեսի միջին ջերմաստիճանը բարձր է ելակետային ցիկլի հա-

մանման ջերմաստիճանից: Նման դեպքում լրացուցիչ ցիկլի ՕԳԳ-ն մեծ է 

լինում հիմնական ցիկլի ՕԳԳ-ից, և տեղակայանքի ջերմային շահավե-

տությունը պետք է աճի: 

Միջանկյալ գերտաքացման պրոցեսն իրականացնելու նպատակով շո-

գին դուրս է բերվում տուրբինից և տեղափոխվում շոգեկաթսա, որտեղ գեր-

տաքանալուց հետո կրկին վերադարձվում է շոգետուրբին: Էներգետիկա-

կան ձեռնարկություններում շոգետուրբինի մի քանի աստիճաններում ըն-

դարձակվելուց հետո շոգին մատուցվում է շոգեկաթսա, և այսպիսի միջանկ-

յալ գերտաքացման պրոցես սովորաբար իրականացվում է մեկ անգամ: 

Միջանկյալ գերտաքացումը բարդացնում է տեղակայանքի կառուցվածքը, 

շահագործումն ու նորոգումը, ինչպես նաև պահանջում է լրացուցիչ կա-
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պիտալ ներդրումներ, որոնք մեկ աստիճանից ավելի գերտաքացման դեպ-

քում անհամեմատ ավելի բարդ են ու ծախսատար, քան մեկ աստիճանի 

դեպքում: 

Որպես կանոն, օրգանական վառելիքով աշխատող էլեկտրակայան-

ներում շոգու միջանկյալ գերտաքացումն իրականացվում է ծխագազերով. 

այդ դեպքում շոգետուրբինի բարձր ճնշման գլանից հետո շոգին մատուց-

վում է շոգեկաթսայի կոնվեկտիվ գազանցքում գտնվող միջանկյալ գեր-

տաքացուցիչ: Միջանկյալ գերտաքացուցիչից շոգին մատուցվում է շոգե-

տուրբինի միջին ճնշման գլան: 

Մեկաստիճան միջանկյալ գերտաքացման դեպքում ցիկլի ջերմային 

շահավետության գործակիցներն աճում են 6÷8%-ով: Սակայն իրականում 

միջանկյալ գերտաքացման խողովակագծերում առկա կորուստների 

պատճառով այդ ցուցանիշը նվազում է և կազմում է 1÷1,5%: 

Շոգու միջանկյալ գերտաքացմամբ տեղակայանքներում միջոցներ են 

ձեռնարկվում բեռի անջատման դեպքում միջանկյալ գերտաքացման համա-

կարգի շոգիով տուրբինի թափառքից (պտուտաթվերի անթույլատրելի 

բարձրացումից) խուսափելու համար: Նման դեպքերում դադարում է դեպի 

տուրբին թարմ շոգու մատուցումը (փակվում է ըստ շոգու հոսքի տուրբինից 

առաջ տեղադրված կասեցման փականը), սակայն միջանկյալ գերտաքա-

ցուցիչից շարունակում է շոգու մատուցումը միջին ճնշման գլան, որն էլ 

կարող է տուրբինի թափառքի պատճառ հանդիսանալ: Նմանատիպ իրա-

վիճակից խուսափելու նպատակով միջանկյալ գերտաքացուցիչից մինչև 

շոգետուրբինն ընկած հատվածում տեղադրվում են զատիչ կափույրներ, 

որոնք տուրբինի ռոտորի թույլատրելի պտուտաթվերը գերազանցելու դեպ-

քում դադարեցնում են շոգու հոսքը դեպի միջին ճնշման գլան, և այն շրջան-

ցելով շոգու հոսքն ուղղվում է դեպի կոնդենսատոր: Այս դեպքում կոնդեն-

սատորի իրանի տաքացումից խուսափելու նպատակով զատիչ կափույր-

ներից մինչև կոնդենսատոր հատվածում շոգու խողովակագծի վրա տեղա-

դրվում են շոգու հոսքի մեջ կոնդենսատի ներցայտման հանգույցներ: 

Սովորաբար միջանկյալ գերտաքացուցիչից հետո շոգու ջերմաստի-

ճանը` tմգ`, ընտրում են սկզբնական ջերմաստիճանին մոտ կամ դրան հա-

վասար: Իսկ միջանկյալ գերտաքացման ճնշումը` pմգ-ն, որի դեպքում 

շոգու հոսքն ուղղվում է դեպի միջանկյալ գերտաքացուցիչ, ընտրվում է  

ցիկլի և տեղակայանքի սխեմայի վերլուծման հիման վրա: 

Դիտարկենք սկզբնական ու վերջնական հարաչափերի (պարամետ-

րերի) դեպքում միջանկյալ գերտաքացման ճնշման` pմգ-ի ազդեցությունը 

տեղակայանքի ջերմային շահավետության վրա: 
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Նկար 1.6.2-ում պատկերված է պարզ շոգետուրբինային տեղակա-

յանքում (որտեղ բացակայում են շոգու առումները) շոգու ընդարձակման 

իդեալական պրոցեսը, որն աշխատում է միջանկյալ գերտաքացման ցիկ-

լով և առանց դրա: 

Երկու դեպքում էլ ներքին բացարձակ ՕԳԳ-ն որոշվում է հետևյալ 

արտահայտությամբ. 

 

Որտեղ. 

Hի-ն շոգետուրբին մատուցված՝ 1 կգ շոգու համար հաշվարկված ընդ-

հանուր (օգտագործված) ջերմանկումն է, 

q0-ն այդ շոգու ստացման համար ծախսված ջերմության ընդհանուր 

քանակը: 

Առանց միջանկյալ գերտաքացման ցիկլի շոգետուրբին մատուցված 1 

կգ շոգու համար հաշվարկված ընդհանուր (օգտագործված) ջերմանկումը 

կլինի. 

 

 
Նկար 1.6.2. Շոգու ընդարձակման պրոցեսը տուրբինում միջանկյալ 

գերտաքացմամբ և առանց միջանկյալ գերտաքացման դեպքերում 
 

Իսկ միջանկյալ գերտաքացումով ցիկլի համար` 

 

              կամ 
 

Որտեղ. 

 (1-18) և (1-19) արտահայտությունները համադրելով հնարավոր չի 

սահմանել, թե ինչպես է օգտագործվում առանց միջանկյալ գերտաքաց-

ման ցիկլից միջանկյալ գերտաքացմամբ ցիկլին անցնելուց առաջացած 

ջերմանկման փոփոխությունը: Այսպիսով՝ Hիմգ-ն աճում է qմգ չափով, սա-

կայն այնուհետև նվազում է՝ տուրբինի հոսքային մասի ելքում էնթալ-

պիայի աճման հետևանքով: Սակայն վերլուծելով տուրբինում շոգու աշ-

խատանքային պրոցեսը՝ միջանկյալ գերտաքացման ճնշման` pմգ-ի տար-
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բեր արժեքների դեպքում (նկար 1.6.3 բ) երևում է, որ միջանկյալ գերտա-

քացման ճնշման` pմգ-ի նվազման դեպքում Hիմգ-ն սկզբում աճում է, իսկ 

այնուհետև նվազում է մոտենալով առանց միջանկյալ գերտաքացման 

ցիկլի արժեքներին: Համապատասխանաբար փոփոխվում է նաև Hի-ն: 1 

կգ շոգի ստանալու համար ծախսված ջերմության քանակությունը 

որոշվում է հետևյալ կերպ. 

 

Որտեղ. 

h′կ-ն կոնդենսատի էնթալպիան է: 

Այս արտահայտությունից երևում է, որ միջանկյալ գերտաքացման 

ճնշման` pմգ-ի նվազման դեպքում q0 – ն աճում է: Այս ամենից հետևում է, 

որ բացարձակ ՕԳԳ-ն` η0բ-ն, կարող է աճել այնքան ժամանակ, քանի դեռ 

ճնշման անկման հետևանքով աճում է ջերմահաղորդականությունը. ի 

դեպ, վերջինս համեմատաբար արագ է աճում, քան q0–ն: Ճնշման որոշա-

կի տիրույթում դա իսկապես իրականանում է, քանի որ լրացուցիչ ցիկլին 

հաղորդված ջերմության միջին ջերմաստիճանային մակարդակը ցիկլի 

սկզբում (նկար 1.6.3ա.), միջանկյալ գերտաքացման ճնշման մեծ արժեք-

ների դեպքում, բարձր է, քան ելակետային ցիկլում (առանց միջանկյալ 

գերտաքացման): 

Միջանկյալ գերտաքացմամբ և առանց միջանկյալ գերտաքացման 

ցիկլերի միջև կապ կարող ենք ստանալ հետևյալ արտահայտություն-

ներից: 

Միջանկյալ գերտաքացմամբ ցիկլի թերմիկ ՕԳԳ-ն 1.6.3 ա) նկարի 

համաձայն` 

 

 Կամ` 

 

 
                   ա)                                                           բ) 

Նկար 1.6.3.  Միջանկյալ գերտաքացմամբ իդիալական ցիկլի T-S և I-S 
դիագրամներ 
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Վերջին արտահայտությունում ∆L/L0 -ը լրացուցիչ և ելակետային 

ցիկլերի աշխատանքների հարաբերությունն է, իսկ ∆q/q0-ը կարելի է ներ-

կայացնել հետևյալ կերպ. 

 

 

Որտեղ. A∆= ∆L/L0 էներգետիկական գործակիցն է, ηt =L0/q0 ,ηt ∆=∆L0/∆q0: 

Այս արտահայտություններից օգտվելով` վերջնականապես կստանանք.  

 

 

Ինչպես երևում է (1-22) արտահայտությունից, միջանկյալ գերտա-

քացման ճնշման այն արժեքների դեպքում, երբ ηt∆>ηt, միջանկյալ գերտա-

քացմամբ ցիկլի թերմիկ ՕԳԳ-ն մեծ է առանց միջանկյալ գերտաքացման 

ցիկլի թերմիկ ՕԳԳ-ից: 

Սակայն առավելագույն ջերմային շահավետության պայմանը կախ-

ված է ոչ միայն այդ գործակիցների մեծությունից, այլև էներգետիկական 

գործակցից` A∆: Միջանկյալ գերտաքացման ճնշման բարեհարմար (օպ-

տիմալ) արժեքներ ընտրելու նպատակով, անհրաժեշտ է կառուցել η0բմգ/η0բ 

հարաբերության փոփոխության կախվածության կորը միջանկյալ գեր-

տաքացման ճնշումից: Այդ կորն ունենում է նկար 1.6.4-ում ներկայացված 

տեսքը: Միջանկյալ գերտաքացման բացարձակ ՕԳԳ-ի` η0բմգ, առավելա-

գույն արժեքի դեպքում, Ճնշումը կախված է` 

• ցիկլի սկզբնական ու վերջնական հարաչափերից (պարամետրե-

րից), 

• սնող ջրի տաքացման ռեգեներատիվ սխեմայից, 

• սնող ջրի ջերմաստիճանից, 

• ելակետային ցիկլի բացարձակ ՕԳԳ-ից` η0բ, 

• տուրբինի ներքին հարաբերական ՕԳԳ-ից` ηնհ: 

(1-22) կախվածությունն օգտագործվում է ոչ միայն միջանկյալ գեր-

տաքացման ճնշման` pմգ, տարբեր արժեքների դեպքում միջանկյալ գեր-

տաքացման կիրառման արդյունավետության վերլուծության համար, այլև 

կարող է օգտագործվել բոլոր այն դեպքերում, երբ աշխատանքի պրոցե-

սում իրականացված փոփոխությունը կարելի է դիտարկել որպես լրա-

ցուցիչ ցիկլի միացում ելակետային ցիկլին (օրինակ՝ տուրբին մատուցվող 

շոգու սկզբնական հարաչափերի փոփոխության դեպքում): 
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Նկար 1.6.4  η0բմգ /η0բ հարաբերության փոփոխության կախվածությունը 

միջանկյալ գերտաքացման ճնշումից` pմգ 

 

Մեկ աստիճան միջանկյալ գերտաքացման սխեմայի դեպքում ցիկլի 

բրուտտո ՕԳԳ-ն` η0բմգ, իր առավելագույն արժեքին է հասնում, երբ միջ-

անկյալ գերտաքացման ճնշումը` pմգ=(0,15÷0,25)▪p0: Իսկ երկաստիճան մի-

ջանկյալ գերտաքացման սխեմայի դեպքում ցիկլի բրուտտո ՕԳԳ-ն`η0բմգ, 

այդ աստիճաններում իրենց առավելագույն արժեքներին են հասնում, երբ 

միջանկյալ գերտաքացման առաջին աստիճանի ճնշումը` pմգ1=(0,25÷0,3)▪p0, 

իսկ միջանկյալ գերտաքացման երկրորդ աստիճանինը` pմգ2=(0,06÷0,09)▪p0 : 

Բոլոր դեպքերում առաջին և երկրորդ աստիճանի միջանկյալ գեր-

տաքացման ջերմաստիճանները հավասար են 540÷560°С: 8,8 ՄՊա 

սկզբնական ճնշմամբ և 535°С սկզբնական ջերմաստիճանով հարաչափե-

րից (պարամետրերից) 12,7 ՄՊա սկզբնական ճնշմամբ և 540/540°С 

սկզբնական ջերմաստիճանով հարաչափերի (պարամետրերի) անցման 

դեպքում ջերմային շահավետությունը բարձրանում է 12÷14%-ով, իսկ  

ստացվում է 12,7 ՄՊա սկզբնական ճնշման հարաչափերից (պարամետ-

րերից) 23,5 ՄՊա սկզբնական ճնշումով հարաչափերի (պարամետրերի) 

անցման դեպքում ջերմային շահավետությունը բարձրանում է 4÷5%-ով: 

Էլեկտրակայաններում բարձր և գերբարձր սկզբնական հարաչափե-

րով (պարամետրերով) շոգու կիրառման դեպքում ջերմաուժային սարքա-

վորումներում բարձրորակ ու թանկ մետաղների կիրառման կարիք է 

առաջանում, որն իր հերթին սարքավորման թանկացման պատճառ է 

հանդիսանում: Բացի այդ, սկզբնական հարաչափերի բարձրացմանը 

զուգընթաց ջերմաուժային սարքավորումների ջերմային շահավետու-

թյան աճի տեմպերը նվազում են, իսկ թանկացման տեմպերն աճում են: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ շոգու սկզբնական հարաչափերի (պարա-

մետրերի) բարձրացման դեպքում տեսակարար վառելիքի տնտեսման 

չափն արդարացված լինելու նպատակով անհրաժեշտ է կատարել համա-

պատասխան հաշվարկներ և հիմնավորել դրա անհրաժեշտությունը: 
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Այսպիսով՝ շոգու սկզբնական հարաչափերի (պարամետրերի) բարձ-

րացումը բարդ ճարտարագիտատեխնիկական խնդիր է, որի լուծման 

համար անհրաժեշտ է կատարել տեխնիկատնտեսական բազմակողմանի 

հաշվարկներ: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ շոգու սկզբնական 

հարաչափերի (պարամետրերի) բարձրացումը կապված է բարձրորակ 

մետաղների կիրառման հետ, ինչպես նաև հետապնդում ենք մետաղի 

տեսակարար ծախսի կրճատում, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտու-

թյուն է առաջանում շոգու սկզբնական հարաչափերի (պարամետրերի) 

բարձրացմանը զուգընթաց բարձրացնել էներգաբլոկների միավոր հզո-

րությունը: 

 

1.7 ՇՈԳՈՒ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱՉԱՓԵՐԻ (ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ) 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑԻԿԼԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՇԱՀԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

 

Ինչպես հայտնի է, կոնդենսատորում վակուումի խորացման (բացար-

ձակ ճնշման հնարավոր չափով նվազեցման) արդյունքում ցիկլի ՕԳԳ-ն 

մեծանում է` մեծանում է շոգու ջերմանկումը ինչպես նաև տուրբինի զար-

գացրած հզորությունը: Սակայն դրան զուգընթաց մեծանում է նաև շոգու 

տեսակարար ծավալն ու շոգու խոնավապարունակությունը, որն իր հեր-

թին հանգեցնում է տուրբինի ելքի կտրվածքի մեծացման` հետևաբար 

տուրբինի թանկացման, ինչպես նաև տուրբինի վերջին աստիճանի 

թիակների աշխատանքային պայմանների վատացման: Տուրբինի ելքի 

կտրվածքի փոփոխությունը կարող է առաջացնել տուրբինի ցածր ճնշման 

գլանի վերջին աստիճանների վրա շոգու ելքի արագության մեծացման, 

ինչպես նաև այդ ամենին զուգընթաց կմեծանան նաև դրա հետ կապված 

կորուստները: 

Տեխնիկատնտեսական հաշվարկների հիման վրա ստացված ցածր 

ճնշման մասի հարաչափերը (պարամետրերը) ճշտվում են նախագծման 

ժամանակ: 

Փորձը ցույց է տվել, որ կոնդենսատորում ճնշման նվազման պահին 

(չնայած ելքի արագության հետ կապված կորուստների և վերջնական խո-

նավության մեծացման) հզորությունն աճում է, իսկ այնուհետև իր առա-

վելագույն արժեքին հասնելով սկսում է նվազել: Հզորության այդպիսի 

փոփոխությունը կապված է որոշակի ճնշման պայմաններում թիակների 

վանդակի առվակների նվազագույն կտրվածքում շոգու արագության կրի-

տիկական արժեք ընդունելու հետ: 

Կոնդենսատորի ճնշման հետագա նվազումը հանգեցնում է շոգու ըն-

դարձակմանը թեք հատույթում, իսկ երբ դրա ընդարձակման ունակությունն 
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արդեն սպառվում է, շոգին ընդարձակվում է թիակների սահմաններից 

դուրս և էնթալպիայի օգտակար ջերմանկումն արդեն չի փոփոխվում: 

Կոնդենսատորի ճնշման հետագա նվազումը հանգեցնում է շոգու ըն-

դարձակմանը թեք հատույթում, իսկ երբ դրա ընդարձակման ունակու-

թյունն արդեն սպառվում է, շոգին ընդարձակվում է թիակների սահման-

ներից դուրս և էնթալպիայի օգտակար ջերմանկումն արդեն չի փոփոխ-

վում: Այս ամենին զուգընթաց տուրբինի կոնդենսատորի ելքում ջրի ջերմ-

աստիճանը նվազում է, և հետևաբար շոգու մեծ քանակություն է մատուց-

վում առաջին ռեգեներատիվ տաքացուցիչ: Հետևաբար ցածր ճնշման գլա-

նի վերջին աստիճաններում նվազում է շոգու ծախսը և արտադրվող հզո-

րությունը նվազում է: 

Այսպիսով, գործնականում կոնդենսատորի ճնշումը նպատակահար-

մար է նվազեցնել մինչև որոշակի արժեքների դեպքում: Անհրաժեշտ է 

նկատի ունենալ, որ կոնդենսատորի ճնշման տեխնիկատնտեսապես ար-

դարացված մեծությունը կարող է զգալիորեն մեծ լինել այն մեծություննե-

րից, որոնց դեպքում արտադրվում է առավելագույն հզորություն: 

Կոնդենսատորում ջերմաստիճանը (նկար 1.7.1), որի դեպքում տեղի է 

ունենում շոգու կոնդենսացում, որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ 

 

Որտեղ. 

tջ1-ն ու tջ2-ը համապատասխանաբար հովացնող ջրի մուտքի և ելքի 

ջերմաստիճաններն են,°С, 

ζ-ն ջրի թերտաքացման չափն է մինչև կոնդենսատորի ճնշմանը հա-

մապատասխան հագեցման ջերմաստիճանը, °С, 

m-ը հովացման բազմապատիկն է (1 կգ շոգուն բաժին ընկնող կոն-

դենսատոր մուտք գործող հովացնող ջրի քանակն է կգ/կգ), 

cp-ն ջրի տեսակարար ջերմունակությունն է, կՋ/(կգ▪Կել): 

 
Նկար 1.7.1  t-Ç դիագրամ` տուրբինի կոնդենսատորի համար 

 

Կոնդենսատորի մուտքում հովացնող ջրի ջերմաստիճանը փոփոխ-

վում է մեծ տիրույթում, և միայն դրա փոքր, հովացման բազմապատիկի 



 

 32

հնարավորինս մեծ և ζ-ի փոքր արժեքների դեպքում հնարավոր է կոնդեն-

սատորում ստանալ կոնդենսատորի ճնշման սահմանային արժեք: 

Սակայն այդպիսի պայմաններում կոնդենսատորի ճնշման մեծությունն 

արդարացված չի լինի, եթե ջրի մղման համար կատարվող ծախսերի 

(պոմպերի էլեկտրաէներգիայի ծախսը) և կապիտալ ներդրումների աճի 

դրա բաժնեմասի գումարը գերազանցի հզորության բարձրացման ար-

դյունքում ստացված էլեկտրաէներգիայի արժեքը: 

Այսպիսով` կոնդենսատորում ջերմաստիճանի, հովացման բազմա-

պատիկի և թերտաքացման արժեքները պետք է որոշվեն տեխնիկա-

տնտեսական հաշվարկներով: Սովորաբար հովացման բազմապատիկի 

օպտիմալ արժեքը գտնվում է 50÷80 տիրույթում, իսկ թերտաքացման 

օպտիմալ արժեքը գտնվում է 3÷6 °C տիրույթում: 

Սովորաբար օրգանական վառելիքով աշխատող ԿԷԿ-երի համար 

կոնդենսատորում ճնշման օպտիմալ արժեքը տատանվում է 0,003÷0,0045 

ՄՊա տիրույթում: 
 

 

1.8. ԿՈՆԴԵՆՍԱՏԻ և ՍՆՈՂ ՋՐԻ ՌԵԳԵՆԵՐԱՏԻՎ ՏԱՔԱՑՈՒՄԸ 

ԿԷԿ-ԵՐՈՒՄ 
 

 

Կոնդենսատն ու սնող ջուրը տուրբինում մասնակիորեն աշխատած 

ու առումներից վերցրած շոգու հոսքով տաքացումը կոչվում է ռեգեներա-

տիվ տաքացում: Առումներից վերցված շոգին տուրբինում աշխատելուց 

հետո կոնդենսացվում է կոնդենսատի և սնող ջրի ռեգեներատիվ տաքա-

ցուցիչներում` իր ջերմությունը հաղորդելով դրանց: Տուրբինի հոսքային 

մասից առումների շոգու հոսքով հեռացված ջերմության որոշակի քա-

նակություն վերադարձվում է շոգեկաթսա, դրանով իսկ ջրից շոգի ստա-

նալու պրոցեսում փոքրացնելով դրա համար անհրաժեշտ ջերմության 

ծախսը: 

Շոգետուրբինի առումներից շոգու որոշակի մասի հեռացման ար-

դյունքում կրճատվում է տուրբինի կոնդենսատոր մուտք գործող շոգու 

քանակությունը, ինչի արդյունքում նվազեցնում է նաև ջերմության կո-

րուստները կոնդենսատորում: Կոնդենսատի և սնող ջրի ռեգեներատիվ 

տաքացման կիրառման արդյունքում զգալիորեն բարձրանում է ցիկլի 

շահավետությունն ու զգալիորեն նվազեցնում է ջրի տաքացման պրոցեսի 

անհակադարձելիությունը (պրոցեսը հնարավոր չափով մոտեցնելով իզո-

թերմին` յուրաքանչյուր տաքացուցիչում տաքացնող շոգու և տաքացվող 

ջրի ջերմաստիճանային տարբերությունը նվազեցնելու շնորհիվ): Շոգե-

կաթսայում թարմ շոգու ստացման համար անհրաժեշտ ջերմության քա-
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նակի 20÷30%-ը կոնդենսատին ու սնող ջրին հաղորդվում է ռեգեներատիվ 

տաքացուցիչներում, որը հնարավորություն է տալիս շոգեկաթսայի տա-

քացման մակերևույթները փոխարինել ավելի պարզ, էժան ու հեշտ նորոգ-

վող ջերմափոխանակիչներով:Կոնդենսատի և սնող ջրի ռեգեներատիվ 

տաքացման կիրառման արդյունքում տեղակայանքի ՕԳԳ-ն աճում է 

10÷15%-ով: 

Ժամանակակից տուրբատեղակայանքներն ունենում են 7÷9 շոգու 

ռեգեներատիվ առումներ: 300 ՄՎտ և ավելի հզորությամբ էներգաբլոկ-

ների ռեգեներատիվ տաքացուցիչներից բացի ռեգեներատիվ առումներից 

սնվում է նաև սնող պոմպի հաղորդակ տուրբինը: 

Շոգետուրբինի առումներից վերցվող շոգու քանակը կախված է կոն-

դենսատի հնարավոր տաքացման ջերմաստիճանից: Շոգետուրբինից ա-

ռաջ որքան բարձր են թարմ շոգու սկզբնական հարաչափերը (պարա-

մետրերը), այնքան մեծ է կոնդենսատի տաքացման ջերմաստիճանի մի-

ջակայքը և մեծ է ռեգեներատիվ տաքացման սխեմայի կիրառման արդյու-

նավետությունը: Սովորաբար միջին հարաչափերով (պարամետրերով) 

էլեկտրակայաններում սնող ջրի ջերմաստիճանը գտնվում է 150÷170°С 

տիրույթում, իսկ բարձր ճնշումների դեպքում – գտնվում է 225÷275°С տի-

րույթում (անվանական հզորության ու շոգետուրբինից առաջ անվանա-

կան հարաչափերի դեպքում): 

Նկար 1.8.1ա-ում ներկայացված է սնող ջրի երեք տաքացուցիչներով 

ռեգեներատիվ տաքացման տեսական սխեմա: Ներկայացված սխեմայով 

սնող ջրի ռեգեներատիվ տաքացումն իրականացվում է աշխատող միջա-

վայրի ամբողջ հոսքով: Նման ձևով սնող ջրի ռեգեներատիվ տաքացման 

կազմակերպման դեպքում ռեգեներատիվ տաքացուցիչների չափերը և ա-

ռումների կենդանի կտրմածքի մակերեսը մեծ են ստացվում: Բացի նշվա-

ծից, շոգետուրբինի վերջին աստիճաններում աճում է նաև շոգու խոնա-

վապարունակությունը: Նշված թերություններից խուսափելու նպատա-

կով գործնականում` իրական տեղակայանքներում, ռեգեներատիվ տա-

քացուցիչներին մասհանվում է շոգու ընդհանուր հոսքի որոշակի քանա-

կություն (նկար 1.8.1բ–ում): Այստեղ ռեգեներատիվ տաքացուցիչ մա-

տուցված շոգին կոնդենսանում է սնող ջրին հաղորդելով իր կոնդենսաց-

ման ամբողջ ջերմությունը: Այսպիսի սխեմայի դեպքում տուրբինում մի 

առումից մյուսը նվազում է շոգու ծախսը, ինչպես նաև միևնույն հզորու-

թյունը ստանալու համար անհրաժեշտ է մեծացնել տուրբինի շոգու ընդ-

հանուր ծախը, քանի որ ռեգեներատիվ տաքացուցիչներ մատուցված 1 կգ 

շոգին ավելի քիչ աշխատանք է կատարում տուրբինում, քան մինչև 

կոնդենսատոր հասած 1 կգ շոգին (համապատասխան քանակով կնվազի 
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նաև արտադրված հզորությունը եթե շոգու սկզբնական քանակը չավե-

լացնենք): 

 

 
                        ա)                                                        բ)  

Նկար 1.8.1. Սնող ջրի ռեգեներատիվ տաքացման սխեմաներ 
ա) մակերևույթային տիպի երեք ռեգեներատիվ տաքացուցիչներով դեպի յուրաքանչյուր 

տաքացուցիչ շոգու ամբողջ հոսքի մատուցմամբ (տեսական ցիկլ) 

բ) խառնման տիպի ռեգեներատիվ տաքացուցիչներին շոգու ընդհանուր հոսքից որոշակի 

քանակության մասհանմամբ 

1 – Տուրբագեներատորային տեղակայանք, 2 – գեներատոր, 3 – մակերևույթային 

տիպի ռեգեներատիվ տաքացուցիչներ, 4 – կոնդենսատային պոմպ, 5 – մակերևույթային 

կոնդենսատոր, 6 – խառնման տիպի ռեգեներատիվ տաքացուցիչներ 

 

Վերոնշյալի արդյունքում տուրբինի բարձր ճնշման մասի թիակների 

բարձրությունը մեծ է ստացվում, քան առանց ռեգեներատիվ տաքացման 

սխեմայի, իսկ ցածր ճնշման մասի թիակների բարձրությունը փոքր է 

ստացվում: Դա մեծացնում է ներքին հարաբերական ՕԳԳ-ն, իսկ ռեգենե-

րատիվ առումների առկայությունը բացասաբար է ազդում դրա վրա: Այս-

պիսով, մեծ ճշտությամբ կարելի է ենթադրել, որ հզորության միևնույն 

արժեքի (Nէ) և շոգու սկզբնական հարաչափերի (պարամետրերի) (p0, t0, 

pկ), դեպքում, պարզ կոնդենսացիոն տեղակայանքն ու շոգու ռեգեներա-

տիվ առումներով տեղակայանքը կունենան բացարձակ ՕԳԳ-ի միևնույն 

մեծությունը և միևնույն ընդարձակման պրոցեսը I-S դիագրամի վրա: 

Պարզ կոնդենսացիոն տեղակայանքի համար բացարձակ ՕԳԳ-ն կա-

րելի է որոշել հետևյալ արտահայտությամբ. 

 

 

իսկ n քանակի առումներ ունեցող տեղակայանքի համար կարելի է 

որոշել հետևյալ արտահայտությամբ. 

(1-23) 
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Որտեղ. 

h0-ն ու hկմ -ն շոգու էնթալպիան է համապատասխանաբար տուրբի-

նից առաջ ու կոնդենսատորում, կՋ/կգ, 

h′կմ -ն կոնդենսատի էնթալպիան է,  կՋ/կգ, 

h1-ն ու hn-ն շոգու էնթալպիան է համապատասխանաբար 1-ից մինչև 

n-երորդ առումներում, կՋ/կգ, 

αկ–ն, α1–ն ու αn-ն շոգու քանակն է համապատասխանաբար կոնդեն-

սատոր մուտք գործող, ինչպես նաև 1-ից մինչև n-երորդ առումներում 

վերցվող, չափողականություն չունի: 

Եթե (1-23) արտահայտության համարիչում ընդհանուր հանենք αկ▪(h0 – 

hկմ) արտահայտությունը, իսկ հայտարարում (h0 – h′կմ) արտահայտությունը, 

ապա կստանանք. 

 

(1-24) 
 
 

Որտեղ կատարենք հետևյալ նշանակումը. 

                         

(1-25) 

 

Aռս -ն իրենից ներկայացնում է շոգու բոլոր ռեգեներատիվ առումների 

տուրբինում կատարած աշխատանքի հարաբերությունը կոնդենսատոր 

մուտք գործող շոգու հոսքի կատարած աշխատանքի նկատմամբ ու կոչ-

վում է ռեգեներացիայի էներգետիկական գործակից: 

Հաշվի առնելով (1-22) արտահայտությունը (1-25) արտահայտությու-

նը կստանա հետևյալ տեսքը. 

 

(1-26) 

 

Դիտարկելով (1-26) արտահայտությունը նկատվում է, որ Aռս-ի 0-ից 

մեծ արժեքների դեպքում ռեգեներատիվ առումներով սխեմայի ՕԳԳ-ն 

մեծ է պարզ կոնդենսացիոն սխեմայի ՕԳԳ-ից: Որքան մեծ է ռեգեներա-

ցիայի էներգետիկական գործակիցը, այնքան մեծ է ռեգեներացիայի կի-

րառումից ստացվող արդյունքը: 

Ռեգեներատիվ տաքացման արդյունավետությունը զգալիորեն կախ-

ված է ռեգեներատիվ առման շոգու ճնշումից: Օրինակ, բարձր ճնշում 

ունեցող առումից վերցված շոգու միջոցով սնող ջրի տաքացման ար-

դյունքում սնող ջրի վերջնական ջերմաստիճանն` tսջ-ն, ավելի բարձր է 

ստացվում, քան ռեգեներատիվ տաքացուցիչ ավելի ցածր ճնշմամբ շոգու 
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առումների դեպքում է: Բարձր ճնշման ռեգեներատիվ առումից վերցվող 

շոգու քանակը ևս մեծ է, սակայն այս դեպքում օգտագործվում է փոքր 

ջերմանկում (h0 – h1): Ցածր ճնշման ռեգեներատիվ առումից վերցվող 

շոգու դեպքում օգտագործվող ջերմանկումը (h0 – h1) աճում է, սակայն 

նվազում է սնող ջրի վերջնական ջերմաստիճանը` tսջ-ն, և առման շոգու 

քանակը: Ակնհայտ է, որ (1-26) արտահայտության համապատասխան ռե-

գեներատիվ սխեմայի բրուտո ՕԳԳ-ն` η0բ ռս, առավելագույն արժեք է ընդու-

նում, երբ ռեգեներացիայի էներգետիկական գործակիցը հասնում է իր 

առավելագույն արժեքին: 

Ռեգեներատիվ սխեմայի մեկ աստիճան (նկար 1.8.2) տաքացման 

դեպքում կստանանք. 

Տեղակայանքում ռեգեներատիվ տաքացման մեկ աստիճան սխեմայի 

(նկար 1.8.2) առկայության դեպքում ռեգեներացիայի էներգետիկական 

գործակիցը որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ. 

(1-27) 

 
 

Ներկայացված սխեմայի համաձայն` խառնման տիպի տաքացուցչի 

հաշվարկի կատարման դեպքում ունենում ենք երկու անհայտ: Հաշվի առ-

նելով այս հանգամանքը` խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է կազմել 

երկու հավասարում, ռեգեներատիվ տաքացուցիչի ջերմային և նյութա-

կան հաշվեկշիռների հավասարումները: 

 

      
 

 
Նկար 1.8.2.   Ռեգեներատիվ տաքացման մեկ աստիճանային սխեմա 

(խառնման տիպի տաքացուցիչով) և I-S դիագրաման 

Կազմենք խառնման տիպի ռեգեներատիվ տաքացուցիչի ջերմային 

հաշվեկշռի հավասարումը 
 

 

Հետևաբար ռեգեներատիվ տաքացման շոգու քանակի համար կստա-

նանք`                                                                                                       (1-29) 
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Որտեղ. 

∆hջ1-ը ռեգեներատիվ տաքացուցիչում էնթալպիայի փոփոխությունն 

է ջրի տաքացման դեպքում, կՋ/կգ, 

q1 =(h1–h′1)-ը ռեգեներատիվ տաքացուցիչում 1 կգ շոգուց ջրին հա-

ղորդված ջեմության քանակությունն է (h′1–ը  p1–ճնշմանը համապատաս-

խանող հագեցման վիճակում գտնվող ջրի էնթալպիան է), կՋ/կգ: 

Այսպիսով` կոնդենսատոր մուտք գործող շոգու քանակը որոշելու 

համար ստանում ենք հետևյալ արտահայտությունը. 

 

                                 (1-30) 

 

(1-29) և (1-30) արտահայտություններից α1-ի և αկ-ի արժեքները տե-

ղադրելով (1-27) արտահայտության մեջ կստանանք. 

                     (1-31) 

 

 

Հաշվի առնելով, որ H0=(h0–h1), ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ 

h1=h′կմ +∆hջ1+q1 , կստանանք. 

                             

H0=(h0 – h′կմ – ∆hջ1– q1) 

 

Հետևաբար ռեգեներացիայի էներգետիկական գործակցի որոշման 

արտահայտությունը կստանա հետևյալ տեսքը. 

 

(1-32) 

 

 

Վերլուծելով (1-32) արտահայտությունը` պարզ է դառնում, որ մեկ 

աստիճան ռեգեներատիվ տաքացման դեպքում ջերմային շահավետու-

թյունն իր առավելագույն արժեքին է հասնում ռեգեներատիվ առման շո-

գու այնպիսի արժեքների դեպքում, երբ ռեգեներատիվ տաքացուցիչում 

սնող ջրի տաքացման դեպքում էնթալպիայի փոփոխությունը (∆hջ1) 

թվապես հավասարվում է տուրբինում շոգու ջերմանկման մեծությանը 

(H0) (ջերմանկումը` շոգու սկզբնական հարաչափերից մինչև ռեգեներա-

տիվ առման շոգու հարաչափերը):  
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Ռեգեներատիվ սխեմայի մեկ աստիճան (նկար 1.8.2) տաքացման 

դեպքում կստանանք. 

 
Նկար 1.8.3. Ռեգեներատիվ տաքացման երկաստիճան սխեմա (խառնման 

տիպի տաքացուցիչով) և I-S դիագրամը 

 

Տեղակայանքում ռեգեներատիվ տաքացման երկաստիճան սխեմայի 

(Նկար 1.8.3) առկայության դեպքում ռեգեներացիայի էներգետիկական 

գործակիցը որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ. 

 

 

Կամ`    (1-33) 

 

 
 

Յուրաքանչյուր ռեգեներատիվ տաքացուցիչի համար կազմենք ջեր-

մային հաշվեկշռի հավասարումը. 

 

 

 

 

 

Այս դեպքում կստանանք. 

 

 

 

Կամ պարզ ձևափոխություններից հետո կստանանք. 

 

 

 

Վերոնշյալ α1,α2և αկ մեծությունների որոշման արտահայտություննե-

րում ∆hջ -ի և q -ի մոտ գրված “1” և “2” ինդեքսները ցույց են տալիս, որ այդ 

մեծությունները համապատասխանաբար վերաբերում են առաջին և 

երկրորդ ռեգեներատիվ տաքացուցիչներին: 
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α1,α2և αկ մեծությունները տեղադրելով (1-33) արտահայտության մեջ 

ու համապատասխան ձևափոխություններկատարելով` կստանանք. 

 

(1-34) 

 

j-երորդ ռեգեներատիվ տաքացուցիչում 1 կգ շոգուց կոնդենսացման 

ժամանակ հաղորդած qj ջերմաքանակը կախված է տվյալ առման ճնշու-

մից: Կառուցելով ռեգեներատիվ տաքացուցիչներում հաղորդված qj ջեր-

մաքանակների և համապատասխան առման ճնշման pառում (տեսականո-

րեն pառում-ը կարող է փոփոխվել pկ-իցp0) կախվածության կորը` ստանում 

ենք սահուն գիծ (նկար 2.15), որը կարող է արտահայտվել անալիտիկա-

կան ֆունկցիայով: Սակայն առաջադրված խնդրի լուծման համար հար-

մար է այդ կախվածությունը փոխարինել, pառում-ի փոփոխության տարբեր 

տիրույթներում qj -ի հաստատուն մեծությամբ, սանդղականման գրաֆի-

կով: Այս դեպքում (1-34) արտահայտությունում q1 ևq2 մեծություններն 

ունենում են հաստատուն արժեք և ռեգեներացիայի էներգետիկական 

գործակցի (Aռս) առավելագույն արժեքը կհամընկնի ֆունկցիայի մաքսի-

մումի հետ: 

 

 

Ակնհայտ է, որ տուրբինի առումներում շոգու էնթալպիաների մեծու-

թյունները կարելի է որոշել հետևյալ կերպ. 

Այսպիսով կստանանք. 

 

 

 

 

 

(1-35) արտահայտությունը կընդունի հետևյալ տեսքը 

      
Դիտարկվող պայմանների դեպքում h0, h′կմ, q1 և q2 մեծությունները 

հաստատուն են ու կախված չեն շոգու առման հարաչափերից (պարա-

մետրերից), և F-ը կախված է միայն ∆hջ1-ից ու ∆hջ2 –ից` F = ƒ(∆hջ1 , ∆hջ2): 



 

 40

Այդպիսի ֆունկցիայի առավելագույն մեծությունները որոշվում են 

հետևյալ հավասարումների համատեղ լուծմամբ. 

(1-42) 

 

 

(1-41) արտահայտության դիֆերենցումն ըստ ∆hջ1 և ∆hջ2 փոփոխա-

կանների կհանգեցնի համակարգային հավասարումների. 

 

(1-43) 

 

 

 

 

 
Նկար 1.8.4 . Ռեգեներատիվ տաքացուցիչում 1 կգ շոգու կողմից հաղորդված 

ջերմության քանակի կախվածությունը առման ճնշումից 
1 – իրական կոր, 2 – ընդունված սանդղականման կախվածությունը 

 

 

 

 

 

(1-38) հավասարումը հաշվի առնելով` (1-43) համակարգի առաջին 

հավասարման մեջ հանգում ենք այն եզրակացության, որ օպտիմալ պայ-

մանների դեպքում պետք է 

Հաշվի առնելով (1-38), (1-39), (1-40) և (1-44) արտահայտությունները 

համակարգի երկրորդ հավասարման մեջ, կստանանք հետևյալ արտա-

հայտությունը 
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Հետևաբար 

Որից հետևում է, որ օպտիմալ պայմաններում անհրաժեշտ է (1-46) 

պահանջի բավարարումը. 

 
ա) 

 
բ) 

Նկար 1.8.5 
ա) ռեգեներատիվ տաքացման բազմաստիճան սխեմա,  

բ) ռեգեներատիվ տաքացման բազմաստիճան սխեմայի I-S դիագրամա 

 

Այսպիսով լուծելով (1-43) համակարգը` կստանանք 

 

 

 

Հետևաբար` սնող ջրի ռեգեներատիվ տաքացման երկաստիճան սխե-

մայի դեպքում ջերմային շահավետության օպտիմալ մեծություն ստացվում 

է այն դեպքում, երբ առաջին ռեգեներատիվ տաքացուցիչում տաքացման 

չափը հավասար է տուրբինում շոգու h0 էնթալպիայի սկզբնական մեծու-

թյունից մինչև տվյալ առման h1 էնթալպիան ջերմանկմանը, իսկ երկրորդ 

ռեգեներատիվ տաքացուցիչում տաքացումը հավասար է առաջին և երկ-

րորդ առումների շոգու էնթալպաների միջև եղած տարբերությանը: Հա-

մանման վերլուծություն կատարելով ռեգեներատիվ տաքացման երեք, 

չորս կամ այլ թվով աստիճաններ ունեցող սխեմաների համար, կարելի է 

համոզվել, որ այդ բոլոր դեպքերում համապատասխան ռեգեներատիվ 

տաքացուցիչում տաքացումը հավասար է նախորդ ու տվյալ առումների 
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շոգու էնթալպաների միջև եղած տարբերությանը, բացի առաջին աստիճա-

նից, որի տաքացման չափը հավասար է տուրբինում շոգու h0 էնթալպիայի 

սկզբնական մեծությունից մինչև տվյալ առման h1 էնթալպիան ջերմանկմա-

նը: Նկար 1.8.5-ում ընդունված համապատասխան նշանակումների համա-

ձայն, այդ օրինաչափությունը կարելի է գրել հետևյալ տեսքով. 

 

Որտեղ. 

j-ն փոխվում է 1÷ n առումների քանակը 

Այս արդյունքն առաջին անգամ ստացել է Վ.Յա. Ռիժկինը: 

Այսպիսով, կամայական n քանակով ռեգեներատիվ առումներ ունե-

ցող տեղակայանքի ՕԳԳ-ի առավելագույն աճն ապահովելու նպատակով, 

անհրաժեշտ է գտնել շոգու այնպիսի հարաչափեր (պարամետրեր), որոնց 

առկայության դեպքում բավարարված կլինեն (1-48) արտահայտության 

բոլոր n քանակով հավասարումները: Դա հնարավոր է կատարել միայն 

հաջորդական մոտավորությունների մեթոդով, որն աշխատատար գործ-

ընթաց է: 

Սակայն ստացված կախվածությունների համաձայն կարելի է բանա-

ձևեր կազմել ռեգեներատիվ տաքացուցիչում ∆hջ –ի օպտիմալ մեծության 

որոշման համար: Այսպիսով` մեկ աստիճան ունեցող ռեգեներատիվ տա-

քացման սխեմայի համար ստանում ենք 

 

Կամ` 

 

Որտեղ` 

h′0 –ը ջրի էնթալպիան է հագեցման վիճակում p0 ճնշման պայմաննե-

րում, qօ = h0 - h′0 

Ռեգեներատիվ տաքացման երկաստիճան տաքացման դեպքում (n = 2), 

(1-38), (1-40) և (1-49) արտահայտություններից կստանանք` 

 

 

 

Կամ`                                      (1-50) 

 

      

 

Պարզ ձևափոխություններից հետո կհամոզվենք, որ ռեգեներատիվ 

տաքացման երկաստիճան սխեմայում ջերմային շահավետության օպտի-

մալ արժեքի դեպքում ∆hջ1 և ∆hջ2 մեծությունների որոշման բանաձևերը 

կունենան հետևյալ տեսքը. 
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Ռեգեներատիվ տաքացման եռաստիճան տաքացման դեպքում (n = 3), 

ջերմային շահավետության մեծությունը ձեռք կբերվի հետևյալ հավասա-

րումնեևրի միաժամանակյա  բավարարման դեպքում. 

 

 

 

 
 

Այս դեպքում ջերմանկումը կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքով. 
 

Հաշվի առնելով վերոնշյալ հավասարումները (1-52)` համակարգը 

կընդունի հետևյալ տեսքը. 

 

 

 

 

 

 

Համապատասխան ձևափոխություններից հետո կստանանք, որ 

ռեգեներատիվ տաքացուցիչներում ջրի տաքացումը էնթալպիայի փոփոխու-

թյան օպտիմալ պայմաններում կարող է որոշվել հետևյալ կերպ. 
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Համադրելով (1.49), (1.51) և (1.53) արտահայտությունները` կարող 

ենք n քանակով ռեգեներատիվ տաքացուցիչների համար էնթալպիայի 

օպտիմալ փոփոխությունը ցանկացած ռեգեներատիվ տաքացուցիչում 

որոշելու հետևյալ արտահայտությամբ. 

(1.54) 

 

 

Որտեղ` 

m-ը ռեգեներատիվ տաքացուցիչի համարն է (ռեգեներատիվ առման): 

Եթե արտահայտության երկրորդ կոտորակի համարիչում գումարենք 

և հանենք qm մեծությունը, ինչպես նաև կատարենք համապատասխան 

փոփոխություններ, ապա կնկատենք, որ եթե հայտնի են p0 -ի, t0 -ի, pկ -ի, ηoբ -

ի և n-ի մեծությունները, ապա ստացված արտահայտությամբ կորոշվի բոլոր 

ռեգեներատիվ տաքացուցիչներում ջրի տաքացման ընթացքում էնթալ-

պիայի փոփոխության օպտիմալ մեծությունը: Արդյունքում կարող ենք որո-

շել շոգու հարաչափերը (պարամետրերը) ռեգեներատիվ առումներում: 

Տարբեր հեղինակների կողմից ջրի տաքացման ռեգեներատիվ տա-

քացուցիչներում էնթալպիայի փոփոխության որոշման համար ստացվել 

են ավելի պարզ կախվածություններ: Այդ կախվածությունների տեսակ-

ներն ամբողջությամբ որոշվում են նկար 1.8.4-ում ներկայացված 

qj=ƒ(pաշխ.) կորի մաթեմատիկական կախվածության բնութագրով: 

Այսպիսով, եթե անտեսենք ռեգեներատիվ տաքացուցիչում 1կգ շոգու 

կողմից հաղորդված ջերմության քանակի փոփոխությունը, այսինքն են-

թադրենք qօ = q1 = q2 = ▪ ▪ ▪ = qn = const, ապա հետևում է, որ բոլոր ռեգենե-

րատիվ տաքացուցիչներում ջրի էնթալպիայի աճերը պետք է լինեն իրար 

հավասար միևնույն մեծությունները. 

(1.55) 

 
 

Ռեգեներատիվ առումներում շոգու բաշխումը, որի դեպքում յուրա-

քանչյուր տաքացուցիչում ջրի տաքացումն իրականացվում է միևնույն 

մեծությամբ, կոչվում է ջրի տաքացման հավասարաչափ բաշխում` ըստ 

ռեգեներատիվ աստիճանների: Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ 4 աս-

տիճան ռեգեներատիվ տաքացուցիչների (թիվը n≥4) սխեմա ունեցող տե-

ղակայանքի տուրբինին միջին ճնշման գերտաք շոգի մատուցելու դեպ-

քում, ջրի տաքացման հավասարաչափ բաշխման պարագայում գործնա-

կանում տեղակայանքի ջերմային շահավետությունը կստանանք նույն-

պիսին, ինչպիսին օպտիմալն է(qj-ի փոփոխության կանխատեսմամբ): 
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Ակնհայտ է, որ η0բ ռս-ի տեսականորեն առավելագույն հնարավոր մե-

ծության կարող ենք հասնել ռեգեներատիվ տաքացուցիչների անսահման 

քանակի (n=∞) դեպքում: Ընդ որում, սնող ջրի ջերմաստիճանը պետք է 

լինի tսջ= t′0, իսկ hսջ=h′0: 

Ինչպես երևում է (1.55) արտահայտությունից, մեկ աստիճան ռեգենե-

րատիվ տաքացման սխեմայի դեպքում ՕԳԳ-ի առավելագույն արժեքը 

ստացվում է այն դեպքում, երբ ռեգեներատիվ տաքացուցիչում ջրի տաքա-

ցումը հավասար է 0,5▪(h′0 - h′կմ): Ընդ որում, ռեգեներատիվ տաքացուցիչով 

տեղակայանքի ՕԳԳ-ի աճը կազմում է տեսականորեն հնարավորի 50 %-ը: 

Ռեգեներատիվ տաքացման մեկ աստիճան սխեմայից երկաստիճանի 

անցնելու դեպքում ՕԳԳ-ն աճում է տեսական առավելագույն հնարավոր 

աճի 16,6%-ով, իսկ երկաստիճանից եռաստիճանի անցնելու դեպքում այն 

աճում է ևս 8,4%-ով, իսկ եռաստիճանից քառաստիճանի անցնելու դեպ-

քում արդեն 5%-ով և այլն: Այսպիսով ռեգեներատիվ տաքացուցիչների 

քանակն ավելացնելու դեպքում յուրաքանչյուր մեկ հատով ավելացնելիս 

տեղակայանքի ջերմային շահավետության աճի մեծությունն աստիճա-

նաբար նվազում է, իսկ կապիտալ ներդրումները դրան զուգընթաց աճում 

են: Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշերի հաշվարկը ցույց է տալիս, որ 

նույնիսկ վառելիքի ավելի բարձր գնի դեպքում համակարգում ռեգենե-

րատիվ տաքացուցիչների քանակը չպետք է գերազանցի 8÷9 հատը: 

Գործնականում ռեգեներատիվ տաքացուցիչում ճնշումը 5÷8%-ով 

փոքր է լինում առման ճնշումից (կոմունիկացիաներում դիմադրության 

կորուստների պատճառով): Ջերմային հաշվարկներում այդ կորուստները 

կարող են հաշվառված լինել, եթե մինչև հագեցման ջերմաստիճանը սնող 

ջրի թերտաքացման մեծությունը որոշվի առման շոգու ճնշմանը համա-

պատասխանող հագեցման ջերմաստիճանի դեպքում եղած ջրի էնթալ-

պիայով, այլ ոչ թե տաքացուցիչի ճնշմանը համապատասխան: Ընդ որում, 

վերոնշյալ բոլոր կախվածություններն ամբողջությամբ պահպանում են 

իրենց տեսքը: 

 

1.9. ՍՆՈՂ ՋՐԻ ՌԵԳԵՆԵՐԱՏԻՎ ՏԱՔԱՑՈՒՄԸ ՇՈԳՈՒ 

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԳԵՐՏԱՔԱՑՄԱՄԲ ՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐՈՒՄ 

 

Շոգու միջանկյալ գերտաքացմամբ տեղակայանքներում ռեգեներա-

տիվ տաքացուցիչներից մեկի շոգու առումն իրականացվում է միջանկյալ 

գերտաքացման սառը գծից (Նկար 1.9.1): Այդ տաքացուցիչում սնող ջրի 

տաքացումն անմիջականորեն կապված է միջանկյալ գերտաքացումից 

հետո առաջին ռեգեներատիվ առման շոգու հարաչափերից (պարամետ-
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րերից): Ջերմային շահավետության օպտիմալ պայմանների դեպքում 

դրանում ջրի տաքացումը զգալիորեն բարձր է, քան մյուս ռեգեներատիվ 

առումներում է, և կախված է միջանկյալ գերտաքացման շոգու սկզբնա-

կան հարաչափերից (պարամետրերից), սնող ջրի ջերմաստիճանից, 

բարձր ճնշման գլանից (ԲՃԳ) իրականացվող ռեգեներատիվ առումների 

քանակից ու դրանց տեղաբաշխումից: 

Գերտաք շոգիով աշխատող միջանկյալ գերտաքացմամբ տեղակա-

յանքների ԲՃԳ-ից որպես կանոն վերցվում է ևս մեկ, ավելի բարձր հարա-

չափերով (պարամետրերով) ռեգեներատիվ առում, որոնց մեծությունը 

միանշանակ կախված է սնող ջրի ջերմաստիճանից: 

Սակայն որոշ դեպքերում (էժան վառելիքի կամ շոգետուրբինային 

տեղակայանքը նախագծված է էլեկտրական բեռի գրաֆիկի փոփոխական 

մասի ծածկման համար), ինչպես ցույց են տալիս տեխնիկատնտեսական 

հաշվարկները, սնող ջուրը նպատակահարմար է տաքացնել սնող ջրի 

ջերմաստիճանների համեմատաբար ոչ բարձր արժեքների դեպքում, և 

այդ դեպքում այդ ռեգեներատիվ առման առկայությունը տնտեսապես չի 

արդարացվում: Եթե սնող ջուրը ռեգեներատիվ տաքացուցիչից հետո, որ-

տեղ որպես տաքացնող մարմին օգտագործվում է միջանկյալ գերտա-

քացուցիչ գնացող գծից վերցված շոգին, անմիջականորեն մղվում է դեպի 

կաթսայական տեղակայանք, ապա սնող ջրի ջերմաստիճանը (համապա-

տասխանաբար սնող ջրի էնթալպիան) հայտնի է, և ռեգեներատիվ տա-

քացուցիչների որոշակի քանակի դեպքում կարող է որոշվել ջերմային շա-

հավետության օպտիմալ արժեքն ապահովող միայն միակ առման տեղա-

բաշխումը: Եթե մինչև միջանկյալ գերտաքացումը ԲՃԳ-ում առկա է ևս 

մեկ առում, ապա դրա տեղաբաշխումը կախված է միջանկյալ գերտա-

քացումից հետո ռեգեներատիվ տաքացուցիչների տեղաբաշխման հետ: 

 

 
ա) 
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բ) 

Նկար 1.9.1 
ա) Շոգու միջանկյալ գերտաքացմամբ տեղակայանքի սխեմա 

բ) Շոգու ընդարձակման պրոցեսը տուրբինում 
1- շոգեկաթսա, 2- թարմ շոգու շոգեգերտաքացուցիչ, 3- միջանկյալ գերտաքացուցիչ, 

4- շոգետուրբինի բարձր ճնշման մաս (բարձր ճնշման գլան), 5- շոգետուրբինի ցածր 

ճնշման մաս (ցածր ճնշման գլան), 6- գեներատոր, 7- կոնդենսատոր, 8- կոնդենսատային 

պոմպ,  9- ռեգեներատիվ տաքացուցիչներ 
 

Ինչպես նշվել է Վ.Յա.Ռիժկինի աշխատություններում, տուրբինի 

բարձր ճնշման մասից վերցվող շոգու մեկ կամ երկու ռեգեներատիվ ա-

ռումներով սխեմաների համար, բոլոր ռեգեներատիվ առումների q-ի 

որոշված մեծությունների դեպքում հնարավոր է մոտարկման արդյուն-

քում ստանալ ուղիղ գծեր, ինչի արդյունքում ռեգեներատիվ առումների 

օպտիմալ տեղաբաշխումը կարելի է որոշել հետևյալ արտահայտություն-

ներով. 
 
(1.56) 
 

 

             (1.57) 

 

Որտեղ q3÷qn-ը համապատասխան ռեգեներատիվ տաքացուցիչնե-

րում 1կգ շոգու կողմից հաղորդված ջերմության քանակությունն է, qկ-ն 

կոնդենսատորում 1կգ շոգու կողմից հաղորդված ջերմության քանակու-

թյունն է, qմգ-ն միջանկյալ գերտաքացուցիչում 1կգ շոգուն հաղորդված 

ջերմության քանակությունն է: 

 (1.56) և (1.57) արտահայտությունները կարելի է լուծել հաջորդական 

մոտավորությունների մեթոդով: 



 

 48

2. ՇՈԳՈՒ ԵՎ ԿՈՆԴԵՆՍԱՏԻ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ ՋԷԿ-ԵՐՈՒՄ 

 

Ջերմային էլեկտրակայաններում իրականացվում է բանող մարմնի 

շարժման փակ ցիկլ: Սակայն ցանկացած ցիկլում տեղի են ունենում կո-

րուստներ, և դրանք առկա են նաև ջերմային էլեկտրակայանների աշխա-

տանքային ցիկլերում: ԿԷԿ-ի աշխատանքային ցիկլում կորուստները տե-

ղի են ունենում և՛ սարքավորումների, և՛ արմատուրի անքփությունների 

հետևանքով, ինչպես նաև պայմանավորված կիրառվող տեխնոլոգիական 

պրոցեսների բնույթով: 

ԿԷԿ-երում շոգու և կոնդենսատի կորուստները բաժանվում են երեք 

խմբի 1. ներքին` Dներք, 2. արտաքին` Dարտ, 3. Տեխնոլոգիական` Dտեխն: 

Ներքին կորուստների շարքին են դասվում օրինակ շոգու և կոնդենսատի 

հոսակորուստները (утечка)` Dհկ, թմբուկային շոգեկաթսաների արտափչ-

ման (продувка)` Dափ կորուստները: Նշվածներից շոգու և կոնդենսատի հո-

սակորուստները (утечка)` Dհկ, կապված են արմատուրների, կամ ԿԷԿ-ի շո-

գու և կոնդենսատի խողովակագծերի անքփությունների (կցաշուրթային 

միացումներից կամ խողովակների ու սարքավորումների վրա առաջա-

ցած անցքերից և պատռվածքներից), ինչպես նաև ներկայանային նպա-

տակների համար (կաթսայի կամ տաքացուցւչների խողովակափնջերի 

փչամաքրման, մազութի տնտեսությունում ու մազութի այրիչներում 

մազութի տաքացման և այլն) շոգու անվերադարձ օգտագործման հետ: 

Պարզ է, որ հոսակորուստների մեծությունը կախված է միացություն-

ների քիփությունից, կոնդենսատի հավաքման ու քիմմաքրման արտա-

դրամաս վերադարձման իրականացման եղանակից, շահագործման մա-

կարդակից և այլն: 

Հոսակորուստների մեծությունը զգալիորեն նվազեցնում է ԿԷԿ-ի 

ջերմային շահավետությունը: Հոսակորուստների հետևանքով ցիկլում  

շոգու բավարար քանակն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է վերա-

կանգնել այդ կորուստները: Հոսակորուստները վերականգնվում են դեպի 

գազազրկիչ լրացուցիչ ջուր մղելու միջոցով: Շոգետուրբինների հոսքային 

մասն ու շոգեկաթսայի տաքացման մակերևույթները պաշտպանելու 

նպատակով ԿԷԿ-երում շոգի ստանալու համար կիրառվում է ջրամշակ-

ման հատուկ տեղակայանքներում մշակված աղազրկված (քիմմաքրված)  

ջուրը: Հոսակորուստները վերականգնելու նպատակով ցիկլ վերադարձ-

վող լրացուցիչ ջուրը ևս պետք է ենթարկվի քիմմաքրման: Ընդ որում, այդ 

դեպքում լրացուցիչ աղազրկված ջրի հաշվարկային արտադրողականու-

թյունը ԿԷԿ-երի համար ընդունվում է կաթսայական տեղակայանքի 

շոգեարտադրողականության 2%-ին հավասար: 
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Ընդհանուր կայանային ջրամշակման տեղակայանքի սարքավորում-

ների արտադրողականությունն ընդունվում է. 

• Ողղահոս շոգեկաթսաներով էլեկտրակայանների համար.  

ա) 200, 250 և 300 ՄՎտ հզորությամբ էներգաբլոկների համար՝ 

25տ/ժ, 

բ) 500 ՄՎտ հզորությամբ էներգաբլոկների համար՝ 50տ/ժ, 

գ) 800 ՄՎտ հզորությամբ էներգաբլոկների համար՝ 75տ/ժ: 

• Թմբուկային շոգեկաթսաներով էլեկտրակայանների համար՝ 25տ/ժ: 

Գազամազութային ՋԷԿ-երի (որտեղ մազութի տաքացման համար 

օգտագործված շոգու կոնդենսատը չի վերադարձվում ցիկլ) ջրամշակման 

տեղակայանքի սարքավորումների արտադրողականությունը յուրաքան-

չյուր 1տ այրվող մազութի համար աճում է 0,15տ-ով: 

Շոգու և ջրի հոսակորուստներն առկա են շոգեջրային տրակտի բոլոր 

հատվածներում, սակայն հաշվարկների կատարման համար ընդունում 

ենք, որ դրանք կենտրոնացած են միայն թարմ շոգու խողովակագծերում 

(տուրբինից առաջ): Դա պարզեցնում է հաշվարկն ու հանգեցնում  նրան, 

որ այդ սկզբունքով որոշված ջերմային շահավետության ցուցանիշներն 

աննշան չափով փոքր են լինում, քան գործնականում է: 

ՋԷԿ-երում զգալիորեն մեծ են թմբուկային շոգեկաթսաների արտա-

փչման հետ կապված կորուստները: Թմբուկային շոգեկաթսաներում ջրի 

պահանջվող որակն ապահովելու նպատակով իրականացվում է կաթսա-

յական ջրի անընդհատ արտափչում: Անընդհատ արտափչվող շոգու քա-

նակը կախված է կաթսայական ջրի որակին ներկայացվող պահանջնե-

րից, հում և մաքուր ջրի որակից, մաքրման եղանակից և այլն: Արտա-

փչման ընթացքում շրջակա միջավայր է արտանետվում նաև մեծ քանակի 

ջերմային էներգիա, որի արդյունքում մեծանում են կաթսայական տեղա-

կայանքի ջերմային կորուստները: Արտափչման ընթացքում ջերմային կո-

րուստները նվազեցնելու նպատակով կիրառվում է ջրի աստիճանական 

շոգիացման սկզբունքը: 

Տեղադրվում են արտափչման ընդարձակիչներ, որոնք ըստ կառուց-

վածքի՝ կազմված են ընդարձակիչից (շոգու զատիչ) և արտափչվող ջրի 

հովացուցիչից: Շոգեկաթսայի թմբուկի ջրային մասից արտափչվող ջուրն 

ընդարձակիչում (շոգու զատիչ), ճնշման անկման շնորհիվ, մասամբ շո-

գիանում է, առաջացած շոգին վերադարձվում է գազազրկիչ, որի շնորհիվ 

զգալիորեն կրճատվում է ջրի կորուստը, ինչպես նաև կաթսայական տե-

ղակայանքի ջերմային կորուստները: Արտափչվող ջրի մնացած մասը 

մատուցվում է լրացուցիչ ջրի տաքացուցիչ, որտեղ հովանալուց հետո 

հեռացվում է նախապես տաքացնելով լրացուցիչ ջուրը: Արտափչվող ջրի 
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ջերմության օգտագործման արդյունքում կայանի սնման համակարգ հետ 

է վերադարձվում արտափչվող ջրի ընդհանուր քանակի 20÷25%-ը, ինչ-

պես նաև դրա ջերմության մոտավորապես 60%-ը: 

Ուղղահոս շոգեկաթսաներում որոշակի բարդությունների հետ կապ-

ված նպատակահարմար չէ արտափչում իրականացնելը, այդ իսկ պատ-

ճառով քիմմաքրված ջրի որակին ավելի խիստ պահանջներ են ներկա-

յացվում: 

ՋԷԿ-երում շոգու և կոնդենսատի արտաքին կորուստները պայմանա-

վորված են լինում բաց սխեմայով ջերմային էներգիայի բաց թողնման 

հետ, երբ ջերմային էներգիայի սպառողները շոգին ստանում են անմիջա-

պես շոգետուրբինի առումից: Այդ շոգու «հետադարձ» կոնդենսատը ջեր-

մային էներգիայի սպառողների մոտից հնարավոր է, որ ընդհանրապես 

չվերադարձվի, կամ վերադարձվում է խիստ աղտոտված վիճակում: 

Նշված երկու դեպքում էլ կորուստները համարվում են 100%, այսինքն՝ 

կորուստները հավասարվում են ջերմային սպառման քանակին: Սովո-

րաբար հաշվի առնելով «հետադարձ» կոնդենսատի որակը՝ հնարավոր է 

այն անմիջապես ուղարկել տուրբինի հիմնական կոնդենսատի գիծ: Այս 

դեպքում արտաքին կորուստները հավասար են լինում սպառողի կողմից 

չվերադարձված կոնդենսատի քանակին: Քանի որ արտաքին կորուստ-

ները կարող են լինել զգալի, այդ իսկ պատճառով դրանց վերականգնման 

համար անհրաժեշտ է նանխատեսել հատուկ ջրամշակման տեղակա-

յանք: 

Ներքին կորուստները և թմբուկային շոգեկաթսաների արտափչման 

հետ կապված կորուստները վերականգնելու նպատակով լրացուցիչ ջու-

րը տրվում է շոգետուրբինի կոնդենսատոր, որտեղ այն ենթարկվում է 

նախնական գազազրկման: Իսկ արտաքին կորուստները վերականգնելու 

համար նախատեսված լրացուցիչ ջուրը տրվում է հիմնական կոնդենսա-

տի գազազրկիչ: Շոգու և կոնդենսատի հիմնական հոսքերի սխեման ներ-

կայացված է նկար 2.1-ում: 
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Նկար 2.1  Շոգու և կոնդենսատի հիմնական հոսքերի սխեմա 
1- շոգեկաթսա, 2- թարմ շոգու շոգեգերտաքացուցիչ, 3- միջանկյալ գերտաքացուցիչ, 

4- շոգետուրբինի բարձր ճնշման մաս (բարձր ճնշման գլան), 5- շոգետուրբինի ցածր 

ճնշման մաս (ցածր ճնշման գլան), 6- գեներատոր, 7- կոնդենսատոր, 8- կոնդենսատային 

պոմպ, 9- անընդհատ արտափչման ընդարձակիչ, 10- սնող պոմպ, 11- գազազրկիչ, 

12- ռեգեներատիվ տաքացուցիչներ 

 

ՋԷԿ-երում շոգու և կոնդենսատի տեխնոլոգիական կորուստները 

կապված են մազութի այրիչների աշխատանքի, տաքացման մակերևույթ-

ների լվացման ու փչամաքրման, կոնդենսատի մաքրման տեղակայանք-

ների, ջերմային ցանցի սնող ջրի գազազրկման, մազութի բեռնաթափման, 

քիմիական անալիզի համար ջերմակիրի նմուշառման, կայանի սարքա-

վորումների անկայուն ռեժիմներում աշխատելու (տեղակայանքի գոր-

ծարկման, կանգառման, շոգետար խողովակագծերի և տուրբինի իրանի 

կցաշուրթերի տաքացման ու շահագործման ընթացքում, այլ դեպքերում) 

և նմանատիպ այլ հանգամանքների հետ: Մազութով աշխատող կայան-

ներում մազութի դատարկման, տաքացման նպատակների հետ կապված 

շոգու և կոնդենսատի կորուստներն աճում են, սակայն դրանք չպետք է 

գերազանցեն թույլատրելի չափերը (յուրաքանչյուր 1տ մազութի համար 

60÷160կգ): 

Շոգու և կոնդենսատի տեխնոլոգիական կորուստների նորմերը էլեկ-

տրակայանում մշակվում են յուրաքանչյուր տեխնոլոգիական պրոցեսի 

համար: Տեխնոլոգիական կորուստները հաշվի չեն առնվում կայանի 

սկզբունքային ջերմային սխեմաների հաշվարկի ժամանակ, սակայն 

դրանք պետք է հաշվի առնել ջրամշակման տեղակայանքի ընտրության 

ժամանակ:  
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Սարքավորումների և շոգետար խողովակների անընդհատները (օրի-

նակ պոմպերի քփացումներից) ցամաքուրդները (դրենաժները), ինչպես 

նաև պարբերականները (բնորոշ է գործարկման ու կանգառման ռեժիմնե-

րին), հավաքվում են ցամաքուրդային բաքում և պարբերաբար վերա-

դարձվում են ցիկլ: ՋԷԿ-երում կեղտոտված կոնդենսատը սովորաբար 

կուտակվում է առանձին բաքերում`»կեղտոտ կոնդենսատի բաք«, և իո-

նիտային զտիչներում մաքրելուց ու գազարկվելուց հետո վերադարձվում 

է ցիկլ: 

ՋԷԿ-ում առկա բոլոր կորուստները պետք է վերականգնվեն լրացու-

ցիչ ջրով: 
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3. ՋԷԿ-ԵՐԻ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

 

Որպես կանոն, ընդունված է ՋԷԿ-երի սարքավորումները տարան-

ջատել երկու խմբերով` 1. հիմնական սարքավորումներ և 2. օժանդակ 

սարքավորումներ: 

ՋԷԿ-երի հիմնական սարքավորումների շարքին են դասվում շոգե-

կաթսաները, շոգետուրբիններն ու էլեկտրական գեներատորները: ՋԷԿ-

երի հիմնական սարքավորումների հուսալի և տնտեսապես շահավետ 

աշխատանքն ապահովելու համար կարևոր դեր են կատարում դրանց 

օժանդակ սարքավորումները, որոնց շարքին են դասվում. 

1. շոգեջրային տրակտի օժանդակ սարքավորումներն ու տարրերը՝ 

ռեգեներատիվ տաքացուցիչները, գազազրկիչը, շոգեացուցիչները, այլ 

ջերմափոխանակիչ սարքեր, շոգու և կոնդենսատի խողովակագծերը և 

պոմպերը, 

2. գազաօդային և վառելիքային տրակտների օժանդակ սարքավո-

րումներն ու տարրերը՝ ծխաքարշեր, օդամուղներ, մոխրորսիչներ, վառե-

լիքային տնտեսության սարքավորումներ և փոշեպատրաստման սարքա-

վորումներ: 

Բացի վերոնշյալ օժանդակ սարքավորումներից՝ ՋԷՑ-երում կան նաև 

ցանցային տաքացուցիչներ, ջրատաքացուցիչ կաթսաներ և այլն: 

 

3.1. ՋԷԿ-Ի ՇՈԳԵՋՐԱՅԻՆ ՏՐԱԿՏԻ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

ՈՒ ՏԱՐՐԵՐ 

3.1.1. ՌԵԳԵՆԵՐԱՏԻՎ ՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

 

ԿԷԿ-երի ջերմային շահավետության ցուցանիշները դիտարկելիս 

արդեն ծանոթացել ենք ռեգեներատիվ տաքացուցիչների հետ: Ինչպես 

արդեն նշվել է, ԿԷԿ-ի շահավետության ցուցանիշները բարձրացնելու 

տարբերակներից մեկն է սնող ջրի աստիճանական տաքացումը ռեգենե-

րատիվ տաքացուցիչներում` տուրբինի առման շոգիով: Ռեգեներատիվ 

տաքացման արդյունավետությունը կախված է շոգու ռեգեներատիվ ա-

ռումներում շոգու հարաչափերի (պարամետրերի), ռեգեներատիվ տաքա-

ցուցիչների քանակի, ինչպես նաև դրանց միացման սխեմայի ճիշտ ըն-

տրությունից: ՋԷԿ-երի ջերմային սխեմաներում կիրառվում են խառնման 

ու մակերևութային տիպի ռեգեներատիվ տաքացուցիչներ: Խառնման 

տիպի տաքացուցիչներով ջերմային սխեմաները, ջերմային շահավետու-

թյան տեսանկյունից առավել շահավետ են, քանի որ տուրբինից վերցված 
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շոգու ամբողջ ջերմային էներգիան անմնացորդ վերադարձվում է ջերմա-

յին ցիկլ: Սակայն խառնման տիպի տաքացուցիչների կիրառման դեպ-

քում յուրաքանչյուր ռեգեներատիվ տաքացուցիչից հետո պետք է պոմպ 

տեղադրվի, կամ այդ տաքացուցիչներն այնպես տեղադրվեն, որ մի տա-

քացուցչից մյուսը ջրի հոսքն իրականացվի դրանցում հիդրավլիկական 

մակարդակների տարբերության հաշվին (վերջինս գործնականում հնա-

րավոր է իրագործել ջերմային սխեմայի այն հատվածում, որտեղ ջրի 

տաքացման համար կիրառվում է ցածր ճնշման շոգի, և շոգու առումների 

ճնշման տարբերությունը չի գերազանցում 0,2 ՄՊա-ը): 

     

                       ա)                                                     բ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

դ) 
Նկար 3.1. Մակերևութային տիպի տաքացուցիչները ռեգեներատիվ 

համակարգին միացման սխեմա 
ա) յուրաքանչյուր տաքացուցիչի մոտ ցամաքուրդային (դրենաժային) պոմպերով,  

բ) ցամաքուրդի (դրենաժի) կասկադային հեռացմամբ,             

գ) ցամաքուրդի (դրենաժի) խառը հեռացմամբ 

1- ռեգեներատիվ տաքացուցիչ, 2- տուրբինի առման շոգու մատուցում, 3- հիմնական 

կոնդենսատ, 4- ցամաքուրդային (դրենաժային) պոմպ, 5- կոնդենսատային պոմպ,  

6- կոնդենսատոր 
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Առավել տարածված ջերմային սխեմաներում ներառված են լինում 

մի քանի մակերևութային և մեկ հատ խառնման տիպի ռեգեներատիվ 

տաքացուցիչներ, որոնցից խառնման տիպի տաքացուցիչը նախատեսված 

է ջերմափոխանակման հետ միաժամանակ կոնդենսատից վնասակար 

գազերի հեռացումն իրականացնելու համար: 

Նկար 3.1-ում ներկայացված են ջերմային սխեմայի օրինակներ, 

որոնցում ներառված են մի քանի մակերևույթային տիպի ջերմափոխա-

նակիչներ, ներկայացվածներից առավել արդյունավետ է համարվում 

նկար 3.1 ա-ում ներկայացված ջերմային սխեման: 

Նկար 3.1ա-ում ներկայացված սխեմայում առման շոգու կոնդեն-

սատը սնող ջրի հետ խառնվում է տաքացուցիչից անմիջապես հետո 

(կոնդենսատի հոսքի ուղղությամբ): 

Ռեգեներատիվ տաքացուցիչից հետո առման շոգու կոնդենսատը 

խառնվում է հիմնական կոնդենսատին, ինչն ավելացնում է ռեգեներա-

տիվ առման շոգու օգտագործման արդյունավետությունը: Գործնակա-

նում այդպիսի սխեման հավասարազոր է խառնման տիպի տաքացու-

ցիչներով սխեմային: Այս սխեմայում ևս, խառնման տիպի տաքացու-

ցիչներով սխեմայի նման, անհրաժեշտ է ունենալ մեծ քանակությամբ ցա-

մաքուրդային (դրենաժային) պոմպեր: Տաք ջուր մղելու համար տեղա-

դրվող լրացուցիչ պոմպերը բարդացնում են սխեման, ինչպես նաև փոք-

րացնում են շահագոծման հուսալիությունը: 

Նկար 3.1բ-ում ներկայացված է ռեգեներատիվ առման շոգու կոնդեն-

սատի ցամաքուրդի (դրենաժի), տաքացուցիչից մինչև տուրբինի կոնդեն-

սատոր, կասկադային հեռացմամբ սխեմա: Այսպիսի սխեմայի դեպքում 

ռեգեներացիայի կիրառումից ակնկալվող արդյունավետությունը շատ 

ցածր է, քանի որ բոլոր տաքացուցիչներում, բացի առաջինից, առման շո-

գու կոնդենսատը դուրս է մղվում շոգիով, որն առաջանում է իրենից մեկ 

աստիճանով բարձր տաքացուցիչի ցամաքուրդի (դրենաժի) մի մասի 

եռման արդյունքում: Կարելի է ասել, որ այսպիսի սխեմայի կիրառման 

դեպքում  ռեգեներատիվ տաքացուցիչներում (բացի առաջինից) ջրի տա-

քացումն իրականացվում է նախորդ տաքացուցիչի շոգու միջոցով: Ընդ 

որում, տաքացուցիչներ տրվող շոգու քանակը նվազում է և նույն քանա-

կությամբ մեծանում է կոնդենսատոր մուտք գործող շոգու քանակը: 

Ցամաքուրդի (դրենաժի) կասկադային հեռացումը դեպի կոնդենսատոր, 

հանգեցնում է դրա հովացմանը` մինչև սառը աղբյուրի ջերմաստիճանը, 

ինչպես նաև նպաստում է հովացնող ջրին ջերմության հաղորդմանը, որն 

առավել զգալի չափով է նվազեցնում դիտարկվող սխեմայի ջերմային 

շահավետությունը: 
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Գործնականում առավել մեծ տարածում է ստացել նկար 3.1գ-ում 

ներկայացված սխեման: Այսպիսի սխեմայի կիրառման դեպքում ռեգե-

ներացիայի արդյունավետությունը փոքր է լինում նկար 3.1ա սխեմայի 

համեմատությամբ և բարձր է լինում 3.1բ սխեմայի համեմատությամբ: 

Մակերևութային տիպի ռեգեներատիվ տաքացուցիչներում ջրի տա-

քացումը կապված է անհակադարձելի կորուստներով, և դրա հետևանքով 

առաջանում է ջրի թերտաքացում մինչև տաքացնող շոգու հագեցման 

ջերմաստիճանը: Թերտաքացման մեծությունը կախված է տաքացման 

մակերևույթի մակերեսից ու տաքացուցիչում տեղի ունեցող ջերմափո-

խանակության պայմաններից: Ռեգեներատիվ տաքացուցիչներում ջրի 

տաքացման հիմնական մասը տեղի է ունենում տաքացնող շոգու կոնդեն-

սացման ընթացքում: Թերտաքացման մեծությունը որոշվում է տեխնի-

կատնտեսական հաշվարկներով, քանի որ դրա մեծ լինելը կարող է պայ-

մանավորված լինել ջերմափոխանցման մակերևույթի փոքր լինելու հետ, 

այսինքն՝ պայմանավորված լինի տաքացուցիչի ծախսերի փոքրացման 

հետ: Այս ամենի հետ մեկտեղ տուրբատեղակայանքի միևնույն մեծու-

թյամբ հզորության պայմաններում նվազում է ներքին բացարձակ ՕԳԳ-ն, 

այսինքն՝ մեծանում է վառելիքի ծախսը: Սովորաբար թերտաքացման 

մեծությունն ընդունվում է 1,5÷3°С: 

Ռեգեներատիվ տաքացուցիչի ցամաքուրդի (դրենաժի) ջերմաստի-

ճանը, ինչպես նաև ցածր ճնշմամբ շոգու հետ տաքացուցիչ ներկրվող ջեր-

մության քանակությունը նվազեցնելու նպատակով տաքացուցիչում ա-

ռանձնացվում է առանձին գոտի` ցամաքուրդի (դրենաժի) հովացման մա-

կերևույթ (ՑՀՄ): ՑՀՄ-ով բաց է թողնվում տաքացուցիչ տրվող ջրի հոսքի 

մի մասը, իսկ դրա հիմնական մասն անցնում է ՑՀՄ-ն շրջանցող խողո-

վակով: Այս դեպքում ցամաքուրդի (դրենաժի) ջերմաստիճանի և տաքա-

ցուցիչ տրվող ջրի ջերմաստիճանի միջև եղած տարբերությունն ընդուն-

վում է 4÷10°С: Այն տաքացուցիչներում, որոնցում ջուրը տաքացվում է 

գերտաք շոգիով, ավելացվում է լրացուցիչ գոտի` շոգու հովացման մա-

կերևույթ (ՇՀՄ): Ինչպես ՑՀՄ-ով, այնպես էլ ՇՀՄ-ով բաց է թողնվում տա-

քացուցիչ տրվող ջրի հոսքի մի մասը, իսկ շոգու մնացորդային գերտա-

քացումն ընդունվում է հավասար 8÷15°С:  

Վերոնշյալից հետևում է, որ բարձր ճնշման տաքացուցչի ջերմափո-

խանակության մակերևույթը բաժանվում է գոտու. 

• շոգեհովացուցիչ (ՇՀ)-որտեղ կոնվեկտիվ ջերմափոխանակման մի-

ջոցով խլվում է գերտաք շոգու գերտաքացման ջերմությունը (շոգու կոն-

դենսացումից խուսափելու նպատակով հովացման պրոցեսի վերջում շո-

գու ջերմաստիճանը պահպանվում է 5÷15°С-ով բարձր դրա հագեցման 

ջերմաստիճանից), 
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• բուն հովացուցիչ (ԲՀ)- որտեղ օգտագործվում է տաքանող շոգու 

կոնդենսացման ջերմությունը, 

• կոնդենսատի հովացուցիչ (ԿՀ)- որտեղ կոնվեկտիվ ջերմափոխա-

նակման միջոցով օգտագործվում է տաքացնող շոգու կոնդենսատի ֆի-

զիկական ջերմությունը: 

Նկար 3.2-ում ներկայացված է ԲՃՏ-ում տաքացնող շոգու և տա-

քացվող ջրի փոխադարձ շարժման սկզբունքային սխեման: 

 

 

Նկար 3.2. ԲՃՏ-ում շոգու և ջրի հոսքերի փոխադարձ շարժման 
սկզբունքային սխեմա 

Տաքացնող շոգին նախապես մտնելով ՇՀ՝ կորցնում է գերտաքացման 

ջերմության մի մասը, այնուհետև անցնում է ԲՀ, որտեղ շոգիացման 

թաքնված ջերմությունը հաղորդելով տաքացվող ջրին՝ կոնդենսանում 

էջանցնում ԿՀ: ԿՀ-ում շոգու կոնդենսատը մասամբ հովանում է և լցվում 

ավելի ցածր հարաչափերի (պարամետրերի) շոգիով սնվող հարևան ռե-

գեներատիվ տաքացուցիչ: 

 

    
                ա)                                                                 բ) 
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գ) 

Նկար 3.3. Մակերևութային տիպի ռեգեներատիվ տաքացուցիչներով սնող ջրի 
տաքացման սխեմաներ 

ա) ՇՀ-ի և ԿՀ-ի ուղղահոս միացման սխեմա, բ) ՇՀ-ի միացումն ըստ Վիոլենի 
սխեմայի, գ) ՇՀ-ի միացումն ըստ Նիկոլն-Ռիկարի սխեմայի 

1- ՇՀ-ով ու ԿՀ-ով ռեգեներատիվ տաքացուցիչ, 2- գազազրկիչ, 3- շոգեհովացուցիչ 
(ՇՀ), 4- ԿՀ-ով ռեգեներատիվ տաքացուցիչ 

 

Ռեգեներատիվ սխեմայում ՇՀ-ն կարող է միացվել նկար 3.3-ում ներ-

կայացված սխեմաների համաձայն: 3.3գ նկարում ներկայացված սխեմա-

ների համաձայն, առանձին տեղադրված ՇՀ-ում տաքացած ջրի հոսքը 

սնող ջրի հիմնական հոսքին է խառնվում շոգեկաթսայի էկոնոմայզերի 

մուտքում (ըստ Նիկոլն-Ռիկարի սխեմայի): Այդ դեպքում ռեգեներատիվ 

առման շոգու գերտաքացման ջերմությունն օգտագործվում է սնող ջրի 

տաքացման համար, որն ավելացնում է ռեգեներատիվ տաքացման ար-

դյունավետությունը: 3.3բ նկարում ներկայացված սխեմաների համաձայն, 

ՇՀ-ով անցնում է շոգեկաթսա մատուցվող սնող ջրի մի մասը (ըստ Վիո-

լենի սխեմայի), որը նույնպես հանգեցնում է համանման արդյունքի: 

ՇՀ-ի և ԿՀ-ի տաքացման մակերևույթները սովորաբար ԲՀ-ի տաքաց-

ման մակերևույթների հետ տեղադրվում են մեկ իրանում: 

Ռեգեներատիվ տաքացուցիչներին խիստ պահանջներ են ներկայաց-

վում ըստ հուսալիության ու ջրի տաքացման առաջադրված հարաչափե-

րը (պարամետրերը) ապահովելու համար: Տաքացող ջրի եռումն ու հիդրավ-

լիկական հարվածները կանխարգելելու նպատակով տաքացման մակե-

րևույթների գոտում տաքացնող շոգու ճնշումը պետք է ցածր լինի ջրի ճնշու-

մից: Ռեգեներատիվ տաքացուցիչների կոնստրուկցիան պետք է փոխհա-

տուցի բոլոր տարրերի վրա ջերմաստիճանի ազդեցության հետևանքով 
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առաջացող փոփոխություններն ու ապահովի դրանց տաքացման առավե-

լագույն արագությունը: 

ՋԷԿ-երում մեծ տարածում են գտել ռեգեներատիվ տաքացուցիչների 

երկու տեսակ խողովակատախտակով և հավաքիչով (կոլեկտորով): Հա-

վաքիչով (կոլեկտորով) ռեգեներատիվ տաքացուցիչները կիրառվում են 

որպես բարձր ճնշման տաքացուցիչներ, որոնց տաքացման մակերևույթի 

խողովակափնջում ջուրը գտնվում է սնող պոմպի առաջացրած ճնշման 

տակ: Ցածր ճնշման տաքացուցիչներին բնորոշ է խողովակատախտակի 

կիրառումը, որին ուղղաձիգ ամրացվում են ուղիղ կամ U-անման խո-

ղովակներից կազմված տաքացման մակերևույթները: 

Տաքացող ջուրը (տուրբինի հիմնական կոնդենսատը) մատուցվում է 

ռեգեներատիվ տաքացուցիչի ջրային խցի մոտքային բաժանմունք, անց-

նում է U-անման խողովակների միջով և մուտք գործում ջրային խցի մյուս 

հատվածը (շրջադարձի խուց), որում միջնորմով բաժանված են մուտքի և 

ելքի հատվածները: Շրջադարձի խցում ջուրը 180°-ով փոխում է շարժման 

ուղղությունն ու խողովակներով անցնելով հայտնվում է ջրային խցի ել-

քային բաժանմունքում: Ջրային խցում երկու միջնորմների տեղադրումը 

հնարավորություն է տալիս ապահովել տաքացող ջրի քառաքայլ շարժու-

մը: U-անման խողովակների (1452 հատ) եզրերն ամրացվում են իրանի և 

ջրային խցի կցաշուրթերի միջև տեղադրված խողովակատախտակի անց-

քերին: Ջրային խցի ներսում, միջնորմներից բացի, տեղադրված են անկե-

րային հեղույսներ (анкерные болты), որոնք նախատեսված են խողո-

վակատախտակի ամրացման ու խողովակափնջի ծանրության մի մասն 

իրանին հաղորդելու նպատակով: 

 

 
Նկար 3.4. ПН-400-26-2-1У տեսակի 

ցածր ճնշման տաքացուցիչ 
1-ջրային խուց, 2-անկերային կապեր 

(анкерные связи), 3-իրան, 4-խողովակա-

յին համակարգի կմախք, 5-U-անման 

խողովակներ, 6 վահան, 7-շոգեօդային 

խառնուրդի հեռացման կարճախողովակ, 

8-տաքացնող շոգու հեռացման կար-

ճախողովակ, 9-շոգու մուտք,  10, 11-սնող 

ջրի մատուցման ու հեռացման կարճախո-

ղովակներ, 12-մեկ աստիճանով բարձր ռե-

գեներատիվ տաքացուցիչից շոգեջրային 

խառնուրդի մատուցում 
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Շոգին ռեգեներատիվ տաքացուցիչ մուտք է գործում կարճախողո-

վակով, որի դեմ-հանդիման ամրացված է վահանը, որը կապված է խո-

ղովակափնջի կմախքի հետ: Ջերմափոխանցման պայմանների լավաց-

ման համար իրանում տեղադրված են միջնորմներ, որոնց օգնությամբ ա-

պահովվում է շոգու ընդլայնական եռաքայլ հոսքը: Տաքացնող շոգու կոն-

դենսատը հեռացվում է իրանի ստորին մասից: Կոնդենսատի մակարդա-

կից վեր գտնվող գոտում պարագծով տեղադրված է կիսակլոր խողովակ, 

որը նախատեսված է չսեղմվող գազերն օդը հեռացնելու համար: 

Գերկրիտիկական հարաչափերով (պարամետրերով) աշխատող 

հզոր էներգաբլոկների ՑՃՏ-ներում լատունե խողովակների կիրառումը 

կարող է հանգեցնել սնող ջրում պղնձի օքսիդների ներթափանցմանը, իսկ 

այնուհետև տուրբինի հոսքային մասում դրանց նստվածքների առաջաց-

մանը: Այդ իսկ պատճառով հզոր էներգաբլոկների ՑՃՏ-ներում տեղա-

դրվում են չժանգոտվող պողպատից խողովակներ (որպես կանոն 16x1մմ 

տրամագծով): Այդպիսի ռեգեներատիվ տաքացուցիչների խողովակա-

փունջը պատրաստվում է П-անման խողովակներից, խողովակատախ-

տակը եռակցվում է իրանին: Թեպետ չժանգոտվող պողպատե խողովակ-

ներն ունեն բարձր գին, սակայն ամեն դեպքում տեղակայանքի հզորու-

թյան, շահավետության ու հուսալիության բարձր մակարդակի ապա-

հովման շնորհիվ, դրանց կիրառումը դառնում է տնտեսապես շահավետ:  

Նկար 3.5-ում ներկայացված է բարձր պոտենցիալ (գերտաքացված) 

ունեցող տաքացնող շոգիով, ինչպես նաև ՇՀ-ով ու ԿՀ-ով հագեցած ՑՃՏ-ի 

կոնստրուկցիա: Խողովակափնջի խողովակները չժանգոտվող պողպա-

տից են: ՇՀ-ն պատրաստված է առանձին խողովակափնջի տեսքով, որը 

մոնտաժված է առանձին պատյանում ու տեղաբաշխված ռեգեներատիվ 

տաքացուցիչի կողային մասում: 

Տաքացնող շոգին մատուցվում է ՇՀ-ի ստորին հատված, ողողում  

խողովակափունջն ու վերին մասում տեղաբաշխված պատուհաններից 

մուտք է գործում ԲՀ: Ռեգեներատիվ տաքացուցիչի ստորին մասում հա-

տուկ ենթահատակում տեղաբաշխված է ԿՀ-ն: ԿՀ-ի տաքացման մա-

կերևույթն իրենից ներկայացնում է խողովակատախտակում ամրացված 

U-անման խողովակների փունջ, որոնք ներառված են պատյանի մեջ: Տա-

քացնող շոգու կոնդենսատը մուտք գործելով պատյանի վրայի պատու-

հաններով անցնում է միջխողովակային տարածքով և ենթահատակի 

(поддон) անցքերով հեռացվում է դեպի տաքացուցիչի իրան: Ռեգենե-

րատիվ տաքացուցիչում կոնդենսատի մակարդակը պահվում է ԿՀ-ի 

պատյանի ծնիչի վերին նիշին հավասար: 

ԲՃՏ-ներում խողովակատախտակների կիրառումը տարածում չի 

ստացել, քանի որ հուսալիության հաշվարկների համաձայն դրանք  հաս-
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նում են զգալի չափերի (մինչև 0,5մ): Այդ իսկ պատճառով ԲՃՏ-ները 

պատրաստվում են հավաքչային (կոլեկտորային) տիպի, իսկ դրանց տա-

քացման մակերևույթները պատրաստվում են պողպատե պարուրաձև 

գալարախողովակներից: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 3.5. ՇՀ-ով ու ԿՀ-ով կահավորված ՑՃՏ 
1- իրան, 2- ԲՀ-ի խողովակափունջ,   3-խողովակատախտակ, 4-ԲՀ-իջրային խուց,  5-շոգու 
մատուցում,  6- կոնդենսատի հեռացում, 7-ԿՀ-ի խողովակափունջ, 8-խողովակատախտակ,  
9-ԿՀ-ի ջրային խուց, 10-կոնդենսատի մատուցման կարճախողովակ, 11-շոգեօդային խառ-
նուրդի հեռացման կարճախողովակ, 12- մեկ աստիճանով բարձր ռեգեներատիվ տաքա-
ցուցիչից ցամաքուրդի (դրենաժի) մատուցում, 13,14-հիմնական կոնդենսատի մատուցում 

ու հեռացում, 15- ՇՀ-ի խողովակափունջ, 16-մեկ աստիճանով բարձր ռեգեներատիվ 
տաքացուցիչից շոգեօդային խառնուրդի մատուցում, 17- հիմնական կոնդենսատի 

հեռացում 

 

Նկար 3.6-ում պատկերված է հավաքիչային (կոլեկտորային) տիպի 

բարձր ճնշման տաքացուցիչ: Բարձր ճնշման ռեգեներատիվ տաքացուցիչի 

իրանում տեղաբաշխված են վեց փաթեթ պողպատե պարուրաձև գալա-

րախողովակներ, որոնց միացված են երեքական հավաքիչ (կոլեկտոր)` ջրի 

մատուցման ու հեռացման համար: Իրանի ստորին մասում հավաքիչները 

միանում են մատուցող ու հեռացնող կարճախողովակներին (патрубок): 

Տաքացուցիչն ունի նույն իրանում առանձին բաժանված ՇՀ և ԿՀ: ՇՀ-ի և ԿՀ-

ի գալարախողովակները տեղադրված են պատյանում: Տաքացնող շոգին 
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կենտրոնական հավաքիչով մատուցվում է ՇՀ-ի պատյաններին, որոնք 

փոխկապակցված են միմյանց հետ և առաջացնում են գալարախողո-

վակները ողողող շոգու հոսքի ուղղորդված շարժում: 

 
             ա)                                                                          բ) 

Նկար 3.6 ԲՃԳ-ի տաքացնող տարրերի (տաքացման մակերևույթների) 
կառուցվածքն ու տեղաբաշխումը 

ա) Տաքացուցչի իրանը տաքացնող տարրերով ու հավաքիչների (կոլեկտորների) 
համակարգով, բ) միաշարք պարուրաձև գալարախողովակ 

1- կոնդենսատի հովացուցիչ, 2- կոնդենսացման գոտի, 3- շոգու հովացուցիչ, K-ՇՀ-ի և 
ԿՀ-ի գալարախողովակների պատյան, П- միջնորմ, Кор- իջուցիկ տուփախողովակ 

 
Ինչպես երևում է նկար 3.7-ում, ջուրը մատուցվում է երեք հավաքիչ-

ներով (կոլեկտորներով): Այդ հավաքիչներով (կոլեկտորներով) ջրի հոսքի 

մի մասն իջնում է ԿՀ-ի հավաքիչներին (կոլեկտորներին): ԿՀ-ից հետո 

ջրի ամբողջ հոսքը կրկին հավաքվում է հավաքիչներում (կոլեկտորնե-

րում) և ուղղվում  դեպի ԿՀ-ի և ՇՀ-ի գալարախողովակներ: ԿՀ-ն անցած 

ջուրը հավաքիչով ուղղվում է դեպի հաջորդ տաքացուցիչ կամ կաթսայի 

սնման խողովակագիծ (ըստ Նիկոլն-Ռիկարի սխեմայի): 
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Նկար 3.7.  Շոգու և ջրի հոսքերի շարժման սխեման ԲՃՏ-ում 

1,2,3- համապատասխանաբար ԿՀ-ի, ԲՀ-ի և ՇՀ-ի տաքացման մակերևույթներ, 4- սնող 

ջրի հավաքիչներ (կոլեկտորներ), 5,6- ԿՀ-ի հավաքիչներ (կոլեկտորներ), 7- սահմանափա-

կող դրոսելային տափօղակներ, 8,9- սնող ջրի մուտքն ու ելքը, 10- ջրի հեռացումը ՇՀ-ից, 

11- շոգու մատուցում, 12- կոնդենսատի մուտքը, 13- կոնդենսատի հեռացումը 

 

Խառնման տիպի հորիզոնական տաքացուցիչների կառուցվածքն ու 

դրանց տեղադրման սխեման ներկայացված են 3.8 նկարում: Տ-1 ռեգենե-

րատիվ տաքացուցիչը տեղադրվում է բարձր նիշի վրա, իսկ Տ-2 ռեգենե-

րատիվ տաքացուցիչը տեղադրվում է դրանից ցածր նիշում: Ռեգեներա-

տիվ տաքացուցիչների նիշերի տարբերությունը հնարավորություն է տա-

լիս խուսափել լրացուցիչ կոնդենսատային պոմպ տեղադրելու անհրա-

ժեշտությունից, քանի որ Տ-1 տաքացուցիչից կոնդենսատը ինքնահոս 

սկզբունքով լցվում է Տ-2 տաքացուցիչ: Ռեգեներատիվ տաքացուցիչների 

նիշերի միջև առկա տարբերությունն ընտրվում է ըստ դրանցում ճնշում-

ների հնարավոր առավելագույն տարբերության, միաժամանակ հաշվի 

առնելով դատարկման խողովակագծերի դիմադրությունն ու շարային 

բարձրությունը: Կոնստրուկտիվ տեսակետից այս տաքացուցիչներն ու-

նեն հորիզոնական դիրքում գտնվող գլանի տեսք, որի ներսում տաքացող 

կոնդենսատի շիթային շարժում ստեղծելու նպատակով տեղադրվում են 

ծակոտկեն ափսեներ: Ջերմափոխանցման պրոցեսն իրականանում է 

տաքացնող շոգու և կոնդենսատի հակառակ ուղղված հոսքերի հանդիպ-

ման արդյունքում` շոգին շարժվում է ներքևից վերև, իսկ կոնդենսատը 

դրան հակառակ: Խառնման տիպի տաքացուցիչներում տաքացնող շոգին 

կոնդենսանում ու խառնվում է հիմնական կոնդենսատին, իսկ դրա մի 

մասը հեռացվում է չսեղմվող գազերի հետ միասին: Ռեգեներատիվ առ-

ման շոգու ճնշման նվազման հետևանքով խառնման տիպի տաքացուցի-

չից դեպի տուրբին ջրի ներթափանցումը բացառելու նպատակով տաքա-

ցուցիչի իրանի վրա նախատեսվում է կոնդենսատի վթարային դատար-

կում: Ձեռնարկվող միջոցառումները տաքացնող շոգու խողովակագծի 

վրա հետադարձ փական չտեղադրել հնարավորություն են տալիս: 
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Նկար 3.8. Խառնման տիպի հորիզոնական տաքացուցիչների տեղադրման 
սխեմա 

П-1, П-2- առաջին և երկրորդ ռեգեներատիվ տաքացուցիչներ, КН-2- երկրորդ աստիճանի 

մղման կոնդենսատային պոմպ, 1-հետադարձ փական, 2- հիդրոփական, 3- վթարային 

դատարկում, 4-փական, 5-վթարային դատարկում П-1-ից, 6-կոնդենսատի մատուցումը П-

2-ին, 7,10-շոգեօդային խառնուրդի հեռացում, 8-բաք, 9-կոնդենսատի հեռացումը П-2-ը 

շրջանցելով, 11-կոնդենսատի մատուցում 

 

3.9 նկարում ներկայացված է ուղղահայաց դիրքով տեղադրվող ՑՃՏ, 

որոնք ունեն էջքային ջրաբաշխում: Տուրբինի ռեգեներատիվ առման շո-

գին մատուցվում է ռեգեներատիվ տաքացուցիչի վերին մաս, շարժվում է 

դեպի ներքև ու կոնդենսանում է հոսող ջրի շիթերի վրա: Իրանի կենտ-

րոնում տեղաբաշխված է օդահովացուցիչ, որտեղ մուտք են գործում 

չսեղմվող գազերն ու տաքացնող շոգու որոշ քանակություն: Շոգեօդային 

խառնուրդը հովանում է սառը կոնդենսատի շիթերով ու հեռացվում է 

իրանից: Տաքացնող գոտուց հետո կոնդենսատը հավաքվում է հորիզո-

նական վաքում (лоток), որի ստորին մասին հնարավոր է իրականացնել 
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տուրբինի քփացումների շոգու մատուցում. այդ դեպքում վաքն աշխա-

տում է որպես բարբոտաժային աստիճան): Տաքացուցիչի իրանի ստորին 

մասում տեղադրված են հետադարձ փականներ, որոնց միջով կոնդեն-

սատը մուտք է գործում տաքացուցիչի ջրային տարածք: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

             

                         ա)                                                              բ) 
 

Նկար 3.9 Ուղղահայաց դիրքով տեղադրվող ՑՃՏ ա) П-1, բ) П-2 
1- շոգու մատուցումը տուրբինի առումից, 2- շոգեօդային խառնուրդի հեռացում, 

 3- հիմնական կոնդենսատի մատուցում, 4- էջքային հավաքիչ (կոլեկտոր), 5- միջնորմ,  

6-հիդրոփական, 7-վթարային դատարկում դեպի կոնդենսատոր, 8- կոնդենսատի 

հեռացում, 9- ջրի մատուցում հետադարձ փականից, 10-շոգու մատուցում տուրբինի 

քփացումներից, 11- շոգու հետադարձ փական,   12- հոսք սնող պոմպերի քփացումներից 
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3.1.2.  ՋՐԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԳԱԶԱԶՐԿՈՒՄ 

 

Շոգեկաթսայի տաքացման մակերևույթները կոռոզիայից պաշտպա-

նելու նպատակով ջուրը (կոնդենսատն ու սնող ջուրը) ենթարկում են գա-

զազրկման: Կոռոզիոն ակտիվ հատկությամբ օժտված են կոնդենսատում 

ու սնող ջրում լուծված օդի կազմում գտնվող ագրեսիվ գազերը` թթվա-

ծինն ու ածխաթթու գազը: 

Սնող ջրում լուծված ագրեսիվ գազերի հեռացումը կարող է կատարվել 

քիմիական ու ջերմային եղանակներով: Ժամանակակից էլեկտրակայան-

ներում կիրառվում է սնող ջրի գազազրկման ջերմային եղանակը` սա գազի 

դիսորբցիայի պրոցեսն է, որի ընթացքում տեղի է ունենում հեղուկում լուծ-

ված գազի անցումը դեպի դրա հետ կոնտակտի մեջ գտնվող շոգին: 

Ջուրը եռման վիճակի հասցնելը դեռևս բավարար պայման չէ դրա-

նում լուծված գազերն ամբողջությամբ հեռացնելու համար: Ջերմային գա-

զազրկման ժամանակ գազերի հեռացումը տեղի է ունենում դրանց դիֆու-

զիայի հաշվին: Եռմանը զուգընթաց պետք է պայմաններ ստեղծվեն գազե-

րը ջրից շոգու տարածություն անցնելու համար: Այդպիսի պայմաններից 

մեկն է շոգու և ջրի շփման մակերևույթի մեծացումը, որպեսզի գազա-

զրկվող ջրի հոսքի մասնիկները առավելագույն չափով մոտեցնենք ֆա-

զերի բաժանման մակերևույթին: Նշված արդյունքին կարելի է հասնել ջրի 

հոսք բարակ շիթերի, կաթիլների կամ թաղանթի բաժանելով, ինչպես նաև 

ջրի բարակ շերտում շոգին բարբոտաժելու դեպքում: 

Գազազրկման պրոցեսի վրա դրական ազդեցություն է թողնում գա-

զազրկվող ջրի միջին ջերմաստիճանի աճը, քանի որ այդ դեպքում նվա-

զում է ջրի մածուցիկությունն ու դրա մակերևութային լարվածությունը, 

ինչպես նաև մեծանում է գազերի դիֆուզիան: Ընդ որում, ջրից գազերի 

արդյունավետ հեռացումը նույնպես չի հանդիսանում գազազրկման արդյու-

նավետության բավարար պայման: Ջրից անջատված գազերը գտնվում են 

հեղուկի մակերևույթին կամ անմիջապես դրան հարող շերտերում, իսկ 

նման պայմաններում ջրի ջերմաստիճանի աննշան նվազման կամ դրա 

ճնշման աճի դեպքում գազերը կրկին կլանվում են ջրի կողմից: 

Լիարժեք գազազրկում ձեռք է բերվում անջատված գազերի ամբողջ 

քանակությունը գազազրկիչից դուրսբերման դեպքում: Գազազրկիչից գա-

զերի հետ հեռացվում է նաև որոշակի քանակի շոգի: Գազերի հետ հեռաց-

վող շոգու այդ քանակությունը զգալիորեն ազդում է գազազրկման ար-

դյունավետության վրա: Բարձրացված ճնշմամբ գազազրկիչների համար 

գազերի հետ հեռացվող շոգու այդ քանակությունը կազմում է 1000կգ գա-

զազրկվող ջրի համար 2÷3կգ շոգի: 
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ՋԷԿ-երում կիրառվող գազազրկիչները դասակարգվում են ըստ աշ-

խատանքային ճնշման (որոնց դեպքում տեղի է ունենում գազերի հեռա-

ցումը ջրից). 

• բարձր ճնշմամբ գազազրկիչներ (0,6÷1,2ՄՊա)`ДСП-1600 և ДСП-1000 

տիպերի, 1÷40°С ջրի տաքացմամբ, 

• մթնոլորտային գազազրկիչներ (0,12ՄՊա)`ДА-300, ДА-150 տի-

պերի,  10÷50°С ջրի տաքացմամբ, 

• վակուումային գազազրկիչներ (0,0075÷0,05ՄՊա)` ДВ-2400, ДВ-2000 

տիպերի, 15÷25°С ջրի տաքացմամբ: 

Գազազրկիչները դասակարգվում են նաև ըստ շոգու և ջրի շփման 

(կոնտակտի) ձևերի. 

• թաղանթային, 

• շիթային, 

• կաթիլային, 

• բարբոտաժային: 

Հաճախ են օգտագործվում շոգու և ջրի շփման կոմբինացված եղանա-

կով աշխատող գազազրկիչներ (օրինակ՝ շիթաբարբոտաժային գազա-

զրկիչներ): 

Գազազրկիչների մեծ մասն ունի ուղղահայաց գլանական սյան ձև, 

որը տեղաբաշվում է կուտակիչ բաքի վրա: Կուտակիչ բաքը նախատես-

ված է սնող ջրի պաշար կուտակելու համար (լրասնման նպատակով), 
ինչպես նաև դրանում ավարտվում է ջրի դեգազացիայի պրոցեսը: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Նկար 3.10 . ուղղաձիգ գլանաձև գազազրկիչ աշ-
տարակի կառուցվածքի սխեմատիկ պատկեր 
1- իրան, 2- ջրի մուտք, 3- գազի հետ հեռացող շոգու 

հեռացում,  4- ափսեներ, 5- տաքացնող շոգու մուտք 
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3.10 նկարում պատկերված է շիթային մթնոլորտային գազազրկող 

աշտարակ: Այս գազազրկիչ աշտարակներն ունեն պարզ կառուցվածք ու 

շոգու հոսքի փոքր դիմադրություն: Գազազրկվող ջուրը մատուցվում է 

աշտարակի վերին հատված: Ջրի ամբողջ հոսքի շիթերի բաժանումն 

իրականացվում է ծակոտկեն ափսեների օգնությամբ, որոնք դասավոր-

ված են աշտարակի բարձրությամբ մեկը մյուսից 300÷400մմ հեռավո-

րության վրա: Ափսեներն ունեն 5÷7մմ անցքեր, որոնց մակերեսը կազմում 

է ափսեի մակերեսի 8%-ը: Աշտարակում տեղադրվում են ափսեների 

երկու տեսակ, որոնցից մեկով շոգու անցումն իրականացվում է ափսեի 

կենտրոնում գտնվող անցքով, իսկ մյուսում պարագծով: Նշված ափսե-

ները հաջորդելով մեկը մյուսին ապահովում են շոգու հոսքի և գազա-

զրկվող ջրի շփումը: Տեղադրվող ափսեների քանակը որոշվում է գազա-

զրկվող ջրում թթվածնի սկզբնական ու վերջնական պարունակությամբ: 

Ցանկացած տեսակի գազազրկիչի կարևոր բնութագիր է հանդիսա-

նում ոռոգման բերված խտությունը (ջրի ծախսի հարաբերությունը աշ-

տարակի ընդլայնական հատույթի մակերեսի նկատմաբ): Շիթային տիպի 

աշտարակների համար այդ մեծությունը կազմում է 60÷100տ/մ2ժ: 

Թաղանթավոր տիպի (նկար 3.11) գազազրկող աշտարակներում գա-

զազրկվող ջուրը բաժանվում է բարակ թաղանթների, հոսելով ներդիրի 

մակերևույթի վրայով: Կիրառվում են կանոնակարգված ու չկանոնա-

կարգված ներդիրներ: 

Կանոնակարգված ներդիրներն իրենցից ներկայացնում են ուղղաձիգ, 

թեք կամ զիգզագանման թիթեղները, համակենտրոն գլաններ, որոնք դա-

սավորվում են օղակների ուղիղ շարքերով կամ այլ տարրեր, որոնք ապա-

հովում են ջրի անընդհատ ուղղորդված շարժումը: Կանոնակարգված 

ներդիրները հնարավորություն են տալիս ջուրը 20÷30°С տաքացնելու 

դեպքում աշխատել 300տ/մ2ժ ոռոգման բերված խտությամբ: 

Չկանոնակարգված ներդիրներն իրենցից ներկայացնում են որոշակի 

ձևի տարրրեր, որոնցով ամբողջությամբ լցվում է աշտարակի ամբողջ ծա-

վալը, դրանք կարող են լինել գնդեր, օղակներ, Ω-անման տարրեր և այլն: 

Չկանոնակարգված ներդիրներով գազազրկող աշտարակը հնարավորու-

թյուն է տալիս ջուրը մինչև 40°С տաքացնելու դեպքում ստանալ 90÷100տ/մ2ժ 

ոռոգման բերված խտություն, ինչպես նաև ապահովում է համեմատաբար 

բարձր մասսայափոխանցման գործակից ու ջրում համապատասխանաբար 

գազի քիչ մնացորդային պարունակություն: Ի դեպ, այս չկանոնակարգ-

ված ներդիրներով գազազրկող աշտարակի հիդրավլիկական բեռի սահ-

մանային արժեքը զգալիորեն ցածր է, քան կանոնակարգված ներդիրով 

աշտարակներինը: 
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Նկար 3.11 Չկանոնակարգված ներդիրով թաղանթային տիպի գազազրկիչ 
աշտարակի կառուցվածքի սխեմատիկ պատկեր 

1-իրան, ջրի մուտք, 3-կափարիչ, 4-շոգեօդային խառնուրդի հեռացում, 5-ջրի դատարկման 

անցք, 6-շոգեօդային խառնուրդի կարճախողովակներ, 7, 8-ջրաբաշխման խցի վերին և 

ներքին թիթեղներ, 9- ոռոգվող ներդիր, 10- շոգու մուտք, 11-ցամաքուրդի (դրենաժի) մուտք 

 

Գազազրկման լավագույն արդյունք ձեռք է բերվում ջրի շիթային ու 

թաղանթային կամ կաթիլային բաշխման սկզբունքը բարբոտաժի սկզբունքի 

հետ համակցելու դեպքում: Բարբոտաժային տեղակայանքներում շոգու և 

ջրի շփումը տեղի է ունենում դրա բաժանման ժամանակ: Այս դեպքում 

ապահովվում է ինտենսիվ տուրբուլենտություն, և ֆազերի շփման տեսա-

կարար մակերեսը կարող է ստացվել մինչև 1500մ2/մ3: Ջրի շերտով շոգու 

անցման ժամանակ այն գերտաքանում է հագեցման ջերմաստիճանի հա-

մեմատ, որը համապատասխանում է ջրի մակարդակից վեր շոգու տա-

րածքում եղած ճնշմանը: Ընդ որում, շոգու պղպջակներն իրենց հետ տա-

նում են ջրի որոշակի թաղանք, որն անմիջապես եռում է վեր բարձրա-

նալուց: Դա նպաստում է ջրում լուծված գազերի անջատմանը: Բարբո-

տաժի ժամանակ անջատվում են ջրում եղած և՛ թթվածինը, և՛ ածխաթթու 

գազը, որոնք այլ տիպի գազազրկիչներում ամբողջությամբ չեն անջատ-

վում ջրից: Բարբոտաժային գազազրկիչ տեղակայանքները կոմպակտ են 

և լավ են համադրվում շիթային տիպի տեղակայանքի հետ: Շիթային 

բաժանմունքը ծառայում է ջուրը մինչև հագեցման ջերմաստիճան տա-

քացնելու և կոշտ գազազրկման համար: 
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Ներկայացված գազազրկման աշտարակի աշխատանքը հիմնվում է 

երկաստիճան` շիթաբարբոտաժային, գազազրկման սկզբունքի վրա, որի 

համար աշտարակի ստորին մասում տեղադրված է բարբոտաժային սար-

քը: Գազազրկման ենթակա հիմնական կոնդենսատը և քիմիապես աղա-

զրկված ջուրը աշտարակի խառնման-բաշխման սարքի միջոցով (բկանց-

քով) լցվում են ծակոտկեն ափսեի վրա: Ափսեի անցքերից ջուրը շիթերով 

թափվում է արտաթափման թիթեղի վրա և այնուհետև սեգմենտային 

անցքով` բարբոտաժային սարքի վրա, որը բաղկացած է ծակոտկեն թի-

թեղից, շոգու բաց թողնման ու թափման խողովակներից: Ջուրը բարբո-

տաժային թիթեղի վրայով շարժվելով տաքանում է դրա անցքերով անց-

նող շոգիով, հասնում է եռման աստիճանի և ջրաթափ խողովակներով 

լցվում է գազազրկիչի բաքի մեջ: Բաքի բկանցքն ու խողովակների ստորին 

ծայրերն առաջացնում են հիդրոփական, որը բացառում է շոգու` բար-

բոտաժային սարքին շրջանցումը: Տաքացնող շոգին բարբոտաժային թի-

թեղի տակ է տրվում շոգեհավաքիչով (շոգեկոլեկտորով): Բարբոտաժային 

թիթեղի անցքերի մակերեսն ընտրվում է այնպես, որպեսզի գազազրկիչի 

նվազագույն բեռնվածության դեպքում անգամ շոգին բարբոտաժային 

թիթեղի տակ պահպանի կայուն շոգեբարձ` թիթեղի անցքերից ջրի թա-

փումը կանխելու համար: Գազազրկիչում անջատված գազերը շոգու որոշ 

քանակի հետ հեռացվում են աշտարակի վերևի խողովակապտուկով: 

Այսպիսի գազազրկիչների արդյունավետությունը զգալիորեն բարձր է՝ 

մյուսների հետ համեմատած: 

 

 

 
 
 
 
 

Նկար 3.12. Շիթաբարբոտաժային տիպի 
գազազրկիչ աշտարակի կառուցվածքի 

սխեմատիկ պատեր 
1- ջրի մուտք, 2- խառնման-բաշխման սարք, 3- 

արտաթափման (переливное) տեղակայանք, 4-

ծակոտկեն ափսե, 5- շոգու բաց թողնման ափսե, 

6-դատարկման վաք (канал), 7-բարբոտաժային 

ափսե, 8-արտաթափման շեմ, 9,15-հիդրոփական, 

10-իրան, 11-ջրաթափում, 12-կուտակիչ բաք, 13-

շոգու մուտք, 14- շոգու բաց թողնման խողովակ, 

16-բարբոտաժային շերտ, 17-շոգու հեռացման 

խողովակապտուկ 
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3.1.3. ՍՆՈՂ ՈՒ ԿՈՆԴԵՆՍԱՏԱՅԻՆ ՊՈՄՊԵՐ 
 

Սնող պոմպերի մեկաստիճան մղման սխեմայի դեպքում սնող պոմ-

պը տեղադրվում է գազազրկիչից անմիջապես հետո (ըստ սնող ջրի հոսքի 

ուղղության) և պետք է զարգացնի շոգեկաթսա տրվող ջրի համար ան-

հրաժեշտ էջքը: Սակայն անհրաժեշտ է սնող պոմպերն ընտրել ավելի մեծ 

էջք ստեղծելու համար, որպեսզի հաղթահարենք սնման ուղու հիդրավ-

լիկական դիմադրությունները: Հաշվի առնելով սնող պոմպի զարգացրած 

ճնշումը, պայմանականորեն, դրանից հետո տեղադրված ռեգեներատիվ 

տաքացուցիչները կոչվում են բարձր ճնշման տաքացուցիչներ, քանի որ 

դրանց տաքացման մակերևույթների խողովակափունջը գտնվում է 

բարձր ճնշման տակ: Այսպիսով՝ ռեգեներատիվ սխեման պայմանակա-

նորեն բաժանվում է երկու մասի-բարձր ճնշման մաս` սնող պոմպից մին-

չև շոգեկաթսա, որի խողովակներով մղվող կաթսայի սնման համար 

նախատեսված ջուրը պայմանականորեն անվանվում է սնող ջուր և ցածր 

ճնշման մասից` կոնդենսատորից մինչև գազազրկիչ, որի խողովակներով 

մղվող ջուրը պայմանականորեն անվանվում է հիմնական կոնդենսատ: 

Հետևաբար ռեգեներատիվ սխեմայի կոնդենսատորից մինչև գազազրկիչ 

տեղադրված ռեգեներատիվ տաքացուցիչները կանվանվեն ցածր ճնշման 

տաքացուցիչներ: 

Պոմպի առավելագույն էջքը 15÷20%-ով գերազանցում է հաշվարկա-

յինը, իսկ պոմպի զարգացրած ճնշումը գերազանցում է տուրբինից առաջ 

թարմ շոգու ճնշումը 30÷35%-ով: 

Պոմպի աշխատանքի ժամանակ դրան մատուցվող էներգիայի մեծ 

մասը հաղորդվում է մղվող ջրին, բարձրացնելով դրա էնթալպիան: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկար 3.13 Սնող պոմպի 
մեկաստիճան միացման 

սխեմա 
1-ռեգեներատիվ տաքացուցիչ,  

2- Գազազրկիչ, 3- սնող պոմպ 
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Մինչև 200 ՄՎտ հզորությամբ էներգաբլոկների սնող պոմպերն աշ-

խատում են էլեկտրահաղորդակով` ասինխրոն շարժիչով: Իսկ ավելի 

հզոր էներգաբլոկների սնող պոմպերն աշխատում են տուրբահաղորդա-

կով` որը սնվում է հիմնական տուրբինի թարմ շոգու կամ ռեգեներատիվ 

առման շոգու գծից: 

Էլեկտրահաղորդակի կիրառման դեպքում սնող պոմպի շահագոր-

ծումն ավելի դյուրին է և դրա գինն ավելի էժան է ստացվում, քան տուր-

բահաղորդակի դեպքում: Սակայն սնող տեղակայանքը փոփոխական ռե-

ժիմներով աշխատելու ժամանակ դրա արդյունավետությունը նվազում է 

(սնող ջրի ծախսի փոփոխությունից կախված): Տուրբահաղորդակի կի-

րառման դեպքում պոմպի արտադրողականության կարգավորման հա-

մար իրականացվում է հաղորդակ տուրբինի պտտման հաճախականու-

թյան փոփոխություն, որն ավելի շահավետ է: Ինչպես նաև անհրաժեշտ է 

հիշել, որ 4ՄՎտ-ից ավելի հզորության պոմպեր պատրաստելը մեծ դժվա-

րությունների հետ է կապված, որը պայմանավորված է հատկապես 

դրանց գործարկման ռեժիմների հետ: Այդ իսկ պատճառով 250ՄՎտ և 

ավելի հզորությամբ էներգաբլոկներում տեղադրվում են տուրբահաղոր-

դակով սնող պոմպեր, ինչպես նաև այդ բլոկների սնման սխեմայում 

կարող են ներառված լինել գործարկման ու կանգառման ռեժիմների հա-

մար նախատեսված փոքր արտադրողականությամբ էլեկտրաշարժաբե-

րով սնող պոմպ: 

Սնող պոմպի տուրբահաղորդակը կարող է օգտագործել հիմնական 

տուրբինի թարմ շոգու որոշակի քանակը, ռեգեներատիվ առումներից 

մեկի շոգին կամ միջանկյալ գերտաքացման սառը գծից վերցվող շոգու 

որոշակի քանակություն: Տուրբահաղորդակում աշխատած շոգին կարող 

է ուղարկվել՝ 

• հիմնական տուրբինի կոնդենսատոր (նկար 3.14 ա), 

• հիմնական տուրբինի ավելի ցածր ճնշման առում (նկար 3.14 բ), 

• տուրբահաղորդակի սեփական կոնդենսատոր (նկար 3.14 գ), 

• ռեգեներատիվ տաքացուցիչին որպես տաքացնող շոգ (նկար 3.14 դ): 
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Նկար 3.14. Սնող պոմպերի տուրբաշարժաբերի միացման սխեմաներ 
ա) աշխատած շոգին տարվում է դեպի հիմնական տուրբինի կոնդենսատոր 
բ) աշխատած շոգին տարվում է դեպի հիմնական տուրբինի ավելի ցածր ճնշման 
առում (ծառայում է որպես հակաճնշումային տուրբին) 
գ) աշխատած շոգին տարվում է տուրբահաղորդակի սեփական կոնդենսատոր 
դ) աշխատած շոգին տարվում է ռեգեներատիվ տաքացուցիչ` որպես տաքացնող 
շոգի (ծառայում է որպես հակաճնշումային տուրբին) 

1- շոգեկաթսա, 2- միջանկյալ գերտաքացուցիչ, 3-հիմնական տուրբինի բարձր ճնշման 

գլան, 4- հիմնական տուրբինի ցած ճնշման գլան, 5- գեներատոր, 6- սնող պոմպի հաղոր-

դակ տուրբին, 7-հիմնական կոնդենսատոր, 8-կոնդենսատային պոմպ, 9-ցածր ճնշման 

տաքացուցիչ, 10- սնող պոմպի տուրբահաղորդակի սեփական կոնդենսատոր, 11- բարձր 

ճնշման տաքացուցիչ 
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Նկար 3.15. ԿԷԿ-ի սնող խողովակագծերի սխեմա 
1-գազազրկիչ, 2-բուստերային պոմպ, 3-սնող պոմպ տուբահաղորդակով, 4-պահուստային 

սնող պոմպ էլեկտրաշարժաբերով, 5,8-փականներ, 6-սնման “սառը” գիծ (ԲՃՏ-ների 

խումբը շրջանցող գիծ), 7-բարձր ճնշման տաքացուցիչներ, 9-գլխավոր շոգեփական, р—

վերաշրջանառության գիծ 

 

Որպես սնող պոմպ կիրառվում են բազմաաստիճան կենտրոնախույս 

պոմպեր, որոնք տեղադրվում են էլեկտրակայանի գլխավոր մասնաշենքի 

մեքենայական սրահի 0,00մ նիշում: 

Էլեկտրաշարժաբերով սնող պոմպերի ներծծման խցում անհրաժեշտ 

ճնշումը ձեռք է բերվում 12 և ավելի բարձր նիշում տեղադրված գազա-

զրկիչի կուտակիչ բաքի շնորհիվ: Իսկ տուրբահաղորդակով սնող պոմ-

պերի դեպքում, որոնց ռոտորի պտուտաթվերի հաճախականությունն 

ավել մեծ է, ներծծման խցում անհրաժեշտ ճնշումն ապահովում են դան-

դաղընթաց բուստերային պոմպերի: Բուստերային պոմպերը կարող են 

ունենալ անկախ էլեկտրասնուցում, կամ կարող են աշխատել ռեդուկտո-

րի օգնությամբ միացվելով սնող պոմպի տուրբահաղորդակին: Սնող 

պոմպում պոմպաժը բացառելու նպատակով դրա էջքային կարճախողո-

վակի վրա տեղադրվում է հետադրձ փական, ինչպես նաև նախատեսվում 

է սնող ջրի վերաշրջանառության գիծ դեպի գազազրկիչի կուտակիչ բաք: 
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3.15 նկարում պատկերված է գերկրիտիկական հարաչափերով (պա-

րամետրերով) աշխատող էներգաբլոկի սնող խողովակագծերի սխեման: 

Ներկայացված սխեման նախատեսում է բուստերային պոմպերի տեղա-

դրում, սնող ջրի վերաշրջանառության գիծ, ինչպես նաև ԲՃՏ-ների 

պաշտպանություն դրանցում ջրի մակարդակի բարձրացման դեպքում 

(խողովակների պատռման դեպքում): ԲՃՏ-ի պաշտպանության համա-

կարգի գործարկման ազդակ է հանդիսանում ցանկացած ԲՃՏ-ի շոգու 

տարածքում ջրի մակարդակի բարձրացումը: Պաշտպանության գործելու 

դեպքում սնող ջուրը շրջանցելով բոլոր ԲՃՏ-ները մղվում է դեպի շոգե-

կաթսա: 

Կոնդենսատային պոմպերը նախատեսված են հիմնական կոնդենսա-

տը կոնդենսատորից մինչև գազազրկիչ մղելու համար: Դրանց զարգաց-

րած ճնշումը պետք է որոշ չափով գերազանցի գազազրկիչում եղած ճընշ-

մանը (հաշվի առնելով կոնդենսատի մղման ուղու հիդրավլիկական դի-

մադրությունը): Որպես կոնդենսատային պոմպ նույնպես օգտագործվում 

են կենտրոնախույս պոմպեր, որոնց վրա առկա է կավիտացիան բացա-

ռող մուտքի հատուկ սարք` մուտքի շնեկներ:  

3.16 նկարում պատկերված է ցածր ճնշման ռեգեներատիվ տաքաց-

ման սխեմայում կոնդենսատային պոմպերի միացման սխեմա: Որպես 

կանոն մեկ տուրբինի սխեմայում տեղադրվում են երկու կամ երեք կոն-

դենսատային պոմպեր, իսկ ռեգեներատիվ սխեմայում խառնման տիպի 

ՑՃՏ-ի առկայության դեպքում դրանցից յուրաքանչյուրից հետո տեղա-

դրվում է ևս մեկ աստիճան մղման կոնդենսատային պոմպեր (2÷3 պոմպ 

յուրաքանչյուր աստիօանում): Կոնդենսատային պոմպերի աստիճան-

ների քանակը պայմանավորված է ռեգեներատիվ սխեմայում առկա 

խառնման տիպի ՑՃՏ-ի քանակով: Կոնդենսատային պոմպերի յուրաքան-

չյուր աստիճանում երկու պոմպ տեղադրելու դեպքում դրանցից յուրա-

քանչյուրի արտադրողականությունը պետք է ընտրել այնպես, որ դա 

կարողանա մղել հիմնական կոնդենսատի ամբողջ քանակը (ապահովի 

100 % արտադրողականությունը): Իսկ կոնդենսատային պոմպերի յուրա-

քանչյուր աստիճանում երեք պոմպ տեղադրելու դեպքում դրանցից յու-

րաքանչյուրի արտադրողականությունը պետք է ընտրել այնպես, որ դա 

կարողանա մղել հիմնական կոնդենսատի ամբողջ քանակի կեսը (ապա-

հովի 50 % արտադրողականությունը), այսինքն դրանցից մեկի անսար-

քության դեպքում մյուս երկուսը պետք է ապահովեն հիմնական կոնդեն-

սատի ամբողջ ծախսի մղումը, դրանով իսկ ապահովելով էներգաբլոկի 

հուսալի աշխատանքը անվանական ռեժիմում:  
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Նկար 3.16 ցածր ճնշման ռեգեներատիվ տաքացման սխեմա 
1,2- ՑՃՏ, 3-կոնդենսատոր, 4-կոնդենսատային պոմպ, 5-էժեկտորային տեղակայանք,  

6-քփացումների շոգու հովացուցիչ, 7-ցամաքուրդի (դրենաժի) պոմպ 

 

Ներկայացված ցածր ճնշման ռեգեներատիվ սխեմայում առկա ցամա-

քուրդի (դրենաժի) պոմպերը (որոշ սխեմաներում դրանց անվանում են 

միախառնման պոմպ) պետք է ընտրել այնպես, որ յուրաքանչյուրը կարո-

ղանա դեպի հիմնական կոնդենսատի սխեմա մղել տվյալ ռեգեներատիվ 

տաքացուցիչի տաքացնող շոգու կոնդենսատի ամբողջ քանակը (ապա-

հովի 100 % արտադրողականությունը): 

 

3.1.4. ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

Ջերմաֆիկացիոն տուրբիններով էլեկտրակայաններում ցանցային 

տաքացուցիչները տեղադրվում են առանց պաշարի, իսկ դրանց քանակն 

ընտրվում է նվազագույնը: Ցանցային տաքացուցիչների տաքացման մա-

կերևույթի մակերեսը որոշվում է տարվա ամենացուրտ ամսվա համար 

տուրբինի առումից ջերմության բաց թողնման առավելագույն քանակի 

ջերմային հաշվարկից ելնելով: 

Ըստ տեղադրման ձևի՝ ցանցային տաքացուցիչները լինում են հորի-

զոնական և ուղղահայաց: խոշոր ՋԷԿ-երում բացառապես կիրառվում են 

հորիզոնական տեղադրմամբ ցանցային տաքացուցիչներ, որոնք լավ են 

հարմարադասվում տուրբինի ջերմաֆիկացիոն առման ներքևում: 
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Նկար 3.17. Հորիզոնական տեղադրմամբ ցանցային տաքացուցիչի 

կոնստրուկտիվ սխեմա 
А, Б- Ցանցային ջրի մուտք և ելք, В, Г- շոգու մատուցում և շոգեօդային խառնուրդի 

հեռացում, Д- կոնդենսատի հեռացում 

 

3.17 նկարում պատկերված է ПСГ-5000-3,5-8 տիպի հորիզոնական 

ցանցային տաքացուցիչի կոնստրուկտիվ սխեմա, որը տեղադրվում է         

Т-250-240 տուրբիններով կահավորված էլեկտրակայաններում: Այս տա-

քացուցիչների տաքացման մակերևույթի խողովակափունջը կազմված է 

ուղղաձիգ լատունե խողովակներից, որոնց եզրերը գրտնակված են 

(развальцованы) խողովակատախտակներում: Ջրի մուտքի և ելքի կարճա-

խողովակները միացած են առջևի խցին: Այդ խցում տեղադրված են նաև 

ջրի քայլերն առաջացնող միջնորմներ: Տաքացուցիչի ետնամասի խուցը 

(շրջադարձի խուց) ևս ներկահավորված է միջնորմներով: Խողովակների 

ջերմային ընդարձակումը փոխհատուցելու նպատակով իրանի վրա, ետ-

նամասի խցի կողմից, տեղադրվում է փոխհատուցիչ: Խողովակների ներ-

քին մակերևույթները զննելու և մաքրելու համար առջևի և ետնամասի 

խցերի վրա նախատեսված են մտոցներ (лазы): Տաքացուցիչի ամբողջ եր-

կարությամբ շոգու տիրույթում տեղադրված են միջանկյալ միջնորմներ, 

որոնք խողովակափնջի համար հենարան են հանդիսանում: Տաքացու-

ցիչի իրանում խողովակափունջն ունի ապակենտրոնացված տեղաբաշ-
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խում, որը հնարավորություն է տալիս շոգու մուտքում ստեղծել խողովա-

կափունջը ողողող սիմետրիկ սեպանման բաշխում: Տաքացնող շոգու 

կոնդենսատը կուտակվում է իրանի ստորին մասում գտնվող կոնդենսա-

տակուտակիչում: 

 

3.2. ԿԱԹՍԱՅԱԿԱՆ ՏԵՂԱԿԱԱՅՆՔՆԵՐԻ ԳԱԶԱ-ՕԴԱՅԻՆ ՈՒ 

ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ՏՐԱԿՏՆԵՐԻ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒ 

ՏԱՐՐԵՐ 

 

3.2.1. ԿՈՇՏ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՓՈՇԵՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 

ՋԷԿ-երում օգտագործվում են տարբեր բնութագրերով կոշտ վառե-

լիքներ (խոնավապարունակությունը 5÷60%, մոխրայնությունը 5÷70%, աղա-

ցունակությունը 0,8÷2,5% և փոշու նրբությունը 6÷60%): Հաշվի առնելով 

այս հանգամանքը՝ անհրաժեշտություն է առաջանում ՋԷԿ-երում կիրա-

ռել փոշեպատրաստման տարբեր համակարգեր: Այսպիսով՝ կիրառվում 

են անհատական. 

• փակ համակարգեր - վառելիքի անմիջական փչմամբ ու միջան-

կյալ բունկերով, 

• բաց համակարգեր – գազային հովացմամբ ու փոշու գործարանով: 

Կոշտ վառելիքն աղալու համար հիմնականում օգտագործվում են 

աղացների հետևյալ տիպերը. 

• գնդավոր թմբուկային աղացներ (ԳԹԱ), 

• մուրճավոր աղացներ (ՄԱ), 

• աղաց-վենտիլյատորներ (ԱՎ): 

Գորշ ածուխներն աղալու համար հիմնականում օգտագործում են 

100տ/ժ արտադրողականությամբ հարկադիր վենտիլյացիա ունեցող 

(հարկադիր փչմամբ) մուրճային աղացներ: Աղացի համակարգում հար-

կադիր վենտիլյացիան իրականացվում է տաք փչման օդամուղի կամ 

կաթսայի փչող օդամուղի օգնությամբ: Յուրաքանչյուր կաթսայի համար 

տեղադրվում է առնվազն երեք աղաց, որոնց արտադրողականությունն 

ընտրվում է այնպես, որ դրանցից երկուսը կարողանան ապահովել կաթ-

սայի արտադրողականության 90%-ը: Այս աղացների հիմնական թերու-

թյունն է դրանց մուրճիկների կարճաժամկետ ծառայությունը (օրինակ՝ 

Էկիբաստուզի քարածխի համար մուրճիկների ծառայության ժամկետը 

1000÷1200 ժամ է, իսկ Մերձմոսկովյան քարածխինը 300÷500ժամ): 

Բարձր խոնավապարունակությամբ կոշտ վառելիքներն աղալու հա-

մար առավել արդյունավետ է աղաց-վենտիլյատորների կիրառումը: Այս 

աղացների հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ դրանք քար-

ածուխն աղալու հետ միաժամանակ իրականացնում են չորացնող միջա-
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վայրի (հնոցային գազերի) տեղափոխումը: Այս աղացների շահագործումը 

ևս պայմանավորված է դրանց աշխատանքային թիակների ու խխունջի 

պատյանի արագ մաշվածությամբ: 

Անտրացիտն ու քարածուխն աղալու համար նպատակահարմար է 

կիրառել գնդավոր թմբուկային աղացներ: Այս դեպքում փոշեպատրաստ-

ման համակարգում պետք է նախատեսվեն փոշու միջանկյալ բունկեր, 

ինչը հնարավորություն է տալիս աղացը բեռնավորել առավելագույն 

չափով` կաթսայի բեռից անկախ: 

 

3.2.2. ՔԱՐՇԻ ԵՎ ՓՉՄԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ 

Հզոր ՋԷԿ-ի օդագազային տրակտում պարտադիր է փչող օդամուղի և 

ծխաքարշի առկայությունը` այրման համար անհրաժեշտ օդի և այրման 

արգասիքների տեղափոխման նպատակով: 

Խիստ պահանջներ են ներկայացվում ՋԷԿ-երի քարշի և փչման մեքե-

նաներին. դրանք պետք է լինեն հուսալի, տնտեսապես շահավետ, աղմու-

կի ցածր մակարդակով և ունենան փոքր չափեր: Որպես ծխաքարշ և փչող 

օդամուղ են ծառայում շառավղային կամ առանցքային մեքենաները` 

օդամուղները: Այդ մեքենաների հիմնական բնութագրերն են արտադրո-

ղականությունը, զարգացրած էջքը, ՕԳԳ-ն և սպառվող հզորությունը: 

Յուրաքանչյուր շոգեկաթսայի համար նախատեսվում է տեղադրել 

առնվազն երկու ծխաքարշ և երկու օդամուղ: Զուգահեռ աշխատող ծխա-

քարշերի արտադրողականությունը պետք է ապահովի շոգեկաթսայի ամ-

բողջ բեռը և առնվազն դրա 10% չափով պաշարը: Նույն պայմաններին 

պետք է բավարարեն նաև փչող օդամուղները: Մեքենաների էջքը նույն-

պես ընտրվում է որոշակի պաշարով` անվանական բեռի դեպքում ամ-

բողջ էջքի 10-20 %: 

Քարշի և փչման մեքենաների արտադրողականությունը կարգավոր-

վում է դրանց աէրոդինամիկական բնութագրերի փոփոխման միջոցով 

(առանցքային մեքենաների շրջադարձվող թիակներով), օդի (գազի) հոսքի 

վրա աէրոդինամիկական ազդեցությամբ (շիբերներով կամ ուղղորդող 

ապարատող դրոսելմամբ), աշխատող անիվի պտտման հաճախականու-

թյան փոփոխմամբ (երկաստիճան արագությամբ էլեկտրաշարժիչների, 

հիդրոկցորդիչների կամ տուրբահաղորդակի կիրառմամբ): Խառը կար-

գավորումն ապահովվում է աէրոդինամիկական և արագության կարգա-

վորման սարքավորումների համակցմամբ (օրինակ՝ երկաստիճան արա-

գություն ունեցող էլեկտրաշարժիչի և ուղղորդող ապարատի համակցու-

թյամբ): Կարգավորման առավելագույն արդյունավետությունը ձեռք է 

բերվում տուրբահաղորդակի կիրառման դեպքում: 
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Քարշի և փչման մեքենաների շահագործման կարևոր խնդիրներից է 

դրանց հուսալի աշխատանքը: Շոգեկաթսային ներկայացվող պահանջ-

ներին համաձայն, առանց շահավետությունը նվազեցնելու այն պետք է 

անընդհատ աշխատի 4000 ժամ: Շոգեկաթսայի օժանդակ սարքավորում-

ները պետք է այդ ընթացքում ապահովեն դրա հուսալի աշխատանքը: 

Փչող օդամուղների համար այդ պահանջների ապահովումը դժվարու-

թյուն չի ներկայացնում, քանի որ դրանք մաքուր օդ են մղում, որոնցում 

վնասակար միացություններն անհամեմատ քիչ են, քան ծխագազերում: 

Ծխաքարշերը պատկանում են գազաօդային տրակտի քիչ հուսալի սար-

քավորումների թվին, ինչը պայմանավորված է դրանցով անցնող ծխա-

գազերի բարձր ջերմաստիճանի, ծխագազերում պարունակող վնասակար 

արգասիքների և մոխրի մասնիկների (կոշտ վառելիքով աշխատող կա-

յանների համար) առկայությամբ: Նշված հանգամանքները հանգեցնում 

են թիակային ապարատի ինտենսիվ մաշվածության, աէրոդինամիկա-

կան բնութագրերի վատթարացման ու ռոտորի ապահավասարակշռման: 

Անբարենպաստ պայմաններում շահագործման դեպքում, երբ ծխագա-

զերի՝ մոխրից մաքրման արդյունավետությունը փոքր է, աշխատող անի-

վի թիակների աշխատանքային ռեսուրսը կազմում է 700÷1500ժամ:  
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4. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՇՈԳԵԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ԵՎ ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉ 

ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆԸ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

    
 

 

4.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

Պահանջների կիրառման ոլորտն ու նպատակը 

Էներգետիկ ոլորտում կիրառվող շոգեկաթսաների և ջրատաքացուցիչ 

կաթսաների կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման պահանջները 

(տեքստում այսուհետ` Պահանջներ) սահմանում են 0,07 ՄՊա (0,7 կգ/սմ2) 

ճնշումը գերազանցող աշխատանքային ճնշմամբ1 շոգեկաթսաների, ինչ-

պես նաև 115°C-ը գերազանցող ջրի ջերմաստիճանով ջրատաքացուցիչ 

կաթսաների նախագծմանը, կառուցվածքին, կիրառվող նյութերին, կա-

ռուցմանը, մոնտաժմանը, կարգաբերմանը, նորոգմանն ու շահագործ-

մանը ներկայացվող անվտանգության պահանջները: 

Սույն ձեռնարկում օգտագործված պայմանական նշաններն ու չափ-

ման միավորները ներկայացված են Հավելված 2-ում: 

Սույն Պահանջները տարածվում են բոլոր այն կազմակերպություն-

ների վրա (անկախ սեփականության ձևից), որոնք նախագծում, կառու-

ցում, նորոգում կամ շահագործում են` 

ա) շոգեկաթսաներ, այդ թվաում բոյլերներ (ջրաջեռուցիչ կաթսաներ), 

ինչպես նաև ինքնավար շոգեգերտաքացուցիչներ և էկոնոմայզերներ, 

բ) ջրատաքացուցիչ և շոգեջրատաքացուցիչ կաթսաներ, 

գ) էներգատեխնոլոգիական կաթսաներ` շոգետաքացուցիչ և ջրատա-

քացուցիչ կաթսաներ, 

դ) ջերմաօգտագործիչ (շոգետաքացուցիչ և ջրատաքացուցիչ) կաթսա-

ներ, 

ե) կաթսայի տարածքում գտնվող շոգու և ջրի խողովակներ: 

                                                            
1 Այստեղ և հետագա տեքստում այսուհետ ներկայացված է ավելցուկային ճնշումը: Սույն 
ձեռնարկում բերված ու չափման միավորների Միջազգային համակարգի համապատաս-
խան մեծությունների միջև եղած կապը ներկայացված է Հավելված 1-ում: 
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Տեխնիկական անվտանգության պահանջները չեն տարածվում այն 

կազմակերպությունների վրա (անկախ սեփականության ձևից), որոնք 

նախագծում, կառուցում, նորոգում կամ շահագործում են` 

ա) ծովային և գետային նավերի ու լողացող այլ միջոցների, ինչպես 

նաև ստորջրյա օգտագործման օբյեկտներում տեղադրված` շոգեկաթսա-

ներ, ինքնավար շոգեգերտաքացուցիչներ և էկոնոմայզերներ, 

բ) շոգու կամ ջրի մինչև 0,001մ3 (1լ) ծավալ ունեցող կաթսաներ, որոնց 

տարողությունում ստեղծված աշխատանքային ճնշումը`ՄՊա-ով (կգ/սմ2),  

չի գերազանցում 0,002 մ3 (20 լ) մեծությունը, 

գ) էլեկտաջեռուցվող կաթսաներ, 

դ) ատոմային էլեկտրակայանների ջերմաէներգետիկ սարքավորում-

ներ, 

ե) երկաթգծային շարժակազմի վագոնների ջեռուցիչ կաթսաներ, 

զ) ռազմական բնագավառում կիրառվող կաթսաներ, որոնք արտա-

դրվում և շահագործվում են հատուկ տեխնիկական պահանջներով, 
է) շարժական փոխադրամիջոցների վրա տեղադրվող կաթսաներ:  

ՀՀ տեխնիկական անվտանգության պահանջներից թույլատրվում է 

շեղվել միայն ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, 

ինչպես նաև Գլխավոր կապալառու կազմակերպության կամ մասնագի-

տացված կազմակերպության կողմից տրված եզրակացության հիման 

վրա, որի պատճենն անհրաժեշտ է կցել կաթսայի անձնագրին: 
Սենքերը, որում մոնտաժվում են կաթսայական տեղակայանքները, 

պետք է համապատասխանեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2001 

թվականի հոկտեմբերի 1-ի «Նորմատիվատեխնիկական ակտերի կանոնա-

կարգման մասին» հրամանի համաձայն ՀՀ-ում գործող ՍՆԻՊ II -35-76 

«Կաթսայական կայանք» շինարարական նորմերի, ՄՍՊ 4.02-103-99 «Ջեր-

մամատակարարման ինքնավար աղբյուրների նախագծում» նախագծման 

ու շինարարության միջպետական կանոնների հավաքածուի և ՀՀ տեխ-

նիկական անվտանգության պահանջներին: 

Կաթսայական տեղակայանքները պետք է նախագծվեն լիցենզավոր-

ված կազմակերպության կողմից: Նախագծերը պետք է ենթարկվեն փոր-

ձաքննության` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

Կաթսայական տեղակայանքների գազամատակարարման ու գազա-

սպառման համակարգերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ կառավարու-

թյան 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի №2339-Ն որոշմամբ հաստատված 

«Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական 

կանոնակարգի պահանջներին, իսկ այդ համակարգի շահագործումը 

պետք է կատարվի ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հոկտեմբերի 29-ի 

«Գազի տնտեսությունում տարրերի տեխնիկական շահագործման կա-
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նոններ և աշխատանքի անվտանգության պահանջներ տեխնիկական 

կանոնակարգը հաստատելու մասին» №1843-Ն որոշման պահանջների 

կատարմամբ: 

Կաթսայական տեղակայանքների` որպես բարձր ճնշման տակ աշ-

խատող էներգետիկական տեղակայանք, բարձր ճնշման տակ աշխատող 

խողովակագծերի և անոթների, պարբերական փորձարկումները պետք է 

կատարվեն ՀՀ տեխնիկական անվտանգության պահանջներով և արտա-

դրող գործարանի համապատասխան հրահանգներով սահմանված կար-

գով ու պարբերականությամբ: 

Եթե կաթսայական տեղակայանքը կամ դրա հանգույցներն արտա-

դրող կազմակերպության փաստաթղթերով սահմանված են անվտան-

գության ապահովման ՀՀ տեխնիկական անվտանգության պահանջները 

լրացնող կամ այլ պահանջներ, ապա պետք է կատարվեն այն պահանջնե-

րը, որոնք առավել խիստ են և ապահովում են անվտանգության ավելի 

բարձր մակարդակ: 

Կաթսայական տեղակայանքների մոնտաժման կամ նորոգման ժա-

մանակ արգելվում է նախագծով նախատեսված անվտանգության վրա 

ազդող տարրերի փոխարինումն այլ տարրերով, եթե դա համաձայնեց-

ված չէ նախագծող կամ արտադրող կազմակերպության, կամ դրանց ներ-

կայացուցչի հետ: 

Արտադրող կազմակերպության հրահանգով նախատեսված դեպքե-

րում կաթսայական տեղակայանքները պետք է տեղակայվեն, փորձարկ-

վեն ու գործարկվեն արտադրող կազմակերպության կամ դրա կողմից 

լիազորված կազմակերպության կողմից, ինչը պարտավոր է երաշխավո-

րել տեղակայանքների անվտանգությունն ու հուսալի աշխատանքը 

երաշխիքային ժամկետում: 

Կաթսայական տեղակայանքն ու դրա հանգույցները պետք է ըն-

տրվեն ու նախագծվեն հաշվի առնելով` 

• տեղակայանքի շահագործման ու սպասարկման պայմանները, 

• կաթսայի ռեժիմների հսկման ու կառավարման կենտրոնացված ղե-

կավարման վահանի առկայությունը: 

Ջերմամատակարարման համար նախագծվող կաթսայական տեղա-

կայանքները պետք է ունենան ռեժիմների կառավարման ավտոմատ հա-

մակարգեր` հեռակառավարման ու հեռահսկման սարքերի կիրառման 

հնարավորությամբ: 

Էներգետիկական տեղակայանքների սեյսմակայունությունը պետք է 

համապատասխանի դրանց տեղակայման վայրի սեյսմիկ նորմերին: Շեն-
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քերի վրա տեղակայվող էներգետիկական տեղակայանքները չպետք է 

նվազեցնեն շենքի սեյսմակայունության աստիճանը: 

 

Տեխնիկական անվտանգության պահանջների չկատարման 

պատասխանատվությունը 
 

Տեխնիկական անվտանգության պահանջները պարտադիր են էներ-

գետիկ ոլորտում կիրառվող շոգեկաթսաների, ինքնավար շոգեգերտաքա-

ցուցիչների, էկոնոմայզերների և կաթսայի տարածքում գտնվող խողովա-

կագծերի2 նախագծմամբ, արտադրմամբ, մոնտաժմամբ, կարգաբերմամբ, 

նորոգմամբ, տեխնիկական արատորոշմամբ, զննմամբ (քննմամբ) ու շա-

հագործմամբ զբաղվող ղեկավարների և մասնագետների կողմից կիրառ-

ման համար: 

Կաթսայի կոնստրուկցիայի, դրա ամրության հաշվարկի, նյութերի 

ընտրության, արտադրման, մոնտաժման, կարգաբերման, նորոգման, տեխ-

նիկական արատորոշման, զննման ճշտության, ինչպես նաև ՀՀ տեխնիկա-

կան անվտանգության պահանջներին, ստանդարտներին և այլ նորմատիվ 

փաստաթղթերին (տեքստում այսուհետ ՆՓ) Կաթսայի համապատասխա-

նության համար պատասխանատվություն է կրում (գերատեսչական պատ-

կանելությունից և սեփականության ձևից անկախ) համապատասխան 

աշխատանքները կատարող կազմակերպությունը: 

Նախագծմամբ, արտադրմամբ, մոնտաժմամբ, կարգաբերմամբ, նո-

րոգմամբ, տեխնիկական արատորոշմամբ, զննմամբ ու շահագործմամբ 

զբաղվող կազմակերպությունների ղեկավարները և մասնագետները, ՀՀ 

օրենսդրության համաձայն, պատասխանատվություն են կրում ՀՀ տեխ-

նիկական անվտանգության պահանջների չկատարման համար: 

 

Արտասահմանից ձեռք բերված կաթսաներ և կիսաֆաբրիկատներ 
 

Արտասահմանից ձեռք բերված կաթ-

սաներն ու դրանց տարրերը, ինչպես նաև 

դրանց արտադրման կիսաֆաբրիկատ-

ներն ու Կաթսայի համալրման պատ-

րաստվածքները պետք է համապատաս-

խանեն ՀՀ տեխնիկական անվտանգության 

պահանջներին: Կաթսայի հետ ներկայաց-

վող անձնագիրը, մոնտաժման ու շահա-

                                                            
2 Շոգեկաթսաները, ինքնավար շոգեգերտաքացուցիչները, էկոնոմայզերներն ու կաթսայի 

տարածքում գտնվող խողովակագծերը՝ տեքստում այսուհետ Կաթսաներ: 
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գործման հրահանգները, ինչպես նաև այլ փաստաթղթեր պետք է թարգ-

մանվեն հայերեն ու համապատասխանեն ՀՀ տեխնիկական անվտան-

գության պահանջներին: 

Մինչ պայմանագրի կնքումը պատվիրատուն պարտավոր է ՀՀ տեխ-

նիկական անվտանգության պահանջներից հնարավոր շեղումները հիմ-

նավորի և համաձայնեցնի ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից 

որևէ մեկի, կամ Գլխավոր կապալառու կազմակերպության հետ: ՀՀ տեխ-

նիկական անվտանգության պահանջներից շեղումների թույլտվության 

եզրակացության պատճենն անհրաժեշտ է կցել կաթսայի անձնագրին: 

Կաթսայի և դրա տարրերի ամրության հաշվարկները պետք է կա-

տարվեն ՀՀ-ում գործող նորմերին համապատասխան: Բացառություն են 

կազմում այն դեպքերը, երբ մասնագիտացված կամ փորձագիտական 

կազմակերպության կողմից տրված է եզրակացություն այն մասին, որ 

մատակարարի կողմից ընդունված մեթոդով կատարված հաշվարկները 

բավարարում են նշված նորմերի պահանջները: 

Հիմնական և եռակցվող արտասահմանյան նյութերի տեսակների հա-

մապատասխանությունը Կանոնների պահանջներին կամ դրանց կիրառ-

ման թույլատրելիությունը, յուրաքանչյուր հատուկ դեպքում, պետք է 

հաստատված լինեն մասնագիտացված կամ փորձագիտական կազմա-

կերպության կողմից, և այդ փաստաթղթերի պատճենները կցվեն Կաթ-

սայի անձնագրին: 

Կաթսայի անձնագիրը պետք է շարադրված (կամ թարգմանված) լինի 

հայերեն: 
 

Վթարների և դժբախտ դեպքերի հետաքննության կարգը 
  

 

Կաթսայի շահագործման հետ 

կապված վթարների և դժբախտ 

դեպքերի հետաքննությունը պետք 

է կատարվի «Տեխնիկական ան-

վտանգության ապահովման պետական կարգավորման 

մասին» օրենքով սահմանված կարգով (ընդունված 2005 

թվականի հոկտեմբերի 24, ՀՕ-204-Ն օրենք): 

Կաթսաների շահագործման հետ կապված յուրաքան-

չյուր վթարի հետևանքով մահացու ելքով կամ խմբակային 

դժբախտ պատահարների դեպքում, Կաթսան տնօրինող 

կազմակերպությունը պարտավոր է տեղի ունեցածի մասին 

անհապաղ տեղեկացնել ոլորտը ղեկավարող մարմնին ու ՀՀ 

«Տեխնիկական շահագործման անվտանգության ազգային 
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կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը (ՀՀ «Տեխնիկա-

կան շահագործման անվտանգության ազգային կենտրոն» Պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություն - տեքստում այսուհետ` ՀՀ «ՏՇԱԱԿ» 

ՊՈԱԿ): 

Ձեռնարկության ղեկավարությունը պարտավոր է ապահովել վթարի 

ամբողջ իրավիճակի պահպանությունը մինչև ոլորտը ղեկավարող մարմ-

նի ներկայացուցիչների և ՀՀ «ՏՇԱԱԿ» ՊՈԱԿ-ի հանձնաժողովի ժամա-

նումը, եթե դա վտանգ չի ներկայացնում մարդկանց կյանքի համար ու չի 

հանդիսանում վթարի հետագա ընդլայնման պատճառ: 
 

4.2. ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ 

Կաթսաների և դրանց տարրերի, ինչպես նաև դրանց մոնտաժման կամ 

վերակառուցման, արդիականացման ու մոդիֆիկացման նախագծերը պետք 

է իրականացվեն մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից: 

Կաթսաների նախագծերը պետք է համաձայնեցվեն ու հաստատվեն 

սահմանված կարգով: 

Կաթսայատների նախագծերը, այդ թվում փոխադրելիները, ինչպես 

նաև դրանց արդիականացման նախագծերը պետք է կատարվեն մասնա-

գիտացված կազմակերպությունների կողմից: 

Արտասահմանյան կազմակերպությունների կողմից մշակված Կաթ-

սայատների նախագծերի համապատասխանությունը սույն պահանջնե-

րին պետք է հաստատված լինի մասնագիտացված կամ փորձագիտական 

կազմակերպությունների կողմից տրված եզրակացություններով: 

Կաթսայի ճնշման տակ աշխատող հանգույցների հաշվարկները 

պետք է կատարվեն ոլորտը ղեկավարող մարմնի, կամ լիազոր մարմնի 

հետ համաձայնեցված նորմերով: 

Նախագծի փոփոխությունը պետք է համաձայնեցվի  նախագիծը 

մշակող կազմակերպության հետ, իսկ արտասահմանից ձեռք բերված 

կաթսաների համար, ինչպես նաև կաթսան արտադրող ձեռնարկության 

բացակայության դեպքում՝ մասնագիտացված կազմակերպության հետ: 

 

4.3. ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

Ընդհանուր դրույթներ 

Կաթսաների և դրանց հիմնական մասերի կառուցվածքին ներկայաց-

վող հիմնական պահանջը դրանց հուսալի և անվտանգ աշխատանքի ա-

պահովումն է հաշվարկային պարամետրերով (հարաչափերով, параме-

тор) տեխնիկական պայմաններում ընդունված անվտանգ աշխատանքի 

հաշվարկային ռեսուրսի ընթացքում: 
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Տեխնիկական պայմաններում (տեխնիկական առաջադրանքում) 

նշված հաշվարկային հարաչափերով (պարամետրերով), Կաթսայի 

(տարրի) անվտանգ աշխատանքի ռեսուրսի հաշվարկի ընթացքում, Կաթ-

սայի և դրա հիմնական հանգույցների կառուցվածքը պետք է ապահովի 

դրանց հուսալի, երկարաժամկետ և անվտանգ շահագործումը, ինչպես 

նաև պետք է հնարավորություն ստեղծի տեխնիկական զննման, մաքր-

ման, լվացման, նորոգման և մետաղի շահագործողական հսկողության 

համար: 

Կաթսայի թմբուկում` ջրի և շոգու տարածքում տեղադրված կառուց-

վածքները, որոնք խանգարում են դրանց մակերևույթի զննմանը, ինչպես 

նաև արատասկոպիկ հսկողության իրականացմանը, պետք է նախատես-

վեն հանովի սարքվածքով: 

Թմբուկում ներքին կառուցվածքների ամրացման համար թույլա-

տրվում է տեղադրել եռակցված կառուցվածքներ: Պատրաստող կազմա-

կերպությունը պարտավոր է մոնտաժման ու շահագործման հրահանգում 

նշել այդ սարքվածքների հանման ու տեղադրման կարգը: 

Կաթսայի կառուցվածքն ու հիդրավլիկական սխեման պետք է ապա-

հովի ճնշման տակ աշխատող հանգույցների պատերի հովացումը: 

Կաթսայի տարրերի պատի ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի 

ամրության հաշվարկի հիման վրա սահմանված արժեքը: 

Ծխատարում տեղակայված էկոնոմայզերից աշխատող միջավայրի 

հեռացման խողովակների փոխդասավորությունը (կոնֆիգուրացիան) 

պետք է բացառի դրանցում շոգու պարկերի և խցանների առաջացումը: 

Կաթսայի կառուցվածքը պետք է ապահովի դրա տարրերի հավասա-

րաչափ տաքացման հնարավորությունը գործարկման ու բնականոն աշ-

խատանքային ռեժիմներում, ինչպես նաև պետք է ապահովի Կաթսայի 

առանձին տարրերի ջերմային ընդարձակման ազատ հնարավորությունը: 

Ջերմային ընդարձակման դեպքում Կաթսայի տարրերի տեղափոխ-

ման հսկողության համար համապատասխան կետերում (նշվում են Կաթ-

սայի նախագծերում) պետք է տեղադրվեն տեղափոխման ցուցիչներ (հե-

նանիշներ, реперы): 

Կաթսայի տարրերի և խողովակագծերի բարձր ջերմաստիճան ունե-

ցող մակերևույթների այն տեղամասերը, որտեղ հնարավոր է շահագոր-

ծող անձնակազմի անմիջական հպումն (կոնտակտը) այդ մակերևույթ-

ներին (որոնք մատչելի են սպասարկող անձնակազմի համար), պետք է 

ծածկված լինեն ջերմամեկուսիչ նյութերով: Ջերմամեկուսիչ շերտը, ար-

տաքին միջավայրի “25°C” ջերմաստիճանի պայմաններում, պետք է 
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ապահովի այդ շերտի արտաքին մակերևույթի առավելագույն ջերմաս-

տիճանը` որը չպետք է գերազանցի “45°C”-ը: 

Կաթսայի այլ մակերևույթների, կառավարման սարքերի և օժանդակ 

այլ սարքերի ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի. 

• բռնակներ, կոթեր, այլ հարմարանքներ, որոնց գործունեության ըն-

թացքում աշխատողները շփվում են կարճ ժամանակ` 

ա) մետաղից “35 °C”, 

բ) հաղճապակուց կամ ապակու հանքանյութից “45 °C”, 

գ) պլաստիկից, ռետինից կամ փայտից “60 °C”, 

• տարրեր, որոնց բնականոն աշխատանքի ընթացքում հնարավոր է 

պատահական հպում` 

ա) մետաղից “60 °C”, 

բ) էմալապատված պողպատե կամ համանման մակերևույթներ “95 °C”, 

գ) պլաստիկից, ռետինից կամ փայտից “100 °C”, 

• շարժիչների տարրերի ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի ար-

տադրող գործարանի սահմանած մեծությունը: 

Կաթսայի կառուցվածքը պետք է ապահովի ճնշման տակ գտնվող բո-

լոր տարրերից օդի հեռացման հնարավորությունը (որոնք ջրով լցնելու 

ժամանակ հնարավոր է դրանցում օդային բարձիկների առաջացում): 

Սնող ջրի ներթողնման սարքերը, քիմիկատների մատուցումը Կաթ-

սա, վերաշրջանառության խողովակների միացումները, ինչպես նաև 

թմբուկում սնող ջրի բաշխումը, չպետք է հանգեցնեն Կաթսայի հանգույց-

ների պատերի տեղային հովացման: Կաթսայի հանգույցների պատերի 

տեղային հովացումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է նախատեսել 

պաշտպանող (ապահովիչ) սարքեր: 

Կաթսայի կառուցվածքում թույլատրվում է չկիրառել պաշտպանող 

սարքեր, եթե դա հիմնավորված է ամրության հաշվարկներով: 

Գազատարների կառուցվածքը պետք է բացառի գազի պայթյունա-

վտանգ կոնցենտրացիայով կուտակումների առաջացումը, ինչպես նաև 

պետք է ապահովի գազատարների մաքրումը այրման արգասիքների 

նստվածքներից: 

Կաթսաների կառուցվածքը պետք է հաշվի առնի ճնշման կարճա-

ժամկետ բարձրացման հնարավորությունը թրխկոցից (ճայթյունից, хло-

пок): Ծխաքարշերով սարքավորված Կաթսաների կառուցվածքում պետք 

է հաշվի առնվի նաև թրխկոցից հետո կարճատև նոսրացման հավանա-

կանությունը (ճնշման ու նոսրացման հաշվարկային մեծություններն ըն-

տրվում են նախագծողի կողմից): 
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Ջրի մակարդակի վիճակը 

Շոգեկաթսաներում ջրի առավելագույն թույ-

լատրելի մակարդակը նշվում է Կաթսան նա-

խագծող կազմակերպության նախագծերում: 

 

Սողանցքեր (մտոցներ, Лазы), դիտանցքեր, 

կափարիչներ և հնոցի դռնակներ 

Թմբուկների և կոլեկտորների համար պետք 

է օգտագործվեն հետևյալ պահանջները բա-

վարարող սողանցքեր ու դիտանցքեր. 

• թմբուկների սողանցքերը պետք է լինեն 

կլոր` նվազագույն չափը 400 մմ, ինչպես նաև օվալաձև կամ էլիպսաձև` 

առանցքների նվազագույն չափերը 300 X 400 մմ, 

• սողանցքերի կափարիչները, որոնց կշիռը գերազանցում է  30 կգ-ը, 

պետք է կահավորված լինեն դրանց բացուխուփ անելը հեշտացնող սարք-

վածքներով, 

• 150 մմ-ից ավելի ներքին տրամագիծ ունեցող կոլեկտորների ներքին 

մակերևույթի մաքրման ու ներսը զննելու համար պետք է նախատեսվեն 

կլոր կամ էլիպսի տեսք և առնվազն 80 մմ չափ ունեցող անցքեր (դիտանց-

քեր): Նշված դիտանցքերի փոխարեն թույլատրվում է կիրառել կլոր 

կտրվածքով եռակցվող խողովակապտուկներ, որոնք խցափակվում են 

եռակցվող հատակով (донышко): Զննման (մաքրման) ժամանակ խողո-

վակապտուկին եռակցված հատակը կտրում են: Խողովակապտուկների 

քանակն ու տեղաբաշխումը որոշվում է նախագծի մշակման ժամանակ: 

Եթե կոլեկտորներին միանում են 50 մմ-ից ոչ պակաս տրամագիծ ունեցող 

խողովակներ, որոնց կտրելու դեպքում հնարավոր է զննել կոլեկտորների 

ներքին մակերևույթը, ապա թույլատրվում է չնախատեսել դիտանցքեր ու 

խողովակապտուկներ,  

• արտադրող գործարանի կողմից տրամադրվող Կաթսայի մոնտաժ-

ման ու շահագործման հրահանգները պետք է պարունակեն այդ աշխա-

տանքների կատարման վերաբերյալ կոնկրետ ցուցումներ: 

Հնոցի և գազատարների պատերի վրա պետք է նախատեսվեն սո-

ղանցքեր ու դիտանցքեր, որոնք կապահովեն այրման պրոցեսի, տաքաց-

ման մակերևույթների ու որմնապատի վիճակի, ինչպես նաև թմբուկների 

և կոլեկտորների տաքացող մասերի մեկուսիչի հսկողությունը` դիտա-

զննումը: 

Ուղղանկյուն սողանցքերի չափերը պետք է լինեն առնվազն 400X450 

մմ, կլորների տրամագիծը 450 մմ-ից ոչ պակաս ու դրանք պետք է ապա-
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հովեն Կաթսայի տարրերի ներքին մակերևույթները զննելու համար մաս-

նագետների ներս սողալու հնարավորությունը (բացառություն են կազ-

մում կրակախողովակային և գազախողովակային Կաթսաները): 

Որպես սողանցք կարող են օգտագործվել հնոցի դռնակները և այրիչ 

(հրածորանային, Горелочные устройства) սարքվածքների որմնանցքերը, 

եթե դրանց չափերը փոքր չեն նշված չափերից: 

Սողանցքերի և դիտանցքերի դռներն ու կափարիչները պետք է լինեն 

դիմացկուն, ամուր, քիփ ու պետք է բացառեն դրանց ինքնաբերաբար 

բացման հնարավորությունը: 
 

Հնոցներն ու գազատարները պաշտպանող սարքվածքներ 

Վառելիքի (փոշենման, գազային և հեղուկ) խցավոր (կամերային) 

այրմամբ կամ տորֆի, թեփի, տաշեղի կամ այլ մանր արտադրական 

թափոնների այրման համար նախատեսված հորանցքային (шахтной) 

հնոցներով մինչև 60 տ/ժամ (60 տ/ժամ-ը ներառյալ) արտադրողակա-

նությամբ Կաթսաներն ու դրանց գազատարները պետք է կահավորված 

լինեն պայթումային պաշտպանող սարքվածքներով (պայթումային ապա-

հովիչ կափույր /փական/): Պայթումային պաշտպանող սարքվածքներն 

անհրաժեշտ է տեղադրել ու կարգաբերել այնպես, որ բացառվի մարդ-

կանց վնասվածք հասցնելը` պետք է տեղադրվեն սպասարկող անձնա-

կազմի համար անվտանգ տեղերում: Սպասարկող անձնակազմի համար 

անվտանգ տեղերում տեղակայման անհնարինության դեպքում պայթու-

մային պաշտպանող սարքվածքներն ապահովվում են արտանետման 

տուփախողովակներով: Պայթումային պաշտպանող սարքվածքների կա-

ռուցվածքը, քանակը, տեղաբաշխումն ու հոսքային մասի հատույթի 

մակերեսը որոշվում է Կաթսայի նախագծով: 

Ցանկացած վառելիքով աշխատող կամերային այրմամբ ու 60 տ/ժամ-ը 

գերազանցող արտադրողականություն ունեցող Կաթսաների համար պայ-

թումային պաշտպանող սարքվածքներ չեն նախատեսվում: Ցանկացած 

աշխատանքային ռեժիմներում այդ Կաթսաների հուսալի աշխատանքն 

ապահովվում է պաշտպանության ու բլոկավորման ավտոմատ համա-

կարգերով: 

Պայթումային պաշտպանող սարքվածքների կառուցվածքը, քանակը, 

տեղաբաշխումն ու հոսքային մասի հատույթի մակերեսը որոշվում է 

Կաթսայի նախագծով: 

Ջերմաօգտագործիչ կաթսայի և տեխնոլոգիական ագրեգատների մի-

ջև պետք է տեղադրվեն անջատիչ սարքեր, որոնք տեխնոլոգիական ագ-

րեգատին հնարավորություն կտան աշխատել առանց ջերմաօգտագործիչ 

կաթսայի: 
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Կոլեկտորների հատակ ու խողովակատախտակ 

Կաթսայական տեղակայանքների կոլեկտորների և այլ տարրերի վրա 

անհրաժեշտ է կիրառել կիսագունդ կամ էլիպսաձև ուռուցիկությամբ հա-

տակներ: Ինչպես նաև թույլատրվում է կիրառել արտասահմանից ներ-

կրվող տորոսֆերիկ (տուփախողովակային) հատակներ: 

Ջրախողովակային Կաթսաների կոլեկտորների համար թույլատըր-

վում է կիրառել 600 մմ-ը չգերազանցող ներքին տրամագծով հարթ հա-

տակներ: Եթե կոլեկտորի ռեսուրսը (միջոցները) հիմնավորված է ստուգ-

ման հաշվարկով, ապա նշված սահմանափակումը պարտադիր չի հա-

մարվում: Որպես կանոն հատակը արտադրվում է մեկ ամբողջական 

կտորից: 

Թույլատրվում է կիրառել երկու կտորից բաղկացած հատակներ` 

իրար եռակցված, եթե կտորները եռակցվել են մինչև հատակի մշակելն ու 

մշակելուց հետո եռակցման կարանն ամբողջ երկարությամբ ստուգվել է 

ճառագայթագրաֆիկական (ՃԳ) կամ ուլտրաձայնային ստուգման 

(ՈՒՁՍ) մեթոդով: 

Խողովակատախտակը թույլատրվում է արտադրել երկու և ավելի 

շերտերից՝ այն դեպքում, երբ երկու հարևան եռակցման կարանների միջև 

եղած հեռավորությունը մեծ կամ հավասար լինի պատի հաստության 

հնգապատիկին և եթե եռակցման կարաններն ամբողջ երկարությամբ են-

թարկվել են ՃԳ կամ ՈՒՁՍ ստուգման: 

Մեխանիկական ներտաշվածքով գլանական մաս կամ ներսի կողմից 

ակոսիկ ունեցող հարթ հատակները պետք է արտադրվեն կռածոից, որի 

հոծությունը պետք է ստուգված լինի ՈՒՁՍ-ով: 

4 ՄՊա (40 կգ/սմ2) աշխատանքային ճնշմամբ ու մինչև 450°C ջերմաս-

տիճան ունեցող աշխատող միջավայրի դեպքում թույլատրվում է կիրա-

ռել թերթավոր գլոցվածք, եթե իրականացվել է հատակի նախապատ-

րաստվածքի 100%-անոց ստուգում` ՈՒՁՍ կամ դրան հավասարազոր այլ 

մեթոդով: 

Էլիպսաձև, տորոսֆերիկ և կողածռմամբ հարթ հատակները պետք է 

ունենան գլանական կող: 

80 մմ-ից ոչ ավելի արտաքին տրամագիծ ունեցող հարթ և ուռուցիկ 

հատակները կարող են արտադրվել կլոր գլոցվածք նախապատրաստ-

վածքից: 

Եռակցված միացումների, եռակցման կարանների և անցքերի տե-

ղաբաշխումը 

Եռակցման կարերը պետք է լինեն կցվածքային, լիարժեք միջանցա-

հալվածքով (проплавлением): 
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Անկյունային եռակցմամբ միացումներ թույլատրվում է կիրառել 

միայն այն դեպքում, երբ իրականացվել է ՈՒՁ կամ ՃԳ համատարած 

ստուգում: 

Կոնստրուկտիվ բացակով անկյունային կարերը, առանց ՃԳ կամ 

ՈՒՁ ստուգման, թույլատրվում է իրականացնել կոլեկտորներին, ջրատա-

քացուցիչ կաթսաների թմբուկներին ու գազախողովակային կաթսաների 

իրաններին 100մմ–ը չգերազանցող տրամագծով խողովակների ու խո-

ղովակապտուկների եռակցման, ինչպես նաև հարթ կցաշուրթերի (իրենց 

տրամագծից անկախ) և անցքերի ամրացման տարրերի համար: Այդպիսի 

միացումների որակի ստուգումն իրականացվում է ոլորտը ղեկավարող 

մարմնի, կամ լիազոր մարմնի կողմից հաստատված  ՆՓ-ների համա-

ձայն: 

Մինչև 16 մմ պայմանական տրամագիծ ունեցող խողովակների ար-

տաքին օղագոտին, ինչպես նաև միջադիրներն ու շապիկները  եռակցելու 

համար թույլատրվում է կիրառել մետաղյա հավելումով միացում (եզրա-

ծածկվածք, нахлесточных): 

Տարբեր անվանական (նոմինալ) 

հաստություններ ունեցող դետալների 

միացումների եռակցման կարանների 

մոտ անհրաժեշտ է իրականացնել հաստ 

պատով դետալի պատերի աստիճանա-

կան բարակեցում մինչև մյուս դետալի 

պատի հաստության չափը, միաժամանակ անցման գոտում ապահովելով 

մակերևույթի՝ 15°-ը չգերազանցող թեքության անկյուն: 

Անցման գոտում մակերևույթի թեքության անկյունը թույլատրվում է 

30°, եթե հաշվարկով հիմնավորվում է միացման հուսալիությունը հաշ-

վարկային ռեսուրսի որոշմամբ: 

Եթե եռակցվող տարրերի անվանական հաստությունների տար-

բերությունը բարակ պատով տարրի պատի հաստության 30%-ից պակաս 

է, բայց չի գերազանցում 5 մմ-ը, ապա թույլատրվում է նշված աստիճա-

նական անցումն իրականացնել եզրի բացման կողմից եռակցման կա-

րանի մակերևույթի թեքության հաշվին: 

Հուսալիության տարբեր հատկանիշներ ունեցող տարրեր պարունա-

կող, օրինակ` ձուլածո դետալների միացումը խողովակների և կռածո 

կամ թերթաձև մետաղներից արտադրված դետալների հետ, ինչպես նաև 

խողովակների միացումը մնացորդային ծռման կամ միջաձգման (протяж-

ки или гибки с осадкой) մեթոդներով արտադրված կտրուկ ծռված ծուն-

կերի հետ, միացումներին ներկայացվող պահանջները պետք է որոշվեն 
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ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, կամ Գլխա-

վոր կապալառու կազմակերպության հետ համաձայնեցված ՆՓ-ով: 

Եռակցման կարերի կառուցվածքն ու տեղաբաշխումը պետք է ապա-

հովի. 

ա) եռակցման իրականացման հնարավորությունը` ապահովելով 

ՆՓ-ով և արտադրատեխնիկական փաստաթղթերով (տեքստում այսու-

հետ ԱՏՓ) եռակցմանը ներկայացվող պահանջների կատարումը, 

բ) տաքացնող սարքերի ազատ տեղադրման հնարավորությունը` 

տեղային ջերմամշակման դեպքում, 

գ) եռակցման կարանի որակի ստուգումն իրականացնելու հասանե-

լիություն` դրանց համար նախատեսված մեթոդներով, 

դ) եռակցմամբ միացումների նորոգման, ինչպես նաև ջերմամշակ-

ման և եռակցման կարանի որակի ստուգման հնարավորությունը` եթե 

այն նախատեսվում է ՆՓ-ով: 

Արգելվում են խաչվող եռակցման կարանները: Զուգահեռ կամ 

որոշակի անկյան տակ դեպի եռակցման կարանի սահման դուրս եկող, 

եռակցման կարանների առանցքների շեղումը պետք է լինեն առավել 

հաստ պատի հաստության եռապատիկի չափից ոչ ավելի, միաժամանակ 

այդ չափը չպետք է գերազանցի 100 մմ: Ինչպես նաև անհրաժեշտ է նշել, 

որ սույն կետի պահանջները պարտադիր չեն մինչև 30 մմ (30 մմ-ը ներ-

առյալ) պատի անվանական հաստությամբ դետալների եռակցմամբ միա-

ցումների, ինչպես նաև տարբեր հաստություններ ունեցող դետալներից 

նախապես եռակցված հավաքական միավորների համար, միաժամանակ 

անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ պայմանների կատարումը. 

ա) եռակցմամբ միացումները պետք է կատարվեն ավտոմատ եռակց-

մամբ, 

բ) եռակցման կարանների հատման տեղամասերը պետք է ստուգվեն 

ՈՒՁ կամ ՃԳ մեթոդով: 

Եթե եռակցմամբ միացման մոտ առկա է անցքի ներկայություն, ապա 

եռակցման կարանների առանցքների հատման կետի հեռավորությունը 

մոտակա անցքի եզրից պետք է գտնվի ոչ պակաս, քան mD s  հեռավորու-

թյան վրա, որտեղ Dm -ն և s -ը համապատասխան տարրի, որի վրա տե-

ղաբաշխված է անցքը, միջին տրամագիծն ու հաստությունն են` մմ: 

Թմբուկների համար չափումները պետք է կատարվեն ըստ ներքին, 

իսկ մնացած տարրերի համար ըստ արտաքին մակերևույթի: 

Եռակցմամբ միացումների հարևանությամբ գտնվող ու չլծորդվող 

եռակցման կարանների առանցքների միջև եղած նվազագույն հեռավո-

րությունն առնվազն պետք է հավասար լինի եռակցվող դետալների 
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հաստությանը, բայց ոչ պակաս, քան 100 մմ` եթե պատի հաստությունը 8 

մմ-ից ավելի է, և ոչ պակաս քան 50 մմ` եթե պատի հաստությունը 8 մմ է 

կամ դրանից պակաս: 

Գլանական տեղամասի կողի երկարությունը միացման եռակցման 

կարանի առանցքից մինչև ուռուցիկ հատակի գոգավորության սկիզբը, 

կամ մյուս կողածռված տարրը, պետք է հատակի կողմից ապահովի հա-

տակի եռակցման կարաննի ՈՒՁ ստուգման հնարավորությունը: 

Կաթսաների եռակցված միացումները չպետք է հպվեն հենարաննե-

րին: Եթե հենարանը գտնվում է եռակցված միացումների տակ (վրա), 

ապա եռակցման կարանի հեռավորությունը հենարանից պետք է բավա-

րար լինի շահագործման ընթացքում եռակցման կարանի վիճակի ան-

հրաժեշտ ստուգումն իրականացնելու համար: 

Հորիզոնական դիրքում շահագործվող կաթսաների գլանական իրան-

ների ընդլայնական եռակցման կարանները թույլատրվում է ծածկել հե-

նարաններով միայն այն դեպքում, երբ ծածկված եռակցված կցվածքների 

թողվածքը կողմի վրա կազմում է առնվազն mD s  և եռակցման կարանի 

ծածկված հատվածի առնվազն 100 մմ-ը պետք է ենթարկվի համատարած 

ստուգման` ՃԳ  կամ ՈՒՁ: 

Արգելվում է հենարաններով ծածկել հատվող կամ լծորդվող եռակց-

ված կարերի տեղամասերը: 

Եռակցված միացման կարի եզրից մինչև լայնակոկման (развальцовка) 

կամ խողովակի եռակցման համար նախատեսված անցքի առանցքը եղած 

նվազագույն հեռավորությունը պետք է հավասար լինի անցքի տրամագծի 

0,9 մասին: Թույլատրվում է խողովակապտուկի կամ խողովակի եռակց-

ման համար նախատեսված անցքի առանցքը տեղաբաշխել եռակցված 

միացման կարի վրա, կամ դրա եզրից մինչև անցքը եղած նվազագույն հե-

ռավորությունը կարող է փոքր լինել անցքի տրամագծի 0,9 մասից, եթե` 

ա) ապահովված է մինչև անցքի ներտաշելը mD s -ից ոչ պակաս թող-

վածքով, բայց եռակցման կարանի ցանկացած կողմի վրա ոչ պակաս քան 

100 մմ, ինչպես նաև անցքերի տեղաբաշխման տարածքում գտնվող 

եռակցման կարանները պետք է ենթարկվեն ՃԳ կամ ՈՒՁ ստուգման, 

բ) շահագործման հաշվարկային ռեսուրսը հիմնավորված է ամրու-

թյան (դիմացկունության) ստուգողական հաշվարկով: 

Թույլատրվում է հաշվարկներ չկատարել, եթե ընդերկայնական կարի 

վրա տեղաբաշխված անցքերի եզրերի հեռավորությունը  2 mD s -ից  

ավելի է, իսկ օղակաձև (ընդլայնական) կարի վրա - mD s -ից ոչ պակաս: 

Լայնակոկման կամ խողովակի եռակցման համար նախատեսված 

անցքի առանցքը, ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ 
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մեկի, կամ Գլխավոր կապալառու կազմակերպության հետ համաձայնեց-

ված ՆՓ-ների համապատասխան, թույլատրվում է տեղաբաշխել եռակց-

ված միացումների կարի վրա: 

Ողնակում (խեմում, обечайка) և ուռուցիկ հատակների արտաքին 

մակերևույթի վրա երկու հարևան անցքերի կենտրոնների միջև եղած 

հեռավորությունը պետք է պակաս չլինի անցքի տրամագծի 1,4 մասից, 

իսկ անցքերի տարբեր տրամագծերի դեպքում - դրանց տրամագծերի 

գումարի կեսի 1,4 մասից: 

Ընդլայնական կամ ընդերկայնական մեկ գծի վրա տեղաբաշխված 

անցքերի համար թույլատրվում է նշված հեռավորությունները կրճատել 

մինչև անցքի տրամագծի 1,3 մասը: Խողովակների այդպիսի շարքում խո-

ղովակի կոլեկտորի մակերևույթի եռակցմամբ անգազանցիկ մեմբրանա-

յին պանելների տեղադրման, և կոլեկտորի ամբողջ երկարությամբ պանե-

լի հետ միացման մասում դրանց միջև միջադիրների (կամ լուղակների, 

կողավորումների) տեղադրման դեպքերում, թույլատրվում է անցքերի 

միջև եղած հեռավությունը նվազեցնել մինչև անցքերի տրամագծի 1,2 

մասը: 
 

Կորագիծ տարրեր 

Ծունկերի և կորագիծ կոլեկտորների կառուցվածքը պետք է համա-

պատասխանի ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ 

մեկի, կամ Գլխավոր կապալառու կազմակերպության հետ համաձայ-

նեցված ՆՓ-ներին: 

Մեկ ընդլայնական եռակցման կարանով, կամ տրամագծային դասա-

վորվածությամբ մեկ կամ երկու ընդերկայանական եռակցման կարանով 

դրոշմաեռակցած ծունկեր թույլատրվում է կիրառել, եթե եռակցման կա-

րանի ամբողջ երկարությամբ իրականացվում է ՃԳ կամ ՈՒՁ ստուգում: 

Պատերի հաստությունը` արտաքին և ներքին մասերում, ինչպես 

նաև ծունկի ընդլայնական մակերևույթի օվալությունը պետք է գտնվի 

արտադրանքի ՆՓ թույլատրելի արժեքների տիրույթում: 

Ներսի կողմից ծալքերի առաջացման հաշվին ծռված ծունկերի կիրա-

ռումն արգելվում է: 

Մինչև 4 ՄՊա (40 կգ/սմ2) ճնշման պայմաններում թույլատրվում է 

կիրառել հատվածներից բաղկացած ծունկեր, եթե հատվածների լայնա-

կան հատույթների կազմված անկյունը չի գերազանցում 22°30/-ն և ծունկի 

ներսի կողմից հարևան եռակցման կարանների միջև հեռավորությունը 

հնարավորություն է տալիս երկու կողմից ստուգել այդ կարերի արտաքին 

մակերևույթը: 
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Գլոցված (գրտնակված, Вальцовочные) միացումներ 

Գլոցված միացումները, որոնք իրականացվել են ձեռքի կամ մեխա-

նիկական գլոցման կիրառմամբ, ինչպես նաև գլոցվող խողովակի ներսում 

պայթեցման կիրառմամբ, կարելի է օգտագործել 108 մմ արտաքին տրա-

մագիծը չգերազանցող և գլոցված մասում ոչ ավելի քան 400°C ջերմաստի-

ճանի պայմաններում աշխատող խողովակների համար: 

Վերոնշյալ սահմանափակումների հետ համատեղ թույլատրվում է 

կիրառել մինչև գլոցելը կամ դրանից հետո խողովակի շրջաեռակցմամբ 

իրականացված գլոցված միացումներ: 

Գլոցված միացումների կիրառման դեպքում խեմի կամ խողովակի 

վանդակի նվազագույն հաստությունը պետք է լինի 13 մմ: 

Գլոցված միացումների կառուցվածքը (ներտաշմամբ կամ գլանա-

քերթմամբ ստացված մեկ կամ մի քանի ակոսներով, ինչպես նաև առանց 

ակոսների, կողածռված զանգակով կամ առանց դրա) պետք է համապա-

տասխանի ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, 

կամ Գլխավոր կապալառու կազմակերպության հետ համաձայնեցված 

ՆՓ-ներին: 

Անցքի թույլատրելի օվալությունը, խողովակի դուրս ցցված հատ-

վածի բարձրությունը կամ գոգավորությունների խորության չափը և զան-

գակի կողածռվածքի անկյունը պետք է համապատասխանեն արտա-

դրանքի ՆՓ-ին: 

Արգելվում է ճաքերի և պատռվածքների առկայություն զանգակի 

վրա: 
 

Արտափչման, դատարկման և դրենաժի (ցամաքուրդի) համակարգեր 

Յուրաքանչյուր Կաթսա պետք է ունենա. 

ա) սնող կամ ցանցային ջրի մատուցման խողովակագծեր, 

բ) Կաթսայի անջատման դեպքում Կաթսայի արտափչման ու դա-

տարկման խողովակագծեր, 

գ) ջրով լցնելու և այրման պրոցես սկսելու ընթացքում Կաթսայից օդի 

հեռացման խողովակագծեր, 

դ) շոգեգերտաքացուցչի և շոգետարների արտափչման խողովակա-

գծեր, 

ե) ջրի և շոգու փորձանմուշների վերցման խողովակագծեր, 

զ) շահագործման ընթացքում կաթսայի ջրում որակը շտկող ազդա-

նյութերի (ռեագենտների) և Կաթսայի քիմիական մաքրման ազդանյու-

թերի ներմուծման խողովակագծեր, 

է) Կաթսայում այրման պրոցեսն սկսելու և դադարեցնելու դեպքում 

ջրի կամ շոգու հեռացման խողովակագծեր, 
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ը) այրման պրոցես սկսելու պահին թմբուկի տաքացման համար նա-

խատեսված խողովակագծեր, 

Վերոնշյալ խողովակագծերի համատեղման կամ բացակայության 

դեպքում նախագծող կազմակերպությունը պարտավոր է տալ հատուկ 

ցուցումներ: 

Կաթսայի տարրերին միացող արտափչման, արտաթողման, դրե-

նաժի և օդի հեռացման խողովակագծերի քանակն ու միացման կետերը 

պետք է ընտրվեն Կաթսան նախագծող կազմակերպության կողմից այն-

պես, որ ապահովվի ջրի, կոնդենսատի և նստվածքների հեռացումը Կաթ-

սայի ցածր կետերից, ինչպես նաև օդի հեռացումը բարձր կետերից: Եթե 

բանող միջավայրի հեռացումն անհնար է ապահովել ինքնահոս սկզբուն-

քով, ապա դրա հեռացման համար անհրաժեշտ է նախատեսել շոգիով, 

սեղմված օդով, ազոտով կամ այլ ստիպողական (հարկադրական) հեռաց-

ման միջոցներ: 

Արտափչման խողովակագիծը պետք է ջուրը հեռացնի դեպի առանց 

ճնշման աշխատող տարողություն: Ճնշման տակ աշխատող տարողու-

թյուն թույլատրվում է օգտագործել միայն այն դեպքում, երբ արտափչման 

արդյունավետությունը հիմնավորված է հուսալիության և արդյունավե-

տության համապատասխան հաշվարկներով: 

Շոգետար խողովակագծի բոլոր հատվածները, որոնք հնարավոր է 

անջատել փակող արմատուրով, պետք է ունենան ցամաքուրդ, որը կա-

պահովի կոնդենսատի հեռացումը խողովակագծից: 

Կոնստրուկտորական կամ նախագծող կազմակերպության կողմից 

կոնկրետ սարքավորման արտափչման, դատարկման և դրենաժի, ազդա-

նյութերի ներմուծման և այլ համակարգերի համար ընդունած հարմարա-

դասման և կոնստրուկտիվ լուծումները պետք է ապահովեն Կաթսայի 

հուսալի շահագործումը բոլոր ռեժիմներում, այդ թվում նաև վթարայինը, 

ինչպես նաև դրա հուսալի կոնսերվացումը երկարատև պարապուրդների 

դեպքում: 

Դրենաժային խողովակագծերի պայմանական տրամագիծը պետք է 

լինի 25 մմ-ից ոչ պակաս ու դրանց վրա պետք է տեղադրվեն փակող ար-

մատուրներ, որոնք տեղակայվում են կաթսային հնարավորին չափով 

մոտ: 
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Այրիչ սարքվածքներ 

Այրիչ սարքվածքները պետք է ապա-

հովեն կաթսայի անվտանգ և շահավետ 

շահագործումը: 

Կազմակերպություններում այրիչ սարք-

վածքները պետք է արտադրվեն ոլորտը 

ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ 

մեկի, կամ Գլխավոր կապալառու կազմա-

կերպության հետ համաձայնեցված ՆՓ-նե-

րին համապատասխան: ՆՓ-ներում պետք է 

սահմանված լինեն անվտանգության պա-

հանջները, շահագործման և նորոգման 

ցուցումները: 

Նոր արտադրված կամ արտասահմանից ներկրված այրիչ սարք-

վածքների շահագործումը թույլատրվում է ոլորտը ղեկավարող մարմնի, 

կամ լիազոր մարմնի թույլտվության հիման վրա: 

Ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի կամ 

Գլխավոր կապալառու կազմակերպության շահագործման թույլատվու-

թյան պատճենը կցվում է այրիչ սարքվածքի անձնագրին: 

Այրիչ սարքվածքները պետք է ունենան արտադրող գործարանի 

անձնագիրը, որում պետք է նշված լինեն հիմնական տեղեկությունները 

(արտադրող գործարանի անունը և հասցեն, գործարանային համարը, 

արտադրման ամսաթիվը, կոնստրուկտիվ լուծումները, հիմնական չափե-

րը, բանող միջավայրերի պարամետրերը, տեսակը, հզորությունը, կար-

գավորման տիրույթը, հիմնական տեխնիկական բնութագրերը և այլն): 

Անձնագրի ձևը որոշում է արտադրողը: Բոլոր այրիչ սարքվածքները 

սահմանված կարգով պետք է անցնեն համապատասխան փորձարկում-

ներ (ընդունման-հանձնման, վկայագրման, ատեստավորման, տիպային): 

Կաթսան պետք է կահավորված լինի. 

ա) հիմնական և պահուստային բոցամուղների (форсунка) լրակազ-

մով: Վառելու համար հեղուկ վառելիքը որպես կպչան օգտագործող ած-

խափոշային Կաթսաների այրիչ սարքվածքների վրայի բոցամուղների և 

պահուստային բոցամուղների քանակը որոշվում է նախագծով, 

բ) վառման և հիմնական բոցի հսկմամբ բռնկող-պաշտպանող (վա-

ռող-պաշտպանող) սարքվածքներով (ԲՊՍ): ԲՊՍ-ների և բոցի հսկման 

միջոցների տեղադրման վայրը որոշվում է նախագծով, 

գ) այրիչ սարքվածքների ավտոմատ, ձեռքով կամ հեռվից կառավա-

րումն ապահովող արմատուրների լրակազմով: 
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Ջերմային էլեկտրակայանների Կաթսաները լրակազմվում են ոլորտը 

ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, կամ Գլխավոր կա-

պալառու կազմակերպության հետ համաձայնեցված ՆՓ-ներին համա-

պատասխանող այրիչ սարքվածքներով: 

Միևնույն արտադրող գործարանի կողմից մշակված և Կաթսայի հետ 

տրամադրված այրիչ սարքվածքների ընդունման փորձարկումներն անց-

կացնում են տվյալ Կաթսայի կազմում (Կաթսայի առաջին օրինակի հա-

մար Կաթսայի ամբողջական փորձարկման հետ միաժամանակ): 

3ՄՎտ-ից ցածր ջերմային հզորություն ունեցող արդյունաբերական 

շոգու և ջրատաքացուցիչ Կաթսաների այրիչ սարքվածքների  փորձար-

կումները կարող են իրականացվել ստենդի վրա, բնականին մոտեցված 

պայմաններում: 

Այրիչ սարքվածքներն աշխատանքային ռեժիմի առաջադրված տի-

րույթում պետք է ապահովեն հուսալի բոցավառում և վառելիքի կայուն 

այրում առանց բոցի խզման և ցատկի, միաժամանակ բացառելով հեղուկ 

վառելիքի կաթոցքը հնոցի պատերի կամ հատակի վրա, ինչպես նաև 

ածխափոշու զատումը (եթե հնոցի ծավալում դրանց լրավառման համար 

հատուկ միջոցառումներ չեն կիրառվել): 

Այրիչների աէրոդինամիկական բնութագրերը և դրանց տեղաբաշ-

խումը հնոցի պատերի վրա պետք է ապահովեն բոցի հավասարաչափ 

տարածումը հնոցում, և հնոցի ծավալում պետք է բացառվի վատ օդա-

փոխվող գոտիների և անշարժության առաջացումը: 

Ածխափոշային այրիչների վառման սարքվածքների համար որպես 

վառելու համար կպչան ծառայող վառելիք պետք է օգտագործվի մազութ 

կամ բնական գազ: 

Թույլատրվում է օգտագործել այլ տեսակի հեղուկ վառելիքներ, որոնց 

բռնկման ջերմաստիճանը ցածր չէ 61°C -ից: 

Արգելվում է հեշտ բռնկվող վառելիքն օգտագործել որպես վառելու 

համար կպչան: 

Այրիչում մազութի բոցամուղի դիրքը պետք է լինի այնպիսին, որ մա-

զութային այրիչի փոշիացնող հանգույցը (գլխիկը) չողողվի բարձր ջերմ-

աստիճան ունեցող այրման արգասիքներով: 

Վառելիքի մատուցումը այրիչներին, փակող-կարգավորող և զատիչ 

(պաշտպանող) արմատուրներին ներկայացվող պահանջները, անհրա-

ժեշտ պաշտպանությունների և բլոկավորումների անվանացանկը, ինչ-

պես նաև վառելիքի արտադրմանն ու տեղափոխմանը ներկայացվող 

պահանջները վառելիքի յուրաքանչյուր տեսակի համար կանոնակարգ-

վում են ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, կամ 
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Գլխավոր կապալառու կազմակերպության հետ համաձայնեցված ՆՓ-

ներով: 

Կաթսայի կախովի հենարանները հանդիսանում են կաթսայի տա-

քացման մակերևույթների զանգվածի բեռը կրող հիմնական տարր: Շա-

հագործման ընթացքում անհրաժեշտ է հսկել կախովի համակարգերի 

տարրերի վիճակն ու հետևել, որ բեռը բաշխվի հավասարաչափ: Կախովի 

հենարանների լարվածությունը, մոնտաժից հետո շահագործման ընթաց-

քում պետք է կարգաբերվի Կաթսա-արտադրող ձեռնարկության հրա-

հանգներին համապատասխան: 

 

4.4. ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԿԻՍԱՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐ 

(ԿԻՍԱՖԱԲՐԻԿԱՏՆԵՐ) 

 

Ընդհանուր դրույթներ 

Կաթսաների և ճնշման տակ աշխատող դրանց դետալների արտա-

դրման, մոնտաժման և նորոգման համար պետք է կիրառվեն տեխնիկա-

կան պայմաններին (տեքստում այսուհետ ՏՊ) համապատասխանող նյու-

թեր ու կիսապատրաստվածքներ: Նոր ՏՊ-ներն ու ստանդարտները, ինչ-

պես նաև ՏՊ-ներն ու ստանդարտները հերթական վերանայումից հետո 

պետք է պարունակեն նյութերի և կիսապատրաստվածքների ներկայաց-

ված պահանջներից ոչ ցածր պահանջներ: 

Այլ ՆՓ-ի համապատասխանող նյութերի կիրառումը թույլատրվում է 

մասնագիտացված գիտահետազոտական կազմակերպության դրական 

եզրակացության առկայության դեպքում: 

Այլ նյութերի և կիսապատրաստվածքների կիրառումն ու դրանց կի-

րառման սահմանների ընդլայնումը, կամ փորձարկումների և ստուգում-

ների ծավալների կրճատումը թույլատրվում է մասնագիտացված կազմա-

կերպությունների դրական եզրակացության հիման վրա՝ ոլորտը ղեկա-

վարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, կամ Գլխավոր կապալառու 

կազմակերպության կողմից տրված թույլտվության դեպքում: 

Կիսապատրաստվածքների (դրանց բնութագրերը, ծավալը և ստուգ-

ման նորմերը) մատակարարումը պետք է իրականացվի ոլորտը ղեկա-

վարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի կամ Գլխավոր կապալառու 

կազմակերպության հետ համաձայնեցված ՆՓ-ին համապատասխան: 

Կիսապատրաստվածքների նյութի որակի և հատկությունների տվ-

յալները պետք է հաստատվեն կիսապատրաստվածքն արտադրող կազ-

մակերպության կողմից և ունենան համապատասխան դրոշմանշվածք 

(մականշվածք): Արտոնագրի (դրոշմանշվածքի) բացակայության կամ թե-
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րի լինելու դեպքում արտադրող կազմակերպությունը կամ ձեռնարկու-

թյունը, որն իրականացնում է Կաթսայի մոնտաժման կամ նորոգման աշ-

խատանքները, պետք է իրականացնի անհրաժեշտ փորձարկումներ ձևա-

կերպելով կիսապատրաստվածք մատակարարողի արդյունքների արձա-

նագրությունը: 

Մինչ արտադրելը, մոնտաժելը կամ նորոգելն անհրաժեշտ է իրակա-

նացնել հիմնական և եռակցման համար կիրառվող նյութերի և կիսա-

պատրաստվածքների մուտքային ստուգում: 

Ցուրտ կլիմայական գոտիներ մատակարարվող Կաթսաների նյութե-

րի ընտրության ժամանակ, բացի աշխատանքային պարամետրերից, ան-

հրաժեշտ է հաշվի առնել նաև ցածր ջերմաստիճանային պայմանների 

ազդեցությունը` շահագործման, մոնտաժման, բեռնման ու բեռնաթափ-

ման աշխատանքների և պահպանման վրա: Ցածր ջերմաստիճանների 

ազդեցությունը հաշվարկելու մեթոդիկան և կազմակերպչա-տեխնիկա-

կան միջոցառումները պետք է համաձայնեցված լինեն մասնագիտացված 

կազմակերպության հետ: 

Կաթսայի արտադրման կամ նորոգման ժամանակ օգտագործվող յու-

րաքանչյուր կիսապատրաստվածք պետք է ունենա դրոշմանշվածք, որի 

վրա նշված է լինելու` արտադրող գործարանը, պողպատի տեսականիշը, 

դրա արտադրման ստանդարտը կամ ՏՊ-ը:  

Դրոշմման ձևը սահմանվում է կիսապատրաստվածքի ԱՏՓ-ով, միա-

ժամանակ այն պետք է բացառի կիսապատրաստվածքի մետաղի հատ-

կության անթույլատրելի շեղումները, ինչպես նաև շահագործման ամ-

բողջ ընթացքում պետք է ապահովված լինի դաջվածքի պահպանումը: 

25 մմ ու դրանից ավելի տրամագիծ և 3 մմ ու ավելի հաստություն 

ունեցող խողովակների դրոշմանշվածքը պետք է պարունակի` արտա-

դրող գործարանի կոդային տարբերիչ նշանակմամբ ապրանքային նշա-

նը, պողպատի տեսականիշն ու խմբաքանակի համարը: 25 մմ-ից փոքր 

տրամագիծ ու պատի ցանկացած հաստություն ունեցող, ինչպես նաև 25 

մմ-ից մեծ տրամագիծ և 3մմ-ից փոքր պատի հաստություն ունեցող խո-

ղովակների դրոշմումն իրականացվում է խողովակների կապոցի վրա 

ամրացվող բեռնապիտակի վրա: Բեռնապիտակի դրոշմանշվածքը պետք 

է պարունակի` արտադրող գործարանի կոդային տարբերիչ նշանակ-

մամբ ապրանքային նշանը, խողովակների չափերը, պողպատի տեսակա-

նիշը, խմբաքանակի համարը և դրանց արտադրման ՆՓ-ն: 

Պողպատե կիսապատրաստվածքներ 

Կիսապատրաստվածք արտադրողը պետք է հսկի նյութի քիմիական 

բաղադրությունը: Կիսապատրաստվածքի փաստաթղթում անհրաժեշտ է 
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լրացնել դրա քիմիական անալիզի (վերլուծության) արդյունքները` անմի-

ջապես տվյալ նախապատրաստվածքի համար ստացված կամ կիսա-

պատրաստվածքի համար օգտագործված նախապատրաստվածքի (բացի 

ձուլածոներից)  նմանատիպ տվյալները: 

Կիսապատրաստվածքները պետք է մատակարարվեն ջերմամշակ-

ված վիճակում: Կիսապատրաստվածքի ջերմամշակման ռեժիմը պետք է 

ցուցանշված լինի այդ արտադրող ձեռնարկության փաստաթղթերում: 

Կիսապատրաստվածքներն առանց ջերմամշակման թույլատրվում է 

մատակարարել հետևյալ դեպքերում. 

• եթե մետաղի մեխանիկական և տեխնիկական բնութագրերը, որոնք 

սահմանվում են ՆՓ-ում, ապահովվում են կիսապատրաստվածքի պատ-

րաստման տեխնոլոգիայի ընթացքում (օրինակ. գլոցման մեթոդով), 

• եթե արտադրող ձեռնարկություններում կիսապատրաստվածքների 

սարքավորումները ենթարկվում են տաք կաղապարաձևավորման (фор-

мообразованию), որը համատեղվում է ջերմամշակման հետ կամ որին 

հաջորդում է ջերմամշակումը: 

Վերոնշյալ դեպքերում կիսապատրաստվածքի մատակարարը 

հսկում է ջերմամշակված նմուշների հատկությունները: 

Այլ դեպքերում կիսապատրաստվածքների օգտագործումն առանց 

ջերմամշակման պետք է հաստատված լինի միայն մասնագիտացված 

կազմակերպության թույլտվությամբ: 

Կիսապատրաստվածքներ արտադրողը պարտավոր է հսկել մետաղի 

մեխանիկական հատկությունները 20°C-ի պայմաններում ձգմամբ փոր-

ձարկումների միջոցով՝ որոշելով ժամանակավոր դիմադրությունը, պայ-

մանական հոսունության սահմանը 0,2% կամ 1% մնացորդային դեֆոր-

մացիա (ձևախախտման) դեպքում կամ հոսունության ֆիզիկական սահ-

մանը, հարաբերական երկարացումն ու հարաբերական նեղացումը (եթե 

իրականացվում է գլանական նմուշների փորձարկում): 

Հարաբերական նեղացման մեծությունը թույլատրվում է ներկայաց-

նել որպես տեղեկատվական տվյալ: Հարաբերական նեղացման մեծու-

թյան նորմավորման դեպքերում պարտադիր պահանջ չի հանդիսանում 

հարաբերական երկարացման ստուգումը: 

Թիթեղի, կռածոի կամ խողովակի պատի 12 մմ հաստություն, կամ 16 

մմ և ավելի տրամագիծ ունեցող կլոր գլոցվածքով (կռածոյով)  կիսապատ-

րաստվածքները պետք է ենթարկվեն հարվածային ճլության (մածուցի-

կության) ստուգման: 

Կոնստրուկտորական կազմակերպության պահանջով պետք է իրա-

կանացվի 6-ից մինչև 11մմ պատի հաստություն ունեցող թերթավոր մե-

տաղների, կռածոների կամ խողովակների հարվածային ճլության ստու-
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գում: Այդ պահանջը պետք է ամրագրված լինի կոնստրուկտորական 

փաստաթղթերում կամ արտադրանքի ՆՓ-ում: 

0°C -ից ցածր ջերմաստիճանների դեպքում հարվածային ճլության 

ստուգման պետք է ենթարկվեն բացօթյա, հողի մեջ (խրամուղիներում), 

ակոսներում կամ չտաքացվող շինություններում անցկացվող խողովա-

կագծերի կցաշուրթային միացումները, որտեղ մետաղի ջերմաստիճանը 

կարող է 0°C -ից ցածր լինել: Ինչպես նաև կոնստրուկտորական կազմա-

կերպության պահանջով հարվածային ճլության ստուգման պետք է 

ենթարկվեն նաև այլ դետալներ, ինչը պետք է նշված լինի արտադրանքի 

ՆՓ-ում կամ կոնստրուկտորական փաստաթղթերում: 

U (KCU) տեսակի խտանյութով նմուշների հարվածային ճլության 

ստուգումները պետք է իրականացվեն 20°C –ի պայմաններում, իսկ նախ-

կինում քննարկված տարբերակի համար աղյուսակ 1- ում նշված ջերմ-

աստիճաններից որևէ մեկի համաձայն: 

Աղյուսակ 1 

Մետաղի ջերմաստիճանը, °C Փորձարկման ջերմաստիճանը, °C 

0-ից մինչև “– 20” “– 20” 

“– 20”-ից մինչև “– 40” “– 40” 

“– 40”-ից մինչև “– 60” “– 60” 
 

Նմուշների կիսապատրաստվածքի վրա V (KCV) տեսակի խտանյութով 

հարվածային ճլության ստուգումներ իրականացվում են “20°C”-ի և “–20°C”-ի 

պայմաններում, ՆՓ-ի համապատասխան: 

Հարվածային ճլության գործակիցը փորձարկման ջերմաստիճանի 

պայմաններում չպետք է ցածր լինի KCU = 30 կՋ/սմ2  (3,0 կգուժ▪մ/սմ2),  

KCV = 25 կՋ/սմ2 (2,5 կգուժ▪մ/սմ2): 

Հարվածային ճլության գնահատման դեպքում որոշվում է երեք փոր-

ձարկումների արդյունքների միջին մաթեմատիկական գումարը, առան-

ձին նմուշի համար նորմայից նվազագույն մեծության ոչ ավելի քան 10 

Ջ/սմ2 (1,0 կգուժ▪մ/սմ2) շեղմամբ, բայց վերոնշյալ մեծություններից ոչ պա-

կաս: Հարվածային ճլության չափորոշիչները` KCU կամ KCV, ընտրվում 

են կոնստրուկտորական կազմակերպության կողմից և նշվում է ՆՓ-ում 

կամ կոնստրուկտորական փաստաթղթերում: 

Մեխանիկական ծերացումից հետո հարվածային ճլության ստուգման 

պետք է ենթարկվեն ածխածնային, ցածր լեգիրացված մանգանային և սի-

լիցիումա-մանգանային պողպատե ամրակապման դետալների թերթա-

վոր կամ գլանված նյութերը, որոնք ենթակա են դետալների արտադրման 
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ընթացքում սառը ձևավորման առանց հետագա մխամեղմման (թուլաց-

ման, отпуск), և դրանց աշխատանքը պետք է նախատեսվի 200°C -ից 

մինչև 350°C պայմաններում: Մեխանիկական ծերացումից հետո հար-

վածային ճլության մեծությունը պետք է համապատասխանի տեխնիկա-

կան անվտանգության պահանջներին: 

Բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում հոսունության սահմանի 

նորմավորված արժեքը պետք է նշված լինի կիսապատրաստվածքի ՆՓ-

ում, որոնք նախատեսված են 150°C-ից բարձր ջերմաստիճանային պայ-

մաններում աշխատող դետալների համար` մինչև 400°C, ածխածնային ու 

ցածր լեգիրացված մանգանային ու սիլիցիումա-մանգանային  պողպատ-

ների համար՝ մինչև 450°C, քրոմամոլիբդեն ու քրոմամոլիբդենավանա-

դիումային  պողպատների համար՝ մինչև 525°C: Հոսունության սահմանի 

մեծությունը ՆՓ-ների պահանջներով սահմանված տիրույթում պահպան-

վում են արտադրության տեխնոլոգիայի պահպանման և արտադրանքի 

պարբերաբար ստուգումների արդյունքում: 

Արտադրանքի ՆՓ-ով նախատեսված բարձր ջերմաստիճանի պայ-

մաններում ստուգողական փորձարկումներն ըստ ձգման, ինչպես նաև 

նոր նյութերի յուրացման շրջանում անհրաժեշտ է իրականացնել ջերմ-

աստիճանի վերոնշյալ տիրույթներից որևէ մեկին համապատասխան, 

10°C-ի կամ 25°C-ի բազմապատիկով: Միաժամանակ 0,2% կամ 1% մնա-

ցորդային դեֆորմացիայի դեպքում հոսունության պայմանական սահ-

մանը պետք է նորմավորվի որպես մնացորդային բնութագիր, իսկ ժամա-

նակավոր դիմադրությունը, հարաբերական նեղացումը կամ երկարա-

ցումը որոշվում են որպես տեղեկատվական տվյալներ: 

Կիսապատրաստվածքների նյութերը, որոնք նախատեսված են նախ-

կինում նշված արժեքներից ավելի բարձր հաշվարկային ջերմաստիճանի 

պայմաններում աշխատելու համար, պետք է ավելի երկարաժամկետ ամ-

րության պաշար ունենան քան ՆՓ-ում նշվածն է: 

Երկարաժամկետ ամրության պաշարի սահմանի երաշխավորված 

արժեքները, 104, 105 և 2*105 ժամ պաշարի (ռեսուրսի) համար, պետք է 

հիմնավորված լինեն փորձարկումների վիճակագրական տվյալների 

մշակմամբ և արտադրանքի պարբերական ստուգմամբ, ինչպես նաև 

հաստատված լինեն մասնագիտացված կազմակերպությունների դրական 

եզրակացությամբ: 

Մեխանիկական բնութագրերի ստուգման տեսակների անվանացան-

կը թույլատրվում է կրճատել, եթե կիսապատրաստվածք արտադրող գոր-

ծարանը երաշխավորում է բնութագրերի նորմավորվող արժեքը: Երաշ-

խիքները պետք է ապահովվեն արտադրողի վկայագրերի վիճակագրա-

կան տվյալների մշակման մեթոդով, փորձարկումների արդյունքներով, 
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ներառյալ փորձարկումն ըստ ձգման, արտադրանքի պարբերական 

ստուգման իրականացմամբ, և այդ մասին պետք է գրառումներ կատար-

վեն ՆՓ-ում: Երաշխիքի ապահովումը պետք է հաստատված լինի մաս-

նագիտացված կազմակերպության դրական եզրակացությամբ: Փորձար-

կումների ծավալի կրճատման կարգը սահմանված է տեխնիկական ան-

վտանգության պահանջներում: 

Թերթավոր պողպատ 

Տարբեր տեսականիշի թերթավոր պողպատների օգտագործման 

սահմանները, յուրաքանչյուր թերթի ՆՓ-ն, ինչպես նաև պարտադիր 

ստուգումների և փորձարկումների տեսակները պետք է համապատաս-

խանեն դրանց ներկայացվող պահանջներին: 

Թույլատրվում է օգտագործել միևնույն տեսականիշի պողպատե գո-

տի, եթե գոտուն ներկայացվող պահանջները ցածր չեն թերթավոր պող-

պատի ՆՓ-ով սահմանված պահանջներից: 

Պողպատե խողովակներ 

Տարբեր տեսականիշի պողպատե 

խողովակների օգտագործման սահման-

ները, յուրաքանչյուր խողովակի ՆՓ-ն, 

ինչպես նաև պարտադիր ստուգումների 

և փորձարկումների տեսակները պետք է 

համապատասխանեն Գլխավոր կապալառուի պահանջներին: 

Կար չունեցող խողովակները պետք է արտադրվեն գլոցված, կռած, 

անընհատ ձուլված ու կենտրոնախույս ձուլված պատրաստվածքներից: 

Ընդերկայնական կամ զսպանակաձև էլեկտրաեռակցման կարանով 

խողովակները թույլատրվում է օգտագործել միայն այդ կարերն ամբողջ 

երկարությամբ ՃԳ կամ ՈՒՁ ստուգման ենթարկելուց հետո: 

Առանց կարի կամ կար ունեցող յուրաքանչյուր խողովակ, իր ՆՓ-ի 

ցուցումների համաձայն, պետք է ենթարկվի փորձնական հիդրավլիկա-

կան ստուգման: 

Առանց կարի խողովակները թույլատրվում է օգտագործել առանց 

հիդրավլիկական ստուգման, եթե` 

• խողովակի ամբողջ մակերեսը ենթարկվում է ստուգման` ֆիզիկա-

կան մեթոդով (ՃԳ, ՈՒՁ կամ դրանց համարժեք այլ մեթոդով), 

• 5 ՄՊա և դրանից ցածր աշխատանքային ճնշման տակ աշխատող 

խողովակների համար խողովակ արտադրող ձեռնարկությունը երաշխա-

վորում է հիդրավլիկական փորձարկումների դրական արդյունք: 

Առանց հետագա ջերմամշակման, 150°C -ից բարձր ջերմաստիճան-

ների համար, մետաղի ծերանալուց հետո հարվածային ճլության ստուգ-
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ման չենթարկված, լայնեցված (ընդարձակած) խողովակները թույլա-

տրվում է օգտագործել խողովակագծի ուղիղ հատվածների համար, եթե 

լայնացման ընթացքում պլաստիկ դեֆորմացիան չի գերազանցում 3%-ը: 

Եռակցման կարով խողովակների օգտագործումը թույլատրվում է 

ոլորտը ղեկավարող, կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, կամ Գլխա-

վոր կապալառու կազմակերպության կողմից, մասնագիտացված կազմա-

կերպության հետազոտությունների արդյունքների և դրանց ամրությունն 

ու հուսալիությունը հաստատող դրական եզրակացության հիման վրա: 

Պողպատե կռածոներ, դրոշմվածքներ ու գլոցվածքներ 

Տարբեր տեսականիշներ ունեցող պողպատե կռածոների, դրոշմ-

վածքների և գլոցվածքների կիրառման սահմանը, կռածոների ՆՓ-ն, 

ինչպես նաև պարտադիր փորձարկումների և ստուգումների տեսակները 

պետք է համապատասխանեն Գլխավոր կապալառու կազմակերպության 

պահանջներին: 

Սառը մեխանիկական մշակման մեթոդով դետալների արտադրման 

համար թույլատրվում է օգտագործել 80 մմ-ից փոքր տրամագիծ ունեցող 

կլոր գլոցվածքներ: 40 մմ-ից ոչ ավելի պատի հաստությամբ և մինչև 200 

մմ երկարությամբ կլոր սնամեջ (դատարկ) դետալների համար թույլա-

տրվում է օգտագործել առավելագույնը 160 մմ արտաքին տրամագիծ 

ունեցող կլոր գլոցվածք: Գլոցվածք արտադրող (կամ Կաթսա արտադրող) 

ձեռնարկությունում գլոցվածքն ամբողջ ծավալով պետք է ենթարկվի ՃԳ 

կամ ՈՒՁ ստուգման: 

Պատրաստի դետալների վրա կամ նախնական մեխանիկական մշա-

կումից հետո թույլատրվում է իրականացնել անխզելիության ստուգում: 

Թերթաձև ու տեսակավոր պողպատից արտադրված կռածոների, 

դրոշմվածքների և գլոցվածքների պարտադիր փորձարկումների և ստու-

գումների տեսակները, ինչպես նաև կիրառման սահմանները պետք է բա-

վարարեն ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, 

կամ Գլխավոր կապալառու կազմակերպության հետ համաձայնեցված 

դետալի ՆՓ-ի պահանջներին: 

Պողպատե լցակաղապարվածքներ (отливки) 

Տարբեր տեսականիշներ ունեցող պողպատներից պատրաստված 

լցակաղապարվածքների կիրառման սահմանը, դրանց ՆՓ-ն, ինչպես նաև 

դրանց պարտադիր փորձարկումների և ստուգումների տեսակները 

պետք է համապատասխանեն Գլխավոր կապալառու կազմակերպության 

պահանջներին: 

Մեխանիկական մշակումից հետո լցակաղապարվածքների պատի 

հաստությունը պետք է պակաս չլինի հաշվարկային հաստությունից, 

բայց ոչ պակաս քան 6 մմ: 



 
 

 107

0,28%-ը չգերազանցող ածխածնի պարունակությամբ ածխածնային 

պողպատներից արտադրված լցակաղապարվածքները կարող են եռակց-

վել առանց նախապատրաստման: 

Յուրաքանչյուր սնամեջ լցակաղապարվածք, ՆՓ-ում նշված փորձնա-

կան ճնշմամբ, պետք է ենթարկվի հիդրավլիկական փորձարկման: 

Արտադրող գործարանում ամբողջական ՃԳ կամ ՈՒՁ ստուգում ան-

ցած լցակաղապարվածքների հիդրավլիկական փորձարկումը, հանգույցի 

կամ օբյեկտի համար ՆՓ-ում սահմանված կարգով, թույլատրվում է հա-

մատեղել հանգույցի կամ օբյեկտի փորձնական ճնշմամբ փորձարկման 

հետ: 

Ամրակման մանրամասեր (крепеж) 

Ամրակման մանրամասերի համար տարբեր տեսականիշներ ունե-

ցող պողպատների կիրառման սահմանը, ամրակման մանրամասերի 

ՆՓ-ն, ինչպես նաև դրանց պարտադիր փորձարկումների և ստուգում-

ների տեսակները պետք է համապատասխանեն Գլխավոր կապալառու 

կազմակերպության պահանջներին: 

Ամրակման մանրամասերի /դետալների/ նյութերը պետք է ընտրվեն 

գծային ընդարձակման գործակցով, որը պետք է համարժեք լինի կցա-

շուրթերի նյութի համանման գործակցին, միաժամանակ գծային ընդար-

ձակման գործակիցը չպետք է գերազանցի 10%-ը: Թույլատրվում է կիրառել 

տարբեր ընդարձակման գործակից ունեցող պողպատներ (10%-ից ավելի), 

եթե դա հիմնավորված է ամրության հաշվարկով կամ փորձնական հե-

տազոտությունների միջոցով, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ ամրակման 

մանրամասերի հաշվարկային ջերմաստիճանը չի գերազանցում 50°C -ը: 

Սառը դեֆորմացմամբ արտադրվող ամրակման մանրամասերի ար-

տադրման դեպքում դրանք պետք է ենթարկվեն ջերմամշակման-մխա-

մեղմման (բացառություն են կազմում մինչև 200°C ջերմաստիճանի պայ-

մաններում աշխատող և ածխածնային պողպատից արտադրված դետալ-

ները): 

Պարուրակի գլանաքերթումը (накатка резьбы) հաջորդական ջերմա-

մշակում չի պահանջում: 

Թուջե լցակաղապարվածքներ 

Տարբեր տեսականիշներ ունեցող թուջե լցակաղապարվածքների կի-

րառման սահմանը, թուջե լցակաղապարվածքների ՆՓ-ն, ինչպես նաև 

պարտադիր փորձարկումների և ստուգումների տեսակները պետք է հա-

մապատասխանեն Գլխավոր կապալառու կազմակերպության պահանջ-

ներին: 
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Մեխանիկական մշակումից հետո թուջե լցակաղապարվածքների 

պատի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 4 մմ և ոչ ավելի քան 50 մմ: 

Յուրաքանչյուր սնամեջ լցակաղապարվածք պետք է ենթարկվի հիդ-

րավլիկական փորձարկման, ՆՓ-ում նշված փորձնական ճնշմամբ, բայց 

ոչ պակաս քան 0,3 ՄՊա (3 կգ/սմ2): 

Կաթսաների և արմատուրների դինամիկ բեռի և ջերմային հարված-

ների ենթարկվող տարրերի համար չի թույլատրվում օգտագործել թուջե 

լցակաղապարվածքներ: 

Արտափչման, արտաթողման (спускных) և դրենաժի խողովակագծե-

րի փակող օրգանների արտադրման համար պետք է կիրառել կռելի կամ 

մեծ ամրություն ունեցող թուջ: 

Գունավոր մետաղներ ու համահալվածքներ (сплавы) 

Մինչև 250°C ջերմաստիճանի պայմաններում աշխատող արմատուր-

ների և հսկող-չափող սարքերի դետալների արտադրման համար թույ-

լատրվում է կիրառել բրոնզ կամ նիկելային արույր (латунь): 

Արմատուրների իրանի հիդրավլիկական փորձարկումներն իրակա-

նացվում են ՆՓ-ի համաձայն: 

Նոր տեսականիշի պողպատներին ներկայացվող պահանջներ 

Նոր տեսականիշի պողպատներից արտադրված նյութերի և կիսա-

պատրաստվածքների կիրառումը թույլատրվում է ոլորտը ղեկավարող 

կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, կամ Գլխավոր կապալառու կազ-

մակերպության կողմից, մասնագիտացված կազմակերպության հետազո-

տությունների արդյունքների և դրանց ամրությունն ու հուսալիությունը 

հաստատող դրական եզրակացության հիման վրա: Եզրակացությունը 

ստանալու համար պատվիրատուն, հիմնական ու լրացուցիչ ջերմամշա-

կումից հետո պետք է տվյալներ ներկայացնի նյութերի մեխանիկական, 

ֆիզիկական ու տեխնոլոգիական հատկությունների վերաբերյալ: 

Նյութերի մեխանիկական հատկությունները` ժամանակավոր դիմա-

դրությունը, պայմանական հոսունության սահմանը աուստենիտային ու 

քրոմնիկելային պողպատների համար 1% և մնացած տեսակների պող-

պատների համար 0,2% մնացորդային դեֆորմացիա դեպքում, հետազո-

տությունները պետք է իրականացվեն 20°C -ից մինչև առավելագույն խոր-

հուրդ տրվող ջերմաստիճանից 50°C-ով բարձր ջերմաստիճանային տի-

րույթներում: 

Փորձարկման ջերմաստիճանը պետք է ընտրվի ջերմաստիճանից 

կախված պողպատի ամրության փոփոխության հստակ կախվածության 

ստացման պայմանից: Ջերմաստիճանային միջակայքերը չպետք է գե-

րազանցեն 50°C - ը: 
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Խողովակի և թերթավոր պողպատի համար 20°C ջերմաստիճանի 

պայմաններում հոսունության սահմանի նորմատիվային մեծության հա-

րաբերությունը ժամանակավոր դիմադրության մեծությանը չպետք է գե-

րազանցի 0,6-ը ածխածնային պողպատի համար, իսկ լեգիրացված պող-

պատի համար՝ 0,7-ը: Նշված հարաբերությունը ամրակման մանրամա-

սերի համար չպետք է գերազանցի 0,8-ը: 

Բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում(որոնք առաջացնում են 

սողանքներ) աշխատելու համար նախատեսված նյութերի համար պետք 

է ներկայացված լինեն այնպիսի փորձնական տվյալներ, որոնք հնա-

րավորություն կտան սահմանել 104, 105 և 2×105 -ի համար ամրության եր-

կարատևության սահմանի արժեքն ու պայմանական հոսունության սահ-

մանը: 

Իրականացված կարճատև և երկարատև փորձարկումներն ու վեր-

ջիններիս տևողությունը պետք է բավարար լինեն համապատասխան ամ-

րության պաշարի հաշվարկային բնութագրերի որոշման և այդ բնութա-

գրերի ցրվածքի (разброс) սահմանների գնահատման համար: Այս փոր-

ձարկումների արդյունքները մշակելիս պետք է հաշվի առնված լինեն կի-

սապատրաստվածքի չափերը (պատի հաստությունն) ու շեղումների նա-

խատեսված ՏՊ-ներն ըստ մեխանիկական (նվազագույն և առավելագույն 

մեծություններով) ու քիմիական հատկությունների (հալվածքի մետաղը 

պետք է հետազոտված լինի կրակադիմացկունության համեմատաբար 

ավելի ցածր բարենպաստությամբ լեգիրացնող տարրերի պարունակու-

թյամբ): 

Մետաղների կառուցվածքային փոփոխությունների հակվածության 

դեպքերում շահագործման ընթացքում պետք է ներկայացվեն այդ փոփո-

խություններն ու պողպատի շահագործման հատկությունների վրա 

դրանց ազդեցությունը բնութագրող տվյալները: 

Մակակոփման (наклеп) (օրինակ, սառը ծռման ժամանակ) նկատ-

մամբ պողպատի զգայնությունը պետք է գնահատվի ամրության ու ճկու-

նության երկարատևության փոփոխությամբ, ինչը որոշվում է մակա-

կոփվող ու չմակակոփվող նյութերի փորձարկումների համեմատությամբ: 

Կիսապատրաստվածքների նյութերը, որոնք վերամշակման ժամա-

նակ ենթարկվում են սառը ձևախախտման, պետք է ստուգված լինեն ըստ 

մեխանիկական ծերացման հավակնության բացակայության: 

Պողպատի կիրառման հնարավորությունը պետք է հաստատվի դրա 

փխրուն քայքայման նկատմամբ դիմադրողականության վերաբերյալ 

տվյալներով, որոնք ստացվում են հարվածային ճլության ստուգման կամ 



 

 110

այլ մեթոդով, ինչն ընտրվում է ելնելով դետալում նյութի աշխատանքային 

պայմաններից: 

Պողպատի եռակցման ունակությունը, եռակցման գոյություն ունեցող 

տեսակների դեպքում պետք է հաստատված լինի եռակցված միացումների 

փորձնական տվյալներով, որոնք իրականացվել են խորհուրդ տրված 

տեխնոլոգիայով համապատասխան հավելանյութերի կիրառմամբ: Եռակց-

ված միացումների փորձարկումների արդյունքները պետք է հաստատեն 

դրանց աշխատունակությունն ու սահմանեն եռակցման տեխնոլոգիայի և 

ջերմամշակման ռեժիմի ազդեցության աստիճանը դրանց աշխատանքային 

հատկությունների վրա: 

Կրակադիմացկուն պողպատների համար պետք է տվյալներ ներ-

կայացվեն եռակցված միացումների ամրության երկարատևության և եր-

կարատև աշխատանքի դեպքում եռակցման կարանի մերձակա գոտինե-

րի տեղային քայքայման նկատմամբ դիմադրողականության վերաբերյալ: 

Նոր նյութերի մշակման ժամանակ առանձին դեպքերում անհրա-

ժեշտ է հաշվի առնել դրանց աշխատանքի առանձնահատուկ պայման-

ները, որն ինչպես պողպատի այնպես էլ եռակցված միացումների համա-

պատասխան գնահատման պահանջների ընդարձակման պահանջարկ է 

առաջանում` 

ա) բացասական ջերմաստիճանի պայմաններում աշխատելու դեպ-

քում՝ ցրտադիմացկունության գնահատում, 

բ) ցիկլային (պարբերական) բեռի դեպքում՝ ցիկլային ամրության 

գնահատում, 

գ) միջավայրի ակտիվ ազդեցության դեպքում՝ քայքայող-մեխանի-

կական (կոռոզիոն-մեխանիկական) ամրության գնահատում և այլ: 

Նոր տեսականիշի պողպատի համար պետք է ներկայացվեն դրա ֆի-

զիկական հատկության հետևյալ տվյալները` 

ա) առաձգականության մոդուլի արժեքը տարբեր ջերմաստիճանների 

պայմաններում, 

բ) գծային ընդարձակման գործակցի արժեքը համապատասխան 

ջերմաստիճանային միջակայքում, 

գ) ջերմահաղորդականության գործակցի արժեքը համապատասխան 

ջերմաստիճանների դեպքում: 

Կիսապատրաստվածքներ արտադրող ձեռնարկությունների կամ 

համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից 

պետք է հաստատված լինի կիսապատրաստվածքի անհրաժեշտ տեսա-

կանու (նմուշատեսակի) արտադրման հնարավորությունը խորհուրդ 

տրված տեսականիշի պողպատից, պահպանելով պողպատի հատկու-

թյան սահմանված աստիճանը: 
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4.5. ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ՄՈՆՏԱԺ ԵՎ ՆՈՐՈԳՈՒՄ 

 

Ընդհանուր դրույթներ 

Կաթսաների և դրանց տարրերի արտադրումը, մոնտաժն ու նորո-

գումը, ինչպես նաև դրանց վերակոնստրուկտավորումը, արդիականա-

ցումն ու բարեփոխումը, պետք է իրականացվեն ՀՀ օրենսդրության հա-

մաձայն լիցենզավորված մասնագիտացված ձեռնարկությունների կող-

մից, որոնք ապահովված են այդ աշխատանքը որակով կատարելու հա-

մար անհրաժեշտ համապատասխան տեխնիկական միջոցներով: 

Կաթսաների արտադրումը, մոնտաժն ու նորոգումը պետք է կա-

տարվեն սահմանված կարգով հաստատված Կանոններին ու ՏՊ-ներին 

համապատասխան: 

Կաթսաների կամ դրանց առանձին տարրերի արտադրումը, մոն-

տաժն ու նորոգումը պետք է իրականացվեն այդ աշխատանքները կա-

տարող կազմակերպությունների կողմից, մինչև աշխատանքների սկսելը 

մշակված տեխնոլոգիաներով (արտադրող ձեռնարկությունը, նորոգող 

կամ մոնտաժող կազմակերպությունը, ձեռնարկության նորոգող ծառա-

յությունները և այլ մասնագիտացված կազմակերպությունները): 

Կաթսաների արտադրման, մոնտաժման ու նորոգման դեպքում 

պետք է կիրառվի որակի ստուգման համակարգ (ներածական, գործույ-

թային /операционный/ և ընդունման), ինչը կապահովի աշխատանքների 

կատարումը Կանոնների և ՆՓ-ների պահանջներին համապատասխան: 

Կիսապատրաստվածքների կտրումն ու դեֆորմացումը 

Թերթավոր պողպատի, խողովակների և այլ կիսապատրաստվածք-

ների, ինչպես նաև անցքերի կտրումը կարող է իրականացվել կամայա-

կան ձևով (մեխանիկական, գազաբոցային, էլեկտրաաղեղնային, պլազ-

մային և այլն): Նյութերի ջերմաստիճանային կտրումը, որոնք զգայուն են 

տեղային տաքացման և սառեցման նկատմամբ, պետք է բացառի ճաքերի 

առաջացումը եզրերում ու հատկության վատացումը ջերմաստիճանային 

ազդեցության գոտում` անհրաժեշտության դեպքում անպայման պետք է 

նախատեսել նախնական տաքացում ու դրան հաջորդող եզրերի մեխա-

նիկական մշակում, որի ժամանակ հեռացվում է կտրման ընթացքում 

մետաղի վատացած հատկություններով շերտը: 

Կտրման տեխնոլոգիաների կոնկրետ տեսակները սահմանվում են 

ԱՏՓ-ում: Դա պայմանավորված է պողպատների դասակարգումից: 

Խեմերի և հատակների գրտնակումն ու դրոշմումը, ինչպես նաև 

հարթ հատակների օձիքների (воротник) նստեցումը պետք է կատարվեն 

մեքենայացված եղանակով: Թույլատրվում է արտադրել մեքենայացված 
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կռումից հետո մեխանիկական մշակման ենթարկած հատակներ: Չի թույ-

լատրվում թերթավոր պողպատի ուղղումը (Правка) մուրճով (կռանով, 

молот), տեղային տաքացմամբ կամ առանց տաքացման: 

Խողովակների ճկումը (կորացումը, гибка) թույլատրվում է իրակա-

նացնել յուրաքանչյուր արտադրող, մոնտաժող կամ նորոգող կազմակեր-

պության կողմից յուրացված մեթոդով` խողովակների տաքացմամբ կամ 

առանց տաքացման, ինչն ապահովում է ՆՓ-ներով սահմանված կորա-

ցումների ստացումն առանց անթույլատրելի թերությունների և հատույթի 

ճիշտ ձևի, ինչպես նաև պատերի հաստությունները նույնպես պետք է 

լինեն նորմերի սահմաններում: 

Խողովակների ընդլայնական միացումների ճիշտ լծորդումն (կցոր-

դումն) ապահովելու համար թույլատրվում է իրականացնել խողովակ-

ների վերջնամասերի (եզրերի) շրջասեղմում (обжатие), ներտաշում (рас-

точка) կամ ընդարձակում: Ներտաշման, ընդարձակման ձևախախտման 

ու շրջասեղմման թույլատրելի մեծություններն ընդունվում են ստան-

դարտներին կամ այլ ՆՓ-ներին համապատասխան: 

Ճնշման տակ աշխատող դետալների, ինչպես նաև 76 մմ-ից մեծ տրա-

մագիծ ունեցող խողովակների արտադրման համար նախատեսված պող-

պատե թերթերի, գլոցվածքների և կռածոների վրա անհրաժեշտ է պահ-

պանել արտադրող կազմակերպության դրոշմանշվածքը: 

Եռակցված ուռուցիկ հատակների արտադրման դեպքում դրոշմա-

նշումն անհրաժեշտ է իրականացնել թերթավոր պողպատների եռակ-

ցումից և եռակցման կարանների լարվածությունը մեխանիկական մեթո-

դով հանելուց հետո: 

Այս պահանջը չի տարածվում գնդաձև (սֆերիկ) հատակների վրա, 

որոնք արտադրվել են իրար եռակցված դրոշմված տարրերից: 
 

Եռակցում 

Կաթսաների արտադրման (լրապատրաստման, 

доизготовлении), մոնտաժման, նորոգման ընթաց-

քում պետք է կիրառվեն Կանոնների պահանջներին 

համապատասխան ատեստավորված եռակցման 

տեխնոլոգիաներ: 

Եռակցման ժամանակ կիրառվող տեղակայանքները, ապարատու-

րաներն ու հարմարանքները պետք է գտնվեն սարքին վիճակում և ապա-

հովեն ՆՓ (ԱՏՓ)-ների պահանջների պահպանումը: 

Եռակցման ու կետաեռակցման աշխատանքների կատարման հա-

մար թույլատրվում են եռակցողների և եռակցման արտադրության մաս-

նագետների ատեստավորման կանոնների (ПБ 03-273-99, որը հաստատ-
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ված է № 63 առ 30.10.98թ. ՌԴ “Госгортехнадзор”-ի կողմից, ՀՀ-ում կիրառ-

ման մեջ է ժամանակավորապես` մինչև ՀՀ համապատասխան Կանոնա-

կարգի մշակումը) համապատասխան ատեստավորված և այդ աշխա-

տանքների կատարման թույլտվությունն ունեցող եռակցողները: 

Եռակցողները կարող են թույլատրվել այնպիսի եռակցման աշխա-

տանքների կատարման, որոնք նշված են իրենց վկայականում: 

Եռակցողը տվյալ կազմակերպությունում առաջին անգամ, ճնշման 

տակ աշխատող խողովակների, արտադրանքների եռակցման աշխա-

տանքների կատարման թույլատրվում է միայն, վկայականի առկայու-

թյունից անկախ, նրա կողմից կատարված փորձնական եռակցված միա-

ցումները համապատասխան սարքերով ստուգման ենթարկելուց հետո: 

Փորձնական եռակցված միացումների կոնստրուկցիան, ինչպես նաև 

դրանց մեթոդներն ու այդ միացումների եռակցման որակի ստուգման 

ծավալը սահմանում է եռակցման աշխատանքների ղեկավարը: 

Կաթսաների և դրա տարրերի հավաքման, եռակցման ու եռակցված 

միացումների որակի ստուգման աշխատանքների ղեկավարությունը 

պետք է դրվի, վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտներում արդյունա-

բերական անվտանգության ոլորտում գործունեություն իրականացնող, 

ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի կամ Գլխավոր 

կապալառու կազմակերպության ենթահսկողության տակ գտնվող կազ-

մակերպությունների աշխատակիցների պատրաստման և ատեստավոր-

ման Կարգի դրույթներին համաձայն (որը հաստատված է № 21 առ 

30.04.02թ. ՌԴ “Госгортехнадзор”-ի կողմից, ՀՀ-ում կիրառման մեջ է ժա-

մանակավորապես` մինչև ՀՀ համապատասխան Կանոնակարգի մշա-

կումը) ատեստավորված մասնագետի վրա: 

6 մմ և ավելի հաստությամբ պատեր ունեցող ճնշման տակ աշխատող 

եռակցված միացումները ենթակա են դրոշմման, ինչը հնարավորություն 

կտա ճշտելու տվյալ եռակցված միացումը կատարած եռակցողի ազգ-

անունը: Դրոշմանշման համակարգը նշվում է ԱՏՓ-ում: 

6 մմ-ից բարակ պատեր ունեցող եռակցված միացումների դրոշմա-

նշման անհրաժեշտությունն ու մեթոդները սահմանվում են ԱՏՓ-երի 

պահանջներով: Դդրոշմանշման մեթոդը պետք է բացառի մակակոփված-

քը, ենթաթրծումը կամ մետաղի հաստության անթույլատրելի բարա-

կումը, ինչպես նաև արտադրանքի շահագործման ամբողջ ընթացքում 

պետք է ապահովի դրոշմանշվածքի պահպանումը: 

Եթե տվյալ արտադրանքի բոլոր եռակցված միացումները կատարել է 

միևնույն եռակցողը, ապա պարտադիր չէ դրոշմանշել բոլոր եռակցված 

միացումները: Այդ դեպքում եռակցողի դրոշմանշվածքը պետք է դրվի ար-
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տադրանքի գործարանային ցուցնակի կողքին կամ մեկ այլ բաց հատվա-

ծում և չլվացվող ներկով դրոշմանշվածքի տեղն առնել վանդակի մեջ: 

Դրոշմանշվածքի տեղը պետք է նշված լինի արտադրանքի անձնագրում: 

Եթե եռակցված միացումն իրականացրել են մի քանի եռակցողներ, 

ապա դրա վրա պետք է դրվեն այդ աշխատանքն իրականացնող բոլոր 

եռակցողների դրոշմները: 

Կաթսաների եռակցման աշխատանքների կատարման ընթացքում 

կիրառվող եռակցման նյութերը պետք է համապատասխանեն արտա-

դրող գործարանի կողմից հաստատված ստանդարտների և ՏՊ-ների 

պահանջներին: 

Եռակցման նյութերի տեսականիշները, տեսականին, պահման և օգ-

տագործման նախապատրաստման պայմանները պետք է համապատաս-

խանեն եռակցման ՆՓ-ների պահանջներին: 

Եռակցվող նյութերի ստուգման վերոնշյալ պահանջներից բացի՝ 

պետք է ստուգվեն նաև. 

ա) աղեղնային եռակցման էլեկտրոդների յուրաքանչյուր խմբաքա-

նակը` 

• եռակցման-տեխնոլոգիական հատկությունները, 

• աղեղնային եռակցման լեգիրացված էլեկտրոդներով կատարված 

հալված մետաղում սպեկտրաչափական եղանակով լեգիրացված տար-

րերի բաղադրության համապատասխանության համընկնելիությունը 

նորմավորված բաղադրությանը (Э-09Х1М,  Э-09Х1МФ, աուստենիտային 

և այլ տեսակների),  

բ) փոշելից մետաղալարերի յուրաքանչյուր խմբաքանակը՝ ըստ ե-

ռակցման-տեխնոլոգիական հատկությունների, 

գ) լեգիրացված եռակցման մետաղալարի յուրաքանչյուր կաժ (бухта)՝ 

ըստ հիմնական լեգիրացնող տարրերի առկայության, սպեկտրաչափա-

կան եղանակով: 

Եզրերն ու մակերևույթները եռակցման նախապատրաստելու համար 

անհրաժեշտ է դրանք մեխանիկական մշակման ենթարկել ջերմաստիճա-

նային կտրման կամ ածխե էլեկտրոդներով կտրման (թթվածնային, օդա-

աղեղնային, պլազմա-աղեղնային) եղանակներով: Վերջիններիս հաջոր-

դելու է նաև մեխանիկական մշակում (կտրիչով, ֆրեզով` բազմակտրիչով, 

հղկանյութային գործիքներով): ՆՓ-ում (ԱՏՓ-ում) պետք է նշված լինի 

ջերմաստիճանային կտրումն իրականացնելուց (ածխե էլեկտրոդով կըտ-

րումն իրականացնելուց) հետո կատարվող մեխանիկական մշակման խո-

րությունը, որը կախված է պողպատի կոնկրետ տեսականիշի կողմից 

կտրման (ածխե էլեկտրոդով կտրումն իրականացնելուց) ջերմամշակման 

ցիկլի ընկալողունակությունից: 
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Խողովակների միակողմանի մշակված եզրերով և առանց կարի ար-

մատի զոդակցման (подварки), ինչպես նաև առանց տակադրվող օղակնե-

րի միացումների հավաքման դեպքում, պատերի ներսի եզրերն իրար 

նկատմամբ շեղման (անհամընկնելիության) մեծությունը չպետք է գերա-

զանցի ՆՓ-ում (ԱՏՓ-ում) սահմանված մեծությունը: 

Դետալի եռակցման ենթակա եզրերն ու դրանց հարակից հատվածնե-

րը, ԱՏՓ-ի պահանջների համապատասխան, պետք է մաքրվեն հրաթե-

փից (կիզուկից, այրաթեփից, օքսիդաթաղանթից), ներկից, յուղից և այլ 

կեղտերից: 

Եռակցումը և օժանդակ տարրերի (հավաքական սարքվածքներ, ժա-

մանակավոր մոնտաժված ամրության կողեր և այլն) հեռացումը պետք է 

իրականացվի գծագրերի և ԱՏՓ-երի համաձայն: Այդ տարրերի եռակց-

ման աշխատանքները պետք է կատարեն տվյալ աշխատանքների կա-

տարման թույլտվություն ունեցող եռակցողները: 

Եռակցման նախապատրաստված միացման հավաքված տարրերի 

կետաեռակցումը պետք է կատարվի (կամ թույլատրվում է կիրառման) 

եռակցման նույն նյութերով, որոնք պետք է կիրառվեն տվյալ միացման 

եռակցման համար:  

Կաթսաների արտադրման, մոնտաժման և նորոգման ընթացքում կա-

տարվող եռակցման տեխնոլոգիան թույլատրվում է կիրառել միայն իրա-

կան դետալի վրա դրա տեխնոլոգիամիտության հաստատումից հետո, 

եռակցված միացման պահանջվող ամբողջական համալիր հատկություն-

ների ստուգման ու դրանց որակի ստուգման արդյունավետ մեթոդների 

յուրացման դեպքում: 

Կիրառվող եռակցման տեխնոլոգիան պետք է ատեստավորված լինի 

համապատասխան Կանոնների: 

Եռակցման տեխնոլոգիայի ատեստավորումը բաժանվում է երկու 

տեսակի` հետազոտական և արդյունաբերական: 

• Հետազոտական ատեստավորումն իրականացվում է գիտահետա-

զոտական կազմակերպության կողմից նոր ներդրման նախապատրաստ-

վող և նախկինում չատեստավորված եռակցման տեխնոլոգիաների դեպ-

քում: 

• Արդյունաբերական ատեստավորումն իրականացվում է յուրաքան-

չյուր ձեռնարկության կողմից, հետազոտական ատեստավորման ար-

դյունքների համապատասխան երաշխավորագրի հիման վրա: 

Եռակցման տեխնոլոգիայի հետազոտական ատեստավորումն իրա-

կանացվում է եռակցված միացման բնութագրերի որոշման նպատակով, 

որոնք անհրաժեշտ են նախագծման ընթացքում հաշվարկների կատար-
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ման և տեխնոլոգիական երաշխավորագրերի տրման համար (տեխնոլո-

գիայի, եռակցման նյութերի, տաքացման ռեժիմի, եռակցման և ջերմա-

մշակման, եռակցված միացման հանձնման-ընդունման բնութագրերի 

երաշխավորված ցուցանիշների, ստուգման մեթոդների կիրառման ոլոր-

տը): 

Եռակցված միացումների բնութագրերը, որոնք որոշվում են հետա-

զոտական ատեստավորման ընթացքում, ընտրվում են հիմնական մետա-

ղի նշանակությունից ու տեսակից և եռակցված միացման շահագործման 

հետևյալ պայմաններից ելնելով. 

• մեխանիկական հատկությունները նորմալ (20±10°C) և աշխատան-

քային ջերմաստիճանների պայմաններում, այդ թվում` խզման ժամանա-

կավոր դիմադրությունը, հոսունության սահմանը, հարաբերական երկա-

րացումն ու մետաղի եռակցման կարանի ծառայության հարաբերական 

ժամանակահատվածը և եռակցման ջերմաստիճանային ազդեցության 

գոտիները, եռակցված կարի խզման ժամանակավոր դիմադրությունն ու 

կորացման անկյունը, 

• երկարատև դիմացկունությունը, ճկունությունն ու հոսունությունը, 

• ցիկլիկ (բոլորաշրջանային, պարբերական) դիմացկունությունը, 

• եռակցման կարանի մետաղի փխրունության կրիտիկական ջերմ-

աստիճանը և եռակցման ազդեցության ջերմաստիճանային գոտին, 

• եռակցված կարերի հատկությունների կայունությունը թերմիկ ծե-

րացումից հետո,  աշխատանքային ջերմաստիճանի պայմաններում, 

• օքսիդացման ինտենսիվությունն աշխատող միջավայրում, 

• անթույլատրելի թերությունների բացակայությունը, 

• կայունությունն ընդդեմ միջբյուրեղային կոռոզիայի (աուստենիտա-

յին դասի պողպատներից արտադրված տարրերի եռակցված միացման 

համար), 

• կատարվող եռակցված միացման համար յուրահատուկ այլ բնու-

թագրեր: 

Հետազոտական ատեստավորման արդյունքների համաձայն, այն 

իրականացնող կազմակերպության կողմից պետք է տրված լինի երաշ-

խավորագիր, որն անհրաժեշտ է դրա գործնական կիրառման համար: 

Արտադրությունում առաջարկվող տեխնոլոգիայի կիրառումը թույլա-

տրում է ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկը կամ 

Գլխավոր կապալառու կազմակերպությունը՝ մասնագիտացված կազմա-

կերպության դրական եզրակացության հիման վրա: 

Եռակցման տեխնոլոգիայի արդյունաբերական ատեստավորումն 

իրականացվում է յուրաքանչյուր կազմակերպության կողմից, մինչև դրա 

կիրառման սկիզբը, որը կատարվում է եռակցված միացման համապա-
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տասխանության ստուգման նպատակով կոնկրետ արտադրական պրո-

ցեսի պայմաններում այդ տեխնոլոգիայի կիրառմամբ: 

Արդյունաբերական ատեստավորումը պետք է իրականացվի, տվյալ 

կազմակերպությունում կատարվող՝ միատեսակ եռակցված կցվածքների 

յուրաքանչյուր խմբի համար: 

Արդյունաբերական ատեստավորումն իրականացվում է տվյալ կազ-

մակերպությունում ստեղծված հանձնաժողովի կողմից՝ տվյալ կազմա-

կերպությունում մշակված և հանձնաժողովի նախագահի կողմից հաս-

տատված ծրագրին համապատասխան: Ծրագրում պետք է ներառվի ե-

ռակցման անխզելիության և խզելիության ստուգումների անցկացումը, 

ինչպես նաև եռակցման որակի ստուգման արդյունքների համապատաս-

խան գնահատումը: 

Եթե եռակցման տեխնոլոգիայի արդյունաբերական ատեստավորման 

դեպքում փորձարկման որևէ տեսակի համար ստացվել են անբավարար 

արդյունքներ, ապա ատեստավորման հանձնաժողովը պետք է միջոցներ 

տրամադրի ՀՀ տեխնիկական անվտանգության սահմանված պահանջ-

ների համեմատությամբ ստացված արդյունքների անհամապատաս-

խանության պատճառների բացահայտման համար և որոշում կայացնի, 

նպատակահարմա±ր է արդյոք կրկնակի փորձարկում իրականացնելը, թե 

եռակցման տվյալ տեխնոլոգիան չի կարելի կիրառել արդյունաբերական 

միացումներում և այն լրամշակման կարիք ունի: 

Եռակցման տեխնոլոգիայի կիրառումը, եթե ձեռնարկությունում դա 

անցել է արդյունաբերական ատեստավորում, թույլատրում է ոլորտը ղե-

կավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկը, կամ Գլխավոր կապա-

լառու կազմակերպությունը, մասնագիտացված կազմակերպության դրա-

կան եզրակացության հիման վրա: 

Հետազոտական ատեստավորմամբ սահմանված մակարդակի համե-

մատությամբ, եռակցված միացման որակի կամ հատկությունների վա-

տացման դեպքում, արտադրող ձեռնարկությունը (մոնտաժող կամ նորո-

գող կազմակերպությունը) պետք է դադարեցնի եռակցման տվյալ տեխնո-

լոգիայի կիրառումը, հայտնաբերի և վերացնի դրանք վատացնող պատ-

ճառները և իրականացնի արդյունաբերական կրկնակի ատեստավորում, 

իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև հետազոտական ատեստավորում: 

Կաթսաների արտադրման, մոնտաժման և նորոգման դեպքում կա-

րող է կիրառվել եռակցման տեխնոլոգիայի ատեստավորման ցանկացած 

տեսակ: 
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Մարտենսիտային և մարտենսիտա-ֆեռիտային դասի աուստենիտա-

յին և բարձրքրոմային պողպատներից արտադրված դետալների եռակց-

ման համար չի թույլատրվում կիրառել գազաեռակցումը: 

Ճնշման տակ աշխատող տարրերի եռակցումը պետք է իրականացվի 

շրջակա միջավայրի դրական ջերմաստիճանի դեպքում: Մոնտաժման և 

նորոգման ժամանակ թույլատրվում է եռակցումն իրականացնել շրջակա 

միջավայրի բացասական ջերմաստիճանի պայմաններում, եթե ապահով-

վել են ՆՓ-ների (ԱՏՓ-ների) պահանջները և եռակցողի համար ստեղծվել 

են անհրաժեշտ պայմաններ (պաշտպանված է քամուց, անձրևից և ձյու-

նից): 

Շրջակա միջավայրի բացասական ջերմաստիճանի պայմաններում 

եռակցվող միացման գոտում, եռակցման աշխատանքը սկսելուց առաջ, 

անհրաժեշտ է մետաղը չորացնել և տաքացնել մինչև դրական ջերմաս-

տիճան: 

Եռակցվող դետալների նախնական և ուղեկցվող տաքացման անհրա-

ժեշտությունն ու ռեժիմները որոշվում են եռակցման տեխնոլոգիաներով 

ու պետք է նշված լինեն ԱՏՓ-ներում: Շրջակա միջավայրի բացասական 

ջերմաստիճանի պայմաններում տաքացումն իրականացվում է այն նույն 

դեպքերում, ինչ դրական ջերմաստիճանի պայմաններում է, սակայն 

տաքացման ջերմաստիճանը պետք է բարձր լինի 50°C-ից: 

Եռակցումից հետո կարը և դրա հարակից տեղամասերն անհրաժեշտ 

է մաքրել խարամից, մետաղի ցայտքից և այլ աղտոտումներից: 

Կոնտակտային եռակցմամբ միացված խողովակների առաջադրված 

հոսքային ներքին հատույթի ապահովման նպատակով անհրաժեշտ է 

հեռացնել եռակցման կարանի ներքին քցիմը (грат): 

Ջերմամշակում 

Կաթսաների տարրերի ջերմամշակումն իրականացվում է եռակցված 

միացման հատկությունների ցուցանիշները մետաղի և եռակցված միաց-

ման հատկությունների ՆՓ-ում ընդունված ցուցանիշների հետ համապա-

տասխանությունն ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև տեխնոլոգիա-

կան գործընթացների (եռակցում, ճկում, դրոշմում և այլն) իրականացման 

ընթացքում առաջացած մնացորդային լարվածությունները նվազեցնելու 

համար: 

Կիսակցորդիչները, հավաքական միավորները և արտադրանքներն 

ամբողջությամբ պետք է ենթարկվեն ջերմամշակման, եթե դա պահանջ-

վում է Կանոններով, ՆՓ-ով, կոնստրուկտորական և/կամ ԱՏՓ-ով: 

Ջերմամշակումը կարող է լինել երկու տեսակ` հիմնական և լրացու-

ցիչ. 
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ա) հիմնական - որն իր մեջ ներառում է` նորմալացումը, նորմալա-

ցումը թուլացմամբ, մխումը (закалка), մխումը թուլացմամբ, աուստենի-

տացումը կամ մինչև մխման կամ աուստենիտացման ջերմաստիճանի 

հասնող տաքացման պայմաններում բազմաստիճան ջերմամշակումը, 

բ) լրացուցիչ - թուլացման տեսքով: 

Հիմնական ու լրացուցիչ ջերմամշակման տեսակներն ու դրանց ռե-

ժիմները (տաքացման արագությունը, ջերմաստիճանն ու պահորակման 

տևողությունը, հովացման արագությունը, հովացման միջավայրի տեսա-

կը և այլն) ընտրվում են եռակցման և արտադրման ՆՓ-ների համաձայն՝ 

միաժամանակ ապահովելով Կանոնների պահանջների կատարումը: 

Ջերմամշակման աշխատանքների կատարման թույլատրվում են հա-

տուկ պատրաստված ջերմամշակող-օպերատորներ, ովքեր հանձնել են 

համապատասխան փորձարկումները և ունեն այդ աշխատանքների կա-

տարման թույլտվության վկայական: 

Պատրաստվածքը հիմնական ջերմամշակման պետք է ենթարկվի հե-

տևյալ դեպքերում` 

ա) եթե կիսապատրաստվածքները (թերթավոր պողպատներ, խողո-

վակներ, ձուլածոներ, կռածոներ և այլն) ջերմամշակման չեն ենթարկվել, 

մետաղի ՆՓ-ի պահանջներին համապատասխան, մետաղի հատկու-

թյուններն ապահովող ռեժիմներում, 

բ) եթե ձևափոխման տեխնոլոգիական գործընթացները (ճկումը, գլո-

ցումը, դրոշմումը և այլն) անցկացվել են այնպիսի տաքացման ջերմաս-

տիճանով, որը գերազանցում է թուլացման ջերմաստիճանը, 

գ) էլեկտրախարամային եռակցումից հետո, 

դ) աուստենիտային դասին (խողովակի արտաքին տրամագծից և 

ճըկման անկյունից անկախ) պատկանող մետաղներից արտադրված 

խողովակների կռումից հետո, 

ե) մնացած բոլոր դեպքերում, որոնց համար արտադրման և եռակց-

ման փաստաթղթերի համաձայն նախատեսվում է հիմնական ջերմամշա-

կում: 

Հիմնական ջերմամշակման իրականացումը պարտադիր պայման չի 

հանդիսանում, եթե ձևափոխման տեխնոլոգիական գործընթացները (կո-

րացումները, ճկումը, դրոշմումը և այլն) իրականացվել են` 

ա) ածխածնային, մանգանային և սիլիցիումա-մանգանային պող-

պատներից արտադրված դետալների և կիսապատրաստվածքների հա-

մար, որոնց նորմալացման տաքացումն ավարտվում է առնվազն 700°C 

ջերմաստիճանով, 
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բ) հաստոցների վրա աուստենիտային դասին պատկանող պողպատ-

ներից արտադրված խողովակների ճկման դեպքում, եթե դա կատարվել է 

ցնցուղային հովացման կիրառմամբ և ուղեկցվել է մինչև աուստենիտաց-

ման ջերմաստիճանը բարձր հաճախականությամբ հոսանքներով տա-

քացմամբ: 

Պատրաստվածքը լրացուցիչ ջերմամշակման պետք է ենթարկվի 

հետևյալ դեպքերում` 

ա) ածխածնային, մանգանային և սիլիցիումա-մանգանային պող-

պատներից արտադրված դետալների գլոցումից կամ դրոշմումից հետո, 

որոնք իրականացվել են առանց տաքացման կամ մինչև 700°C տաքաց-

մամբ, 36 մմ-ից ավելի պատի հաստություն ունեցող խողովակների հա-

մար ճկման անկյունից անկախ, ինչպես նաև եթե համապատասխանա-

բար պատի հաստությունը 5 %-ով գերազանցում է` խեմերի ներքին տրա-

մագիծը, հատակների համար ճկման ներքին նվազագույն անկյունը, 

դրոշմված եռաբաշխիկի կարճախողովակի (ճյուղավորման) ներքին շա-

ռավիղն ու ծնկի կորության միջին անկյունը, 

բ) խողովակներն առանց տաքացման կռելուց հետո. 

• ածխածնային, մանգանային և սիլիցիումա-մանգանային պողպատ-

ներից արտադրված խողովակների համար, եթե ծունկի ընդլայնական 

հատույթի օվալությունը մեծ է 5 %-ից` 

 36 մմ-ից ավելի պատի հաստության դեպքում՝ անկախ ճկման ան-

կյունից, 

 10-ից 36 մմ պատի հաստության դեպքում, եթե ծունկի միջին ան-

կյունը փոքր է խողովակի արտաքին տրամագծի եռապատիկ մեծությունից, 

• 12Х1МФ և 15ХМ1Ф տեսակի պողպատներից արտադրված խողո-

վակների համար, եթե ծունկի ընդլայնական հատույթի օվալությունը գե-

րազանցում է 5 %-ը, 

 108 մմ-ը գերազանցող արտաքին տրամագիծ ունեցող  խողովակ-

ների դեպքում, 

 108 մմ ու դրանից փոքր արտաքին տրամագիծ և 12 մմ ու դրանից 

ավելի պատի հաստություն ունեցող  խողովակների դեպքում, 

• մնացած բոլոր լեգիրացված պողպատների տեսակներից արտա-

դրված խողովակների համար արտադրման ՆՓ-ների (ԱՏՓների) պա-

հանջներին համապատասխան,  

գ) Կաթսաների դետալների և հավաքական միավորների եռակցումից 

հետո. 

• ածխածնային, մանգանային և սիլիցիումա-մանգանային պողպատ-

ներից արտադրված խողովակների համար` 
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 36 մմ-ից ավելի պատի հաստություն ունեցող խողովակների դեպ-

քում, 

 առնվազն 100°C ջերմաստիճանով ուղեկցվող տաքացման դեպքում 

40 մմ և ավելի պատի հաստություն ունեցող խողովակների դեպքում, 

• մնացած բոլոր լեգիրացված պողպատների տեսակներից արտա-

դրված խողովակների համար եռակցման ՆՓ-ների (ԱՏՓ-ների) պահանջ-

ներին համապատասխան, 

դ) թմբուկներին, իրաններին, հատակներին, հավաքիչներին ու խո-

ղովակագծերին խողովակապտուկների, ինչպես նաև դետալների եռակ-

ցումից հետո, որոնք չեն աշխատում ճնշման տակ, և որոնց հիմնական դե-

տալի պատի հաստությունը գերազանցում է սույն կետի “գ)” ենթակետում 

նշված պատի հաստությունները: Բացառությամբ թույլատրվում է եռակ-

ցել առանց ջերմամշակման, եթե դա իրականացվում է մասնագիտացված 

կազմակերպությունների հետ համաձայնեցված հատուկ տեխնոլոգիա-

ներով, 

ե) մնացած բոլոր դեպքերում, որոնց համար արտադրման և եռակց-

ման փաստաթղթերով նախատեսվում է լրացուցիչ ջերմամշակում կամ 

հիմնական ջերմամշակման փոխարինում լրացուցիչով, ինչպես նաև եթե 

այդ պահանջվում է կոնստրուկտորական փաստաթղթերով: 

Դետալի եռակցման ավարտից մինչև թուլացման սկիզբը (պահորակ-

ման տևողությունը, հովացման թույլատրելի ջերմաստիճանը և այլն) 

ընկած ժամանակահատվածի տևողությունը որոշվում է եռակցման ՆՓ-

ներով (ԱՏՓ-ներով): Եռակցված դետալի թուլացման ջերմաստիճանը 

չպետք է գերազանցի կիսապատրաստվածքի թուլացման ջերմաստի-

ճանը: 

Եթե արտադրվող տարրի, բացառությամբ խողովակների արմունկնե-

րից, արտադրման մեխանիկական հատկությունների առաջադրված մա-

կարդակը ենթակա է փորձարկման, ապա լրացուցիչ ջերմամշակման ան-

հրաժեշտությունը որոշվում է մասնագիտացված կազմակերպության 

կողմից: 

Տարբեր տեսակի պողպատներից արտադրված տարրերի համար 

ջերմամշակման անհրաժեշտությունն ու դրա ռեժիմները սահմանվում են 

եռակցման ՆՓ-ներով (ԱՏՓ-ներով): 

Ընդերկայնական եռակցման կարաններն անհրաժեշտ է ամբողջու-

թյամբ տաքացնել` 

• բոլոր տեսակի դետալների և տարրերի հիմնական ջերմամշակման 

դեպքերում, 
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• խեմերի և խողովակների, արտադրանքի էլիպսաձև ու միջորեակա-

նային (միջորեագծային) հատակների լրացուցիչ ջերմամշակման դեպքե-

րում: 

Թույլատրվում է արտադրանքի մաս-մաս թուլացում, եթե ապահով-

ված լինեն առաջադրված կառուցվածքները (ստրուկտուրաները) ու մե-

խանիկական հատկությունները դետալի ամբողջ երկարությամբ, ինչպես 

նաև դրանց կորացումների (սանձիկ, անրիկ) բացակայությունը: 

Աուստենիտային պողպատից արտադրված կորացումների աուստե-

նիտացման և ածխածնային, կամ ցածր լեգիրացված մանգանային ու սի-

լիցիումա-մանգանային պողպատներից արտադրված կորացումների 

թուլացման դեպքում թույլատրվում է իրականացնել տեղային ջերմա-

մշակում: Խողովակների կորացումների տեղային ջերմամշակման դեպ-

քում միաժամանակ պետք է տաքացում իրականացվի ծունկերի բոլոր 

հատվածների և դրանց հարակից ուղղագիծ տեղամասերի առնվազն խո-

ղովակի պատի հաստության եռապատիկի չափով, բայց ոչ պակաս, քան 

ծունկի յուրաքանչյուր կողմից 100 մմ: 

Խեմերի, կոլեկտորների, խողովակագծերի և Կաթսաների տաքաց-

ման մակերևույթների խողովակների խողովակապտուկների, հենարան-

ների տարրերի, ամրակման մանրամասերի և այլ դետալների, ինչպես 

նաև թմբուկների, կոլեկտորների, խողովակագծերի և տաքացման մակե-

րևույթների ընդլայնական եռակցված կապերի թուլացումը թույլատրվում 

է իրականացնել, անհատական տաքացման սարքերի օգնությամբ, տե-

ղային տաքացման եղանակով: Ընդլայնական (օղակաձև) եռակցված կա-

րերի ջերմամշակման դեպքում պետք է ապահովված լինի օղակի ամբողջ 

պարագծով հավասարաչափ տաքացումը: Տաքացման գոտու լայնությու-

նը սահմանվում է ՆՓ-ներով (ԱՏՓ-ներով) այնպես, որ եռակցման կարա-

նը տեղաբաշխված լինի տաքացվող տեղամասի կենտրոնում: 

Օղակի ջերմամշակման ընթացքում ամբողջ երկայնությամբ ջերմաս-

տիճանային սահուն փոփոխությունն ապահովելու նպատակով, խեմերի 

կամ խողովակագծերի տաքացվող տեղամասերի մոտ տեղաբաշխված 

տեղամասերը  պետք է ծածկված լինեն մեկուսիչով: 

Ջերմամշակումը պետք է իրականացվի այնպես, որ ապահովված 

լինի արտադրանքի մետաղի հավասարաչափ տաքացումը, դրանց ազատ 

ջերմային ընդարձակումն ու պլաստիկ ձևափոխության բացակայությու-

նը: 300°C-ից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում 20 մմ-ից ավելի 

պատի հաստությամբ արտադրանքների ջերմամշակման ընթացքում 

տաքացման, պահորակման (выдержка) և հովացման ռեժիմները պետք է 

գրանցվեն ինքնագրող սարքերով: 
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Եռակցվող միացման որակի ստուգում (հսկում) 

Եռակցվող միացման որակի գնահատման նորմերն ըստ արտաքին 

զննման ու չափումների արդյունքների, պետք է նշվեն արտադրանքի 

պատրաստման տեխնիկական պայմաններում և այլ նորմատիվ փաստա-

թղթերում: Եռակցված միացումների մեխանիկական փորձարկումներն 

իրականացվում են ԳՕՍՏ 6996 և ԳՕՍՏ 9454-ի պահանջների համաձայն: 

Մեխանիկական փորձարկումների պարտադիր տեսակներն են. 

• Փորձարկումներ՝ ըստ ձգման, 

• Փորձարկումներ՝ ըստ խզման, 

• Փորձարկումներ՝ ըստ սեղմման: 

Արտադրող ձեռնարկություններն ու մոնտաժող կամ նորոգող կազ-

մակերպությունները պարտավոր են օգտագործել իրենց արտադրանքի 

ստուգման այնպիսի տեսակներ ու ծավալներ, որոնք կարողանան երաշ-

խավորել անթույլատրելի թերությունների հայտնաբերումը, թերություն-

ների հայտնաբերման բարձր որակն ու շահագործման հուսալիությունը: 

Ստուգման ծավալը պետք է համապատասխանի Կանոնների պահանջ-

ներին: 

Եռակցման և եռակցված միացումների որակի ստուգումը ներառում է. 

ա) անձնակազմի ատեստավորման ստուգումը, 

բ) հավաքական-եռակցման, ջերմային և ստուգող սարքավորումների, 

ապարատուրաների, սարքերի և գործիքների ստուգումը, 

գ) հիմնական նյութերի որակի ստուգումը, 

դ) եռակցման նյութերի և արատորոշման համար նախատեսված նյու-

թերի որակի ստուգումը, 

ե) եռակցման տեխնոլոգիայի գործառույթների ստուգումը, 

զ) եռակցված միացումների որակի անխզելիության ստուգումը, 

է) եռակցված միացումների որակի խզելիության ստուգումը, 

ը) թերությունների վերացման հսկողությունը: 

Ստուգման տեսակները որոշվում են կոնստրուկտորական կազմա-

կերպության կողմից, որոնք պետք է համապատասխանեն Կանոնների, 

ինչպես նաև արտադրանքի և եռակցման ՆՓ-ների պահանջներին, և 

նշվում են Կաթսաների կոնստրուկտորական փաստաթղթերում: 

Եռակցված միացումների և մետաղի անխզելիության ստուգման մե-

թոդներն են` 

• տեսողական և չափողական ստուգումը, 

• ՃԳ ստուգումը, 

• ՈՒՁ ստուգումը, 
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• ՃԳ3 (радиоскопический) ստուգումը, 

• մազանոթային (ՄԱ) կամ փոշեմագնիսային (ՓՄ) (магнитопорош-

ковый) ստուգումը, 

• սպեկտրաչափական ստուգումը, 

• ամրության փոփոխության ստուգումը, 

• մետաղյա գնդի անցավազքով ստուգումը, 

• հիդրավլիկական փորձարկումը: 

Վերոնշյալներից բացի՝ կարող են կիրառվել նաև այլ մեթոդներ (ա-

կուստիկ էմիսիա, հոսանքահորձանուտային ստուգում և այլն): 

Խզելիության ստուգման ընթացքում պետք է իրականացվեն մեխանի-

կական հատկությունների ստուգման փորձարկումներ, մետաղաբանա-

կան հետազոտություններ ու կայունության փորձարկումներ՝ ընդդեմ 

միջբյուրեղային կոռոզիայի: 

Արտադրանքի, հավաքական միավորների և եռակցված միացում-

ների ընդունման ստուգումն իրականացվում է բոլոր տեխնոլոգիական 

գործույթների ավարտից հետո, որոնք կապված են արտադրանքը 450°C-

ից ավելի տաքացման, ջերմամշակման, ձևախախտումների և մետաղի 

մակակոփվածքի հետ: 

Առանձին մեթոդներով ստուգման հերթականությունը պետք է հա-

մապատասխանի ՆՓ-ների (ԱՏՓ-ների) պահանջներին: Տեսողական և 

չափողական ստուգումները, ինչպես նաև սպեկտրաչափական ստուգու-

մը պետք է նախորդի մնացած այլ մեթոդներով ստուգումներին: 

Եռակցված միացումների որակի ստուգումը պետք է իրականացվի 

ոլորտը ղեկավարող մարմնի, կամ լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված 

ՆՓ-ների պահանջներին համապատասխան: 

Անխզելիության ստուգումն իրականացնող մասնագետները պետք է 

ատեստավորված լինեն «Անձնակազմի ատեստավորումը անխզելիու-

թյան ստուգման ոլորտում» Կանոնների համապատասխան (ПБ 03-440-

02, որը հաստատված է № 3 առ 23.01.02թ. ՌԴ “Госгортехнадзор”-ի կողմից, 

ՀՀ-ում կիրառման մեջ է ժամանակավորապես` մինչև ՀՀ համապատաս-

խան Կանոնակարգի մշակումը): 

Արտադրող կազմակերպության (գործարանի, մոնտաժող կամ նորո-

գող կազմակերպության) անձնակազմի կողմից կատարվող աշխատանք-

ների ընթացքում պետք է իրականացվեն եռակցման համար նախապատ-

րաստած դետալների հավաքման և նախապատրաստման, եռակցման և 

                                                            
3 Թույլատրվում է կիրառել միայն ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ 

մեկի, կամ Գլխավոր կապալառու կազմակերպության հետ համաձայնեցված հրահանգ-

ներին համապատասխան: 
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եռակցված միացումների ջերմամշակման և եռակցված միացումների թե-

րությունների վերացման տեխնոլոգիական պրոցեսների գործույթային 

ստուգում: 

Գործույթային ստուգման ընթացքում ստուգվում է կատարողների 

կողմից Կանոնների, ՆՓ-ների, ԱՏՓ-ների և գծագրերի պահանջների կա-

տարումը: Նախապատրաստման, հավաքման, եռակցման, ջերմամշակ-

ման և թերությունների վերացման ընթացքում գործույթային ստուգման 

ծավալը պետք է նշված լինի ԱՏՓ-ներում: 

Ըստ ստուգման յուրաքանչյուր մեթոդի (այդ թվում նաև գործույթային 

ստուգման) և ստուգման տեղի, արդյունքները պետք է ամրագրվեն հաշ-

վետու փաստաթղթերում (մատյաններում, տեղեկամատյաններում, ար-

ձանագրություններում, տրանսպորտային անձնագրերում և այլն): 

Ստուգման միջոցները, սահմանված կարգի համաձայն, պետք է են-

թարկվեն չափագիտական ստուգման: 

Արատասկոպիկ ստուգման նյութերի (կակղացնող նյութերը “пенет-

ранты”, փոշիները, սուսպենզիաները, ճառագայթագրման թաղանթները, 

քիմիական ռեակտիվները և այլն) յուրաքանչյուր խմբաքանակ մինչև օգ-

տագործելը պետք է ենթարկվի մուտքային ստուգման: 

Զանգվածային արտադրության դեպքում Կանոններով նախատես-

ված խզելիության և անխզելիության ծավալները կարող են նվազեցվել 

ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, կամ Գլխա-

վոր կապալառու կազմակերպության համաձայնությամբ, այդ թվում ար-

տադրանքի մոնտաժման և նորոգման ընթացքում միատեսակ եռակցված 

միացումներով անփոփոխ տեխնոլոգիական պրոցեսի դեպքում եռակց-

ման առանձին տեսակները և աշխատանքները բարձր որակով կատա-

րելու համար եռակցողների մասնագիտացմամբ, որոնք հաստատվում են 

առնվազն վեց ամսվա ընթացքում ստուգումների արդյունքներով: 

Եռակցվող դետալների եռակցված կարերի մեթոդներն ու ծավալները, 

որոնք չեն աշխատում ներքին ճնշման պայմաններում, պետք է սահման-

վեն արտադրանքի և եռակցման ՆՓ-ներում (ԱՏՓ-ներում): 

Արտադրանքը պիտանի է ճանաչվում, եթե ստուգման ցանկացած մե-

թոդի դեպքում ներքին և արտաքին թերություններ չեն հայտնաբերվում` 

որոնք գտնվում են կամ արտադրանքի և եռակցման ՆՓ-ներով սահման-

ված թույլատրելի նորմերի սահմաններում: 

Տեսողական և չափողական ստուգում 

Տեսողական և չափողական ստուգման ենթակա է յուրաքանչյուր ար-

տադրանք ու դրա բոլոր եռակցված միացումները, որպեսզի հայտնաբեր-

վեն արտաքին թերությունները, որոնք անթույլատրելի են` ՀՀ տեխնիկա-
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կան անվտանգության պահանջներով, կոնստրուկտորական փաստա-

թղթերով, ինչպես նաև ՆՓ-ներով (ԱՏՓ-ներով). 

ա) տարրերի երկրաչափական չափերի և դրանց փոխադարձ դա-

սավորության շեղումները, 

բ) ցանկացած տեսակի և ուղղությամբ մակերևութային ճաքերը, 

գ) հիմնական մետաղի և եռակցման միացումների մակերևույթի թե-

րությունները (ներճմլվածքը, շերտավորումը, փչուկները, մակահալվածք-

ները, կտրվածքները, այրածակերը /հալքածակ/, խորշերը, չեռակցված 

խառնարանները, թերաեռքը, ծակոտիները, միակցումները և այլն): 

Տեսողական և չափողական ստուգումներից առաջ արտադրանքը և 

եռակցված միացումներն անհրաժեշտ է մաքրել կեղտոտվածությունից ու 

խարամից: Եռակցված միացումների ստուգման ժամանակ մաքրման է 

ենթակա եռակցված կարի մակերևույթն ու կարի երկու կողմից դրան հա-

րակից տեղամասերը` հիմնական մետաղի առնվազն 20մմ լայնությամբ 

տիրույթը, իսկ էլեկտրագազային եռակցման ժամանակ - 100մմ: 

Եռակցված միացումների տեսողական և չափողական ստուգումները 

պետք է իրականացվեն, ՆՓ-ների (ԱՏՓ-ների) պահանջներին համապա-

տասխան, ներքին և արտաքին մակերևույթների ամբողջ երկարությամբ: 

Եռակցված միացման ներքին մակերևույթի տեսողական ու չափո-

ղական ստուգումների անհնարինության դեպքում ստուգման է ենթարկ-

վում միայն դրա արտաքին մակերևույթը: 

Տեսողական և չափողական ստուգումների ընթացքում մակերևույթ-

ների վրա հայտնաբերված թերությունները պետք է վերացվեն մինչև այլ 

մեթոդով անխզելիության ստուգումների իրականացնելը: 

Պատրաստի դետալների երկրաչափական չափերի թույլտրվածք-

ները չպետք է գերազանցեն ՆՓ-ներում և գծագրերում նշված չափեր, 

ինչպես նաև չպետք է գերազանցեն նաև սահմանված մեծությունները: 

Իրականացվող ստուգողական չափումների մեթոդն ու քանակը, ինչ-

պես նաև ստուգվող հատվածների տեղաբաշխումը, սահմանվում է ԱՏՓ-ով: 

Եռակցված թերթավոր կամ կռածո պողպատից պատրաստված գլա-

նաձև, կոնաձև կամ գնդաձև (սֆերիկ) տարրերի համար թույլատրվում են 

հետևյալ շեղումները. 

ա) ըստ տրամագծի – չպետք է գերազանցի անվանական` արտաքին 

կամ ներքին, տրամագծի ±1%-ը, 

բ) ըստ ընդլայնական հատույթի օվալության – չպետք է գերազանցի 

1%-ը: Օվալությունը որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ. 
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որտեղ` Dmax, Dmin – համապատասխանաբար արտաքին ու ներքին 

տրամագծերի առավելագույն ու նվազագույն մեծություններն են, որոնք 

չափվում են միևնույն հատույթում, 

գ) ըստ ծնիչի ուղղագծության – ոչ ավելի, քան այն մեծությունը, որը 

սահմանված է ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, 

կամ Գլխավոր կապալառու կազմակերպության հետ համաձայնեցված 

Կաթսայի տարրերի ՆՓ-ում, 

դ) տեղային բարակումները չպետք է դուրս բերեն պատի հաստու-

թյունը թույլատրելի սահմաններից, 

ե) ճկվածքների խորության ու ձևի այլ տեղային շեղումները չպետք է 

գերազանցեն արտադրանքի ՆՓ-ով սահմանված մեծությունը, իսկ ՆՓ-ի 

բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել ամրության հաշվարկ-

ների վրա: 

2,5 տ/ժ արտադրողականությունը չգերազանցող Կաթսաների 

համար, սույն կետի “բ” ենթակետով սահմանված ընդլայնական հատույ-

թի օվալության շեղումը կարող է մեծ լինել 1,5%-ից այն դեպքում, երբ 

տարրի ամրության հաշվարկով հաստատվում է դրա հուսալիությունը: 

Ուռուցիկ հատակների համար թույլատրվում է չափերի հետևյալ շե-

ղումները` 

ա) ըստ ուռուցիկ մասի տրված ձևից շեղման, որը հսկվում է ձևա-

նմուշով` 

• 500 մմ-ից ավելի տրամագիծ ունեցող հատակների համար - ոչ ավել 

քան հատակի ներքին տրամագծի 1,25%-ը, 

• 500 մմ և դրանից փոքր տրամագիծ ունեցող հատակների համար - 5 

մմ-ից ոչ ավելի, 

բ) ըստ պատի բարակելու, որն առաջանում է դրոշմման ընթացքում 

ձգման հետևանքով՝ պատի հաստության 10%-ից ոչ ավելի, եթե ամրու-

թյան հաշվարկներում չի նախատեսվում շատ բարակելու թույլատրվածք, 

գ) ըստ արտաքին կամ ներքին տրամագծի՝ գլանական կողի միևնույն 

հարթության մեջ անվանական տրամագծի առավելագույն և նվազագույն 

մեծությունների տարբերության` ±1%-ի չափով, 

դ) ըստ հատակի գլանական կողի ընդլայնական հատույթի օվալու-

թյան՝ ոչ ավելի, քան 1%: 

Խողովակից պատրաստված դետալների ընդլայնական կտրվածքի 

տրամագծի և օվալության շեղումը չպետք է գերազանցի ՆՓ-ով սահման-

ված մեծությունը:  
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Հորիզոնական դետալների ճկվածքը, բոլոր արտադրական գործույթ-

ներն ավարտելուց հետո, չպետք է գերազանցի 1մ երկարության դեպքում 

6 մմ-ն ու դետալի ամբողջ երկարությամբ՝ 30 մմ-ը: 

Խողովակների կոր հատվածներում պատի հաստության ստուգումը 

պետք է իրականացվի հաստություն չափող ՈՒՁ սարքով կամ միևնույն 

կորությամբ հատվածներ ունեցող դետալների միևնույն խմբաքանակից 

պատահական ընտրված դետալը կտրելով ու դրա պատի հաստությունը 

չափելու միջոցով: Խողովակների կոր հատվածների պատի հաստության 

ստուգման մեթոդը, կարգը և ծավալը սահմանվում են ԱՏՓ-ներով: 

Եռակցմամբ միացումներում պատի միևնույն անվանական հաստու-

թյուն ունեցող խողովակների և սարքավորումների տարրերի (դետալ-

ների) եզրերի շեղումը (անհամընկնելիությունը) եռակցման կարանի 

արտաքին կողմից չպետք է գերազանցի թույլատրելի մեծությունները: 

Ծանոթագրություն. երկու կողմից էլեկտրաաղեղնային, ինչպես նաև 
էլեկտրախարամային եռակցման կիրառմամբ եռակցված միացումնե-
րում, եզրերի նշված շեղումը չպետք է գերազանցի եռակցման կարանի 
ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին կողմից: 

Եռակցմամբ իրականացվող միացումների կարանի ներսի կողմից (կա-

րանի արմատի կողմից) տարրերի (դետալների) եզրերի շեղումը (անհամ-

ընկնելիությունը), եզրերի միակողմանի մշակման դեպքում, չպետք է գերա-

զանցի համապատասխան ստանդարտներով, եռակցման արտադրական 

հրահանգներով և աշխատանքային գծագրերով սահմանված նորմերը: 

Վերոնշյալ կետերում նշված պահանջները պարտադիր պայման չեն  

տարբեր փաստացի հաստություն ունեցող պատերով տարրերի եռակցմամբ 

միացումների համար, եթե մի հատույթից դեպի մյուսի անցումը ՀՀ տեխ-

նիկական անվտանգության պահանջների համաձայն կատարվել է սահուն` 

եռակցման կարանի մակերևույթի թեքության հաշվին: 

Վերոնշյալ կետերում նշված տարրերի (դետալների) եռակցմամբ 

միացումների եզրերի շեղումը նորմերով սահմանված տիրույթում 

գտնվելու դեպքում, եռակցման կարանի մակերևույթը պետք է ապահովի 

մի եզրից դեպի մյուսը կատարվող սահուն անցումը: 

Ճառագայթագրաֆիկական և ուլտրաձայնային ստուգում 

Ստուգման ՃԳ և ՈՒՁ մեթոդը պետք է կիրառվի եռակցման կարան-

ների ներքին թերությունների բացահայտման համար (ճաքերը, թեր-

աեռքը, ծակոտիները, կպած խարամը և այլն): 

Եռակցված միացումների որակի ՃԳ և ՈՒՁ ստուգումը պետք է իրա-

կանացվի ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, 

կամ Գլխավոր կապալառու կազմակերպության հետ համաձայնեցված 

ՆՓ-ի համապատասխան: 
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Պարտադիր ՈՒՁ ստուգման ենթակա են պեռլիտային և մարտենսի-

տաֆեռիտային դասի պողպատներից պատրաստված արտադրանքների. 

ա) 30 մմ և ավելի պատի հաստություն ունեցող թմբուկների բոլոր 

եռակցմամբ միացումները՝ եռակցմամբ միացման ամբողջ երկարությամբ, 

բ) 15 մմ և ավելի պատի հաստություն ունեցող կոլեկտորների և խո-

ղովակագծերի բոլոր եռակցմամբ միացումները՝ եռակցմամբ միացման 

ամբողջ երկարությամբ, 

գ) եռակցմամբ միացումները, որոնց կոնստրուկտորական փաստա-

թղթերի կամ ՆՓ-ների (ԱՏՓ-ների) պահանջներին համապատասխան 

նախատեսվում է ՈՒՁ ստուգում: 

ՈՒՁ ստուգման պետք է ենթարկվեն միայն լիարժեք միջանցա-

հալված եռակցմամբ միացումները (առանց կոնստրուկտիվ թերաեռքի): 

ՈՒՁ կամ ՃԳ ստուգման ենթակա են պեռլիտային և մարտենսիտա-

ֆեռիտային դասի պողպատներից պատրաստված արտադրանքների. 

ա) մինչև 30 մմ պատի հաստություն ունեցող թմբուկների բոլոր ե-

ռակցմամբ միացումները՝ եռակցմամբ միացման ամբողջ երկարությամբ, 

բ) մինչև 15 մմ պատի հաստություն ունեցող կոլեկտորների բոլոր ե-

ռակցմամբ միացումները՝ եռակցմամբ միացման ամբողջ երկարությամբ, 

գ) մինչև 15 մմ պատի հաստություն և 200 մմ ու ավելի արտաքին 

տրամագիծ ունեցող խողովակագծերի բոլոր եռակցմամբ միացումները՝ 

եռակցմամբ միացման ամբողջ երկարությամբ, 

դ) մինչև 15 մմ պատի հաստություն և մինչև 200 մմ արտաքին տրա-

մագիծ ունեցող խողովակագծերի աղեղնային կամ գազով եռակցմամբ 

իրականացված բոլոր միացումները, հետևյալ ծավալով. 

• 4 ՄՊա-ից (40 կգ/սմ2) բարձր աշխատանքային ճնշմամբ Կաթսա-

ների համար՝ յուրաքանչյուր եռակցողի կատարած յուրաքանչյուր 

Կաթսայի եռակցմամբ միատեսակ միացումների ընդհանուր քանակի 

առնվազն 20%-ը - միացման ամբողջ երկարությամբ, 

• 4 ՄՊա (40 կգ/սմ2) և դրանից ցածր աշխատանքային ճնշմամբ Կաթ-

սաների համար՝ յուրաքանչյուր եռակցողի կատարած յուրաքանչյուր 

Կաթսայի եռակցմամբ միատեսակ միացումների ընդհանուր քանակի 

առնվազն 10%-ը՝ միացման ամբողջ երկարությամբ, 

ե) տաքացման մակերևույթների, 10 ՄՊա (100 կգ/սմ2) և ավելի աշխա-

տանքային ճնշման տակ աշխատող, խողովակների աղեղնային կամ գա-

զով եռակցմամբ իրականացված բոլոր միացումները՝ միացման ամբողջ 

երկարությամբ, իսկ միացման մի հատվածի ստուգման անհնարինության 

դեպքում՝ միացման պարագծի երկարության առնվազն 50%-ը, 
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զ) տաքացման մակերևույթների, 10 ՄՊա-ից (100 կգ/սմ2) ցածր աշ-

խատանքային ճնշման տակ աշխատող, խողովակների աղեղնային կամ 

գազով եռակցմամբ իրականացված միացումները՝ յուրաքանչյուր եռակ-

ցողի կատարած յուրաքանչյուր Կաթսայի (շոգեգերտաքացուցիչ, էկոնո-

մայզերներ) եռակցմամբ միատեսակ միացումների ընդհանուր քանակի 

առնվազն 5%-ը (բայց ոչ պակաս, քան 5 միացում) – յուրաքանչյուր ստուգ-

վող միացման պարագծի երկարության առնվազն 50%-ը, 

է) 100 մմ և ավելի տրամագիծ ունեցող խողովակապտուկներով 

թմբուկների և կոլեկտորների բոլոր եռակցմամբ միացումները՝ միացման 

ամբողջ երկարությամբ, 

ը) ձուլված տարրերի, ձուլված դետալներով խողովակների, ինչպես 

նաև այլ տեսակի եռակցմամբ միացումների (այդ թվում՝ անկյունային և 

ճակատային)՝ դետալի ՆՓ-ներով սահմանված պահանջների ծավալով: 

Սույն հոդվածում թվարկված եռակցմամբ միացումների համար 

ստուգման մեթոդի (ՈՒՁ կամ ՃԳ արատորոշում) ընտրումը պետք է իրա-

կանացվի՝ հաշվի առնելով մետաղի ֆիզիկական հատկությունների ան-

թույլատրելի թերությունների առավել լիարժեք և ճշգրիտ հայտնաբերու-

մը, ինչպես նաև փաստացի դետալի տվյալ եռակցման տեսակի ստուգ-

ման մեթոդի յուրացվածության և կատարելագործման սկզբունքներից ել-

նելով: 

Պարտադիր ՃԳ ստուգման են ենթարկվում, ՈՒՁ ստուգման ենթարկ-

ված թմբուկների և կոլեկտորների, ընդերկայնական և ընդլայնական 

եռակցմամբ կարանների լծորդումների տեղամասերը: 

Պարտադիր ՃԳ ստուգման ենթակա են աուստենիտային դասին 

պատկանող պողպատներից պատրաստված դետալների, ինչպես նաև 

աուստենիտային դասին պատկանող տարրերի և պեռլիտային կամ մար-

տենսիտա-ֆեռիտային դասին պատկանող պողպատից պատրաստված 

դետալների լծորդումների տեղամասերի. 

ա) թմբուկների և Կաթսաների բոլոր եռակցմամբ միացումները՝ 

եռակցմամբ միացման ամբողջ երկարությամբ, 

բ) խողովակագծերի բոլոր եռակցմամբ միացումները, բացառություն 

են կազմում կոնտակտային եռակցմամբ իրականացված միացումները՝ 

եռակցմամբ միացման ամբողջ երկարությամբ, 

գ) տաքացման մակերևույթի խողովակների աղեղնային եռակցմամբ 

իրականացված միացումները՝ յուրաքանչյուր եռակցողի կատարած յու-

րաքանչյուր Կաթսայի եռակցմամբ միատեսակ միացումների ընդհանուր 

քանակի առնվազն 10% ծավալով՝ եռակցմամբ միացման ամբողջ երկա-

րությամբ, իսկ միացման մի հատվածի ստուգման անհնարինության դեպ-

քում՝ միացման պարագծի երկարության առնվազն 50%-ը, 
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դ) ձուլված տարրերի, ինչպես նաև ձուլված դետալներով խողովակ-

ների եռակցմամբ բոլոր միացումները՝ միացման ամբողջ երկարությամբ, 

ե) 100 մմ և ավելի տրամագիծ ունեցող (անկախ պատի հաստությու-

նից) խողովակապտուկներով թմբուկների և կոլեկտորների եռակցմամբ 

բոլոր միացումները՝ միացման ամբողջ երկարությամբ, 

զ) այլ տեսակի եռակցմամբ միացումների (այդ թվում՝ անկյունային և 

ճակատային)՝ դետալի ՆՓ-ներով սահմանված պահանջների ծավալով: 

Եռակցմամբ միացումները, որոնք նորոգման ընթացքում վերա-

եռակցվել են, միացման ամբողջ երկարությամբ պետք է ստուգվեն ՃԳ 

կամ ՈՒՁ մեթոդով: 

Մետաղի փորակահանումներն ամբողջ երկարությամբ պետք է 

ստուգվեն ՃԳ կամ ՈՒՁ մեթոդով հիմնական մետաղում եռակցման ջերմ-

աստիճանային ազդեցության գոտին ներառյալ, բացի այդ տեղամասի մա-

կերևույթը, պետք է ստուգված լինի արատորոշման մագնիսափոշային 

կամ ՄԱ մեթոդով: Պատի ամբողջ հաստությամբ եռալցման (заварка) 

դեպքում պետք է իրականացվի մակերևույթի երկկողմանի ստուգում. 

բացառություն են կազմում ներքին մակերևույթի անհասանելիության 

դեպքերը: 

Եռակցմամբ միացման ՈՒՁ ստուգումն անհրաժեշտ է իրականացնել 

եռակցման կարանի երկու կողմից, բացի հարթ հատակների եռակցման 

կարաններից, արմատուրներից և այլ կարերից, երբ ստուգման համար 

հասանելի է միացման միայն մի կողմը: 

ՈՒՁ կամ ՃԳ ստուգման իրականացման անհնարինության դեպքում, 

առանձին եռակցման կարանների անհասանելիության կամ ստուգման այդ 

մեթոդների ոչ արդյունավետ լինելու պատճառով (առանձնապես 100 մմ-ից 

փոքր ներքին տրամագիծ ունեցող խողովակապտուկների եռակցման կա-

րանները) այդ եռակցման միացումների ստուգումը պետք է իրականացվի 

ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, կամ Գլխավոր 

կապալառու կազմակերպության հետ համաձայնեցված համապատաս-

խան հրահանգներ ունեցող այլ մեթոդներով: 

Ընտրանքային ստուգման դեպքում (100%-ից պակաս ստուգման ծա-

վալի դեպքում) յուրաքանչյուր եռակցված միացում պետք է ստուգված 

լինի առնվազն երեք հատվածներում: 

250 մմ և դրանից փոքր պայմանական տրամագիծ ունեցող խողովակի 

կամ խողովակապտուկների ընդլայնական և անկյունային միացումների ըն-

տրանքային ստուգման ծավալը թույլատրվում է վերագրել ոչ թե յուրաքան-

չյուր միացմանը, այլ յուրաքանչյուր եռակցողի կատարած յուրաքանչյուր 

Կաթսայի, շոգեգերտաքացուցիչի, էկոնոմայզերների կամ խողովակագծի 
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վրա ամբողջ երկարությամբ միատեսակ միացումներին: Այդ դեպքում 

ստուգվող եռակցմամբ միացումների քանակը պետք է լինի հինգից ոչ պա-

կաս, որոնցից յուրաքանչյուրն անհրաժեշտ է ստուգել ամբողջ երկարու-

թյամբ: 

Ընտրանքային ստուգման դեպքում ստուգվող եռակցված միացումնե-

րի կամ տեղամասերի ընտրությունը պետք է իրականացվի ձեռնարկու-

թյան տեխնիկական ստուգման բաժնի կողմից, ըստ տեսողական և չափո-

ղական ստուգման արդյունքների ընտրված, դժվար կատարվող կամ 

կասկած հարուցող միացումների թվից: 

Եթե եռակցված միացումների ընտրանքային ստուգման ընթացքում 

հայտնաբերվի որևէ եռակցողի կողմից կատարված եռակցված միացման 

անթույլատրելի թերություն, ապա ամբողջ երկարությամբ ստուգման 

պետք է ենթարկվեն այդ եռակցողի կողմից կատարված այն բոլոր նմա-

նատիպ եռակցված միացումները, որոնք կատարվել են արտադրանքի 

(կաթսայի, շոգեգերտաքացուցիչի, էկոնոմայզերի կամ խողովակագծերի) 

վրա այդ մեթոդով եռակցված միացումների նախորդ ստուգումից հետո: 

Թույլատրվում է ՈՒՁ կամ ՃԳ ստուգումը փոխարինել մեկ այլ դրանց 

հավասարազոր ստուգման մեթոդով, եթե ստուգման կիրառվող մեթոդը 

համաձայնեցված է մասնագիտացված կազմակերպության, ոլորտը ղե-

կավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, կամ գլխավոր կապա-

լառու կազմակերպության հետ: 

Մազանոթային և փոշեմագնիսային (магнитопорошковый) ստուգում 

Եռակցված միացումների և արտադրանքի ՄԱ և ՓՄ ստուգումը 

ստուգման լրացուցիչ մեթոդ է, որոնք սահմանվում են գծագրերով, ՆՓ-

ներով (ԱՏՓ-ներով) ու դրանց նպատակն է՝ հայտնաբերել մակերևու-

թային կամ ենթամակերևութային թերությունները: 

ՄԱ և ՓՄ ստուգումը պետք է իրականացվի ոլորտը ղեկավարող կամ 

լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, կամ Գլխավոր կապալառու կազմակեր-

պության հետ համաձայնեցված ստուգման մեթոդի պահանջներին հա-

մապատասխան: 

ՄԱ և ՓՄ ստուգման զգայունության դասն ու մակարդակը պետք է 

սահմանվեն գծագրերով կամ ՆՓ-ներով (ԱՏՓ-ներով): 

Սպեկտրաչափական ստուգում 

Սպեկտրաչափական ստուգումը պետք է իրականացվի դետալների և 

եռակցված միացումների կարերի մետաղի լեգիրացման չափի որոշման 

ու գծագրերի, ՆՓ-ների (ԱՏՓ-ների) պահանջների հետ դրա համապա-

տասխանությունը որոշելու նպատակով: 

Սպեկտրաչափական ստուգման ենթարկվում են. 
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ա) բոլոր այն եռակցվող դետալները, որոնք գծագրերի համաձայն 

պետք է պատրաստվեն լեգիրացված պողպատից, 

բ) խողովակների եռակցված միացումների կարի մետաղը, որոնք ՆՓ-

ների (ԱՏՓ-ների) համաձայն պետք է կատարվեն լեգիրացված հավելա-

նյութով, 

գ) եռակցման նյութերը ՆՓ-ի համաձայն: 

Սպեկտրաչափական ստուգումը պետք է իրականացվի մեթոդական 

ցուցումների կամ ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ 

մեկի կամ Գլխավոր կապալառու կազմակերպության հետ համաձայնեց-

ված հրահանգների համաձայն: 

Ամրության ստուգում 

Եռակցված միացման մետաղի ամրության ստուգումն իրականացվում 

է եռակցված միացման ջերմամշակման որակի ստուգման նպատակով: 

Ամրության ստուգման ենթակա են պեռլիտային և մարտենսիտային-

ֆեռիտային դասի պատկանող լեգիրացված ջերմակայուն պողպատից 

կազմված եռակցված միացման կարի մետաղը, ՆՓ-ներով սահմանված 

ծավալի համապատասխան: 

Մետաղյա գնդի անցավազքով (прогонка) ստուգում 

Մետաղյա գնդի անցավազքով ստուգումն իրականացվում է տաքաց-

ման մակերևույթների եռակցված միացումներից քցիմի լիարժեք հեռաց-

ման կամ ներսի կողմից կարի չափից դուրս լարման բացակայության և 

առաջադրված անցնող հատույթի ապահովման նպատակով: 

Մետաղյա գնդի անցավազքով ստուգման պետք է ենթարկվեն տա-

քացման մակերևույթների եռակցված միացումները, եթե այդ մասին 

նշված է կոնստրուկտորական փաստաթղթերում: 

Մետաղյա ստուգողական գնդի տրամագիծը պետք է ամրագրված 

լինի ՆՓ-ներում (ԱՏՓ-ներում): 

Մեխանիկական փորձարկումներ, մետաղաբանական հետազոտու-

թյուններ ու միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկումներ 

Մեխանիկական փորձարկումներն իրականացվում են եռակցված 

միացումների բնութագրերի և որակի համապատասխանությունը ՆՓ-նե-

րի պահանջների հետ համեմատական ստուգում իրականացնելու հա-

մար: 

Մետաղագրաֆիկական (ՄԳ) հետազոտություններն իրականացվում 

են հնարավոր ներքին թերությունների (ճաքեր, թերաեռքեր, ծակոտիներ, 

խարամային և ոչ մետաղական միացումներ և այլն), ինչպես նաև դետալի 

և եռակցված միացման որակի վրա բացասական ազդեցություն թողնող 

մետաղի ստրուկտուրայով տեղամասերի հայտնաբերման նպատակով: 
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Եռակցման տեխնոլոգիայի ատեստավորման ժամանակ գազաեռակց-

մամբ իրականացված եռակցված միացումների ստուգման դեպքում, 

ինչպես նաև ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, 

կամ Գլխավոր կապալառու կազմակերպության հետ համաձայնեցված 

ՆՓ-ներով նախատեսված դեպքերում միկրոստրուկտուրայի (միկրոկա-

ռուցվածքի) հետազոտությունը պարտադիր է: 

Միջբյուրեղային կոռոզիայի դեմ կայունության փորձարկումներն իրա-

կանացվում են, եթե դա պահանջում է աուստենիտային պողպատներից 

պատրաստված դետալների եռակցված միացումների կոնստրուկտորական 

փաստաթղթերով, կոռոզիայի դեմ կայունության հաստատման նպատակով: 

Մեխանիկական փորձարկումներն իրականացվում են. 

ա) եռակցման տեխնոլոգիայի ատեստավորման դեպքում, 

բ) արտադրական եռակցված միացումների ստուգման դեպքում` խե-

մերի դետալների, ընդլայնական և ընդերկայնական եռակցված կարերով 

հատակների և խողովակի վանդակների, գազաեռակցման կամ կոնտակ-

տային եռակցման կարաններով խողովակների դետալների, 

գ) էլեկտրախարամային եռակցման ու հալանյութով եռակցման նյու-

թերի մուտքային ստուգման դեպքում: 

ՄԳ հետազոտություններն իրականացվում են. 

ա) եռակցման տեխնոլոգիայի ատեստավորման դեպքում, 

բ) արտադրական եռակցված միացումների ստուգման դեպքում` խե-

մերի դետալների, ընդլայնական և ընդերկայնական եռակցված կարերով 

հատակների և խողովակի վանդակների, գազաեռակցման կամ կոնտակ-

տային եռակցման կարաններով խողովակների դետալների, տարբեր 

ստրուկտուրային դասեր ունեցող պողպատներից պատրաստված դետալ-

ների, 

գ) անկյունային և ճակատային արտադրական եռակցմամբ կարերի 

դեպքում, այդ թվում խեմերին, թմբուկներին, կոլեկտորներին, խողո-

վակագծերին, ինչպես նաև եռաբաշխիկին միացող խողովակների (խողո-

վակապտուկների) եռակցմամբ միացած կարերը: 

Մեխանիկական փորձարկման հիմնական տեսակներ են՝  

• Փորձարկում՝ ըստ ստատիկ ձգման, 

• Փորձարկում՝ ըստ ստատիկ կռման կամ ճզմման, 

• Փորձարկում՝ ըստ հարվածային ծռման: 

Արտադրական ընդլայնական եռակցված կարերի համար ըստ ստա-

տիկ ձգման փորձարկման իրականացումը պարտադիր պայման չէ, եթե 

այդ միացումները 100%-ով ենթարկվել են ՃԳ կամ ՈՒՁ ստուգման: 

Արտադրական եռակցված կարերի համար ըստ հարվածային ճլու-

թյան փորձարկման իրականացումը պարտադիր պայման չի հանդիսա-
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նում այն դետալների համար, որոնք աշխատում են առավելագույնը 450°C 

պատի ջերմաստիճանի և 8 ՄՊա-ից (80 կգ/սմ2-ուց) ցածր ճնշման պայ-

մաններում, ինչպես նաև 12 մմ և ավելի պատի հաստություն ունեցող դե-

տալների բոլոր տեսակի եռակցված միացումների համար: 

ՄԳ հետազոտությունների իրականացումը պարտադիր պայման չի 

հանդիսանում. 

ա) պեռլիտային դասին պատկանող մետաղներից պատրաստված դե-

տալների եռակցված միացումների համար, եթե այդ միացումները 100%-ով 

ենթարկվել են ՃԳ կամ ՈՒՁ ստուգման, 

բ) խողովակագծերի և տաքացման մակերևույթների խողովակների 

եռակցված միացումների համար, որոնց եռակցումն իրականացվել է 

կաթսայական խողովակների եռակցված միացումների իրականացման 

համար նախատեսված աշխատանքի ավտոմատացված ցիկլով հատուկ 

մեքենաներով, եթե յուրաքանչյուր հերթափոխի վերջում մեքենայի կար-

գաբերման որակը ստուգվում է ստուգողական նմուշների փորձարկման 

եղանակով: 

Մեխանիկական հատկությունների ստուգումը, մետաղաբանական 

հետազոտություններն ու միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկումները 

պետք է իրականացվեն դետալից կտրված, ստուգողական կամ արտա-

դրական եռակցված միացումների, նմուշների վրա: 

Ստուգողական եռակցված միացումը պետք է նույնական լինի 

արտադրական ստուգվող միացման հետ և իրականացված լինի ամբողջ 

տեխնոլոգիական պրոցեսի պահպանմամբ, որն իրականացվում է ար-

տադրական եռակցված միացման կամ արտադրական ատեստավորման 

տեխնոլոգիայով: Ստուգողական միացումների ջերմամշակումը պետք է 

իրականացվի դետալի հետ համատեղ (վառարանում ընդհանուր ջերմա-

մշակման դեպքում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ առանձին ար-

տադրական միացումների համար ԱՏՓ-ներով սահմանված տաքացման 

ու հովացման և ջերմաստիճանային ռեժիմների մեեթոդների կիրառմամբ: 

Եթե ստուգվող եռակցված միացումները ենթարկվում են բազմակի ջեր-

մամշակման, ապա ստուգողական միացումները ևս պետք է նույն քանա-

կով անցնեն ջերմամշակման փուլերը միևնույն ռեժիմով: Եթե արտա-

դրական միացումը ենթարկվում է բազմակի խոր թուլացման, ապա ստու-

գողական միացումը կարող է ենթարկվել արտադրական միացման բոլոր 

խոր թուլացումների տևողությունների գումարային մեծության 80%-ից ոչ 

պակաս տևողությամբ մեկանգամյա թուլացման: 

Ստուգողական եռակցված միացումները կատարվում են հետևյալ 

տեսքով. 
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ա) թիթեղների եռակցված միացում - խեմերի ուռուցիկ ու հարթ հա-

տակների և վանդակների եռակցված կարերի ստուգման համար, 

բ) խողովակի երկու կտորների եռակցված միացում – կաթսաների 

տաքացման մակերևույթների խողովակաշարերի և խողովակների 

եռակցված կարերի ստուգման համար, 

գ) խողովակը թերթավոր պողպատին անկյունային կամ ճակատային 

եռակցված միացում – կարճախողովակները խեմերին կամ հատակներին 

եռակցված կարերի ստուգման համար, 

դ) խողովակապտուկը (խողովակի կտորը) հիմնական խողովակի 

հետ անկյունային կամ ճակատային եռակցված միացում – խողովակապ-

տուկները խողովակագծին կամ կոլեկտորին, ինչպես նաև եռաբաշխիկին 

եռակցված կարերի ստուգման համար: 

Ստուգողական եռակցված միացումը պետք է 100% ծավալով ստուգ-

վի այն նույն ստուգման անխզելիության մեթոդով, որոնք նախատեսված 

են արտադրական եռակցված կարերի ստուգման համար: Ստուգման 

անբավարար արդյունքների դեպքում կրկին պատրաստվում են ստուգո-

ղական եռակցված միացումներ, սակայն այս անգամ կրկնակի քանակով: 

Անխզելիության մեթոդով կրկնակի ստուգման անբավարար արդյունք-

ների ստացման դեպքում ստուգման ընդհանուր արդյունքները գնահատ-

վում են անբավարար: Այդ դեպքում լրացուցիչ ստուգման պետք է են-

թարկվեն նյութերի որակը, սարքավորումը և եռակցողի որակավորումը: 

Կոնտակտային եռակցման կիրառմամբ իրականացված խողովակնե-

րի ընդլայնական միացումների ստուգման դեպքում, մեկ հերթափոխի ըն-

թացքում յուրաքանչյուր ավտոմատ ցիկլով աշխատող մեքենայի բոլոր 

նմանատիպ արտադրական եռակցված միացումներից պետք է փորձարկ-

վեն առնվազն երկու ստուգողական եռակցված միացում, իսկ հերթա-

փոխի ընթացքում մեքենայի վերակարգաբերման դեպքում՝ վերակար-

գավորումների միջև ընկած ժամանակահատվածում: 

Մինչև 12 մմ պատի հաստություն ու մինչև 100 մմ պայմանական 

տրամագիծ ունեցող խողովակների ընդլայնական եռակցված միացման 

ստուգման դեպքում, որոնք կատարված են կաթսայի խողովակների 

եռակցման համար, աշխատանքի ավտոմատ ցիկլով աշխատող ու յուրա-

քանչյուր հերթափոխի ընթացքում ստուգողական նմուշների էքսպրես-

փորձարկմամբ մեքենայի կարգաբերման որակի ստուգմամբ հատուկ մե-

քենաներով իրականացված կոնտակտային եռակցված միացումներով, 

թույլատրվում է երեք օրվա ընթացքում միևնույն չափի և միևնույն տեսա-

կի պողպատից պատրաստված խողովակների միանման մշակված եզրե-

րով և հաստատուն ռեժիմով եռակցված արտադրանքի համար փորձար-

կել առնվազն երկու հատ ստուգողական եռակցված միացում: 
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Ստուգողական եռակցված միացումների չափերն ու քանակը պետք է 

բավարար լինեն փորձարկման նպատակով անհրաժեշտ նմուշների խըմ-

բաքանակն ապահովելու համար: Միաժամանակ, փորձարկման յուրա-

քանչյուր տեսակի համար նմուշների նվազագույն քանակը պետք է լինի. 

ա) երկու նմուշ - ըստ ստատիկ ձգմամբ փորձարկման համար, 

բ) երկու նմուշ - ըստ ստատիկ կռմամբ փորձարկման համար, 

գ) երեք նմուշ - ըստ հարվածային ծռմամբ փորձարկման համար, 

դ) մեկ նմուշ ածխածնային և ցածր լեգիրացված պողպատից պատ-

րաստված ստուգողական եռակցված միացման դեպքում և առնվազն 

երկու նմուշ բարձր լեգիրացված պողպատից պատրաստված ստուգո-

ղական եռակցված միացման դեպքում, եթե այն նախատեսված է ՆՓ-

ներով և/կամ ԱՏՓ-ներով, -  մետաղաբանական հետազոտության համար, 

ե) երկու նմուշ - կայունության փորձարկում ընդդեմ միջբյուրեղային 

կոռոզիայի: 

108 մմ-ից ավելի արտաքին տրամագիծ ունեցող խողովակների ե-

ռակցված միացումների ստատիկ կռման փորձարկումը թույլատրվում է 

փոխարինել ճզմման փորձարկմամբ: Ճզմման փորձարկումն իրականաց-

վում է ՆՓ-ներում (ԱՏՓ-ներում) մատնանշված դեպքերում: 

Ցանկացած տեսակի մեխանիկական ստուգման անբավարար ար-

դյունքների դեպքում թույլատրվում է իրականացնել կրկնակի փորձարկում 

կրկնակի քանակով, միևնույն ստուգողական եռակցված միացումներից 

կտրված նմուշների վրա, փորձարկման միևնույն տեսակով, որը կիրառվել 

էր անբավարար արդյունքներ ստացած նախորդ փորձարկման ժամանակ: 

Եթե կրկնակի փորձարկման ընթացքում գեթ մեկ նմուշի վրա ստաց-

վում է անբավարար արդյունք` սահմանված նորմերի պահանջներին 

չբավարարող, ապա տվյալ տեսակի փորձարկման ընդհանուր գնահա-

տականը համարվում է անբավարար: 

Եթե անհնար է նմուշ կտրել առաջին ստուգողական եռակցված միա-

ցումից (լրակազմից), ապա թույլատրվում է եռակցել երկրորդ ստուգողա-

կան եռակցված միացումը (լրակազմից) պահպանելով վերոնշյալ պա-

հանջների կատարումը: 

Եռակցված միացման գնահատման նորմեր 

Պատրաստող կազմակերպությունը պետք է կիրառի պատրաստման 

որակի ստուգման այնպիսի համակարգ, որը կբացառի շահագործման 

անվտանգության ապահովման հուսալիության թույլատրելի սահմանը 

գերազանցող թերություններ ունեցող արտադրանքի թողարկումը: 

Պատրաստի արտադրանքի երկրաչափական չափերի թույլատըր-

վածքները պետք է համապատասխանեն ՆՓ-ների պահանջներին: 
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Եռակցված միացումների որակը պետք է բավարարի նորմերով սահ-

մանված եռակցված միացման որակի գնահատականին (թույլատրելի 

թերությունների): 

Հիդրավլիկական փորձարկումներ 

Հիդրավլիկական փորձարկման ենթակա են Կաթսաները, շոգեգեր-

տաքացուցիչները, էկոնոմայզերներն ու դրանց տարրերը, պատրաստու-

մից հետո: 

Կաթսաները, որոնց մասերը մոնտաժման վայր են տեղափոխվում 

առանձին դետալներով, տարրերով կամ բլոկներով, ու կաթսայի պատ-

րաստումն ավարտվում է տեղադրման վայրում, հիդրավլիկական փոր-

ձարկման ենթարկվում են մոնտաժման վայրում: 

Կաթսաների, շոգեգերտաքացուցիչների, էկոնոմայզերների բոլոր 

տարրերի քփության և հուսալիության ստուգման նպատակով հիդրավ-

լիկական ստուգման են ենթակա. 

ա) Ձուլված, ձևավոր և այլ տեսակի տարրերն ու դետալները, խողո-

վակները, եռակցված միացումները, ինչպես նաև արմատուրները, որոնք 

պատրաստման վայրում հիդրավլիկական փորձարկման չեն եթարկվել: 

Թվարկված տարրերի և դետալների հիդրավլիկական փորձարկումը 

պարտադիր պայման չի համարվում, եթե դրանք ՈՒՁ կամ դրան հա-

վասարազոր մեկ այլ արատորոշման մեթոդով ենթարկվում են 100% 

ստուգման: 

բ) Կաթսայի տարրերը հավաքական տեսքով (թմբուկներն ու կոլեկ-

տորներն իրենց վրա եռակցված խողովակապտուկներով ու խողովակ-

ներով, խողովակագծերի և տաքացման մակերևույթների բլոկները): Պար-

տադիր պայման չի կոլեկտորների և խողովակագծերի բլոկների հիդրավ-

լիկական փորձարկումը, եթե դրանց բոլոր բաղկացուցիչ տարրերը են-

թարկվել էին հիդրավլիկական փորձարկման կամ ՈՒՁ ու դրան հավա-

սարազոր անխզելիության մեկ այլ մեթոդով 100% ստուգման, իսկ այդ հա-

վաքական տարրերի պատրաստման ընթացքում իրականացված բոլոր 

եռակցված միացումները, ամբողջ երկարությամբ, ստուգվել են ստուգման 

անխզելիության մեթոդով (ՈՒՁ կամ ՃԳ): 

գ) Կաթսաները, շոգեգերտաքացուցիչներն ու էկոնոմայզերները` 

պատրաստումը կամ մոնտաժումն ավարտելուց հետո: 

Թույլատրվում է առանձին կամ հավաքական տարրերը հիդրավ-

լիկական փորձարկման ենթարկել կաթսայի հետ, եթե պատրաստման 

կամ փորձարկման պայմանների համաձայն դրանց առանձին փորձար-

կելն անհնար է: 

Կաթսաների, շոգեգերտաքացուցիչների, էկոնոմայզերների, ինչպես 

նաև կաթսայի տարածքում խողովակագծերի հիդրավլիկական փոր-
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ձարկման դեպքում փորձնական ճնշման Pփ մեծության նվազագույն 

արժեքն ընդունվում է. 

• առավելագույնը 0,5 ՄՊա (5 կգ/սմ2) աշխատանքային ճնշման պայ-

մաններում  Pփ=1,5▪P, բայց 0,2 ՄՊա (2 կգ/սմ2) ճնշումից ոչ պակաս, 

• 0,5 ՄՊա (5 կգ/սմ2) ճնշումը գերազանցող աշխատանքային ճնշման 

պայմաններում Pփ=1,25▪P, բայց [P+0,3 ՄՊա (P+3 կգ/սմ2)] ճնշումից ոչ 

պակաս: 

Թմբուկային կաթսաների, ինչպես նաև շոգեգերտաքացուցիչների, 

էկոնոմայզերների հիդրավլիկական փորձարկումն իրականացնելու ժա-

մանակ, որպես աշխատանքային ճնշում ընդունվում է ճնշումը կաթսայի 

թմբուկում, իսկ ստիպողական շրջանառությամբ առանց թմբուկի կաթ-

սաների համար՝ կաթսայի մուտքում սնող ջրի ճնշումը, որը սահմանվում 

է կոնստրուկտորական փաստաթղթերով: 

Փորձարկման ճնշման մեծությունը սահմանվում է, ոլորտը ղեկավա-

րող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, կամ Գլխավոր կապալառու 

կազմակերպության հետ համաձայնեցված, ՆՓ-ների համաձայն կատար-

ված ամրության հաշվարկներով: 

Կոնստրուկտորը պարտավոր է սահմանված տիրույթում ընտրել 

փորձարկման ճնշման այնպիսի մեծություն, որը կապահովի հիդրավ-

լիկական փորձարկման ենթարկվող տարրերի առավելագույն քանակով 

թերությունների հայտնաբերումը: 

Կաթսայի, դրա տարրերի և առանձին դետալների հիդրավլիկական 

փորձարկումներն իրականացվում են ջերմամշակումից և բոլոր տեսակի 

ստուգումներն ավարտելուց, ինչպես նաև հայտնաբերված թերություննե-

րը վերացնելուց հետո: 

Արտադրող կազմակերպությունը, փխրուն քայքայման զգուշացման 

պայմանից ելնելով, պարտավոր է մոնտաժման և շահագործման հրա-

հանգներում նշել պատի նվազագույն ջերմաստիճանը կաթսայի հիդրավ-

լիկական փորձարկման ու շահագործման ընթացքում: 

Հիդրավլիկական փորձարկումը պետք է իրականացվի առնվազն 5°C 

և առավելագույնը 40°C ջերմաստիճան ունեցող ջրով: Անհրաժեշտության 

դեպքում, մետաղի բնութագրի պահանջներից ելնելով, մասնագիտացված 

գիտահետազոտական կազմակերպության կողմից ներկայացված խոր-

հըրդին համապատասխան ջրի ջերմաստիճանի վերին սահմանը կարող 

է բարձրացվել մինչև 80°C: 
Փորձարկման ընթացքում մետաղի և շրջապատող օդի ջերմաստի-

ճանների տարբերությունը փորձարկվող օբյեկտի մակերևույթի վրա 

չպետք է առաջացնի խոնավության կոնդենսացում: Հիդրավլիկական 
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փորձարկման համար օգտագործվող ջուրը չպետք է կեղտոտի օբյեկտը 

կամ առաջացնի ինտենսիվ կոռոզիա: 

Կաթսան, ինքնավար շոգեգերտաքացուցիչը կամ էկոնոմայզերները 

ջրով լցնելու դեպքում նախօրոք պետք է օդը հեռացվի դրանց ներքին 

խոռոչներից: Ճնշումն անհրաժեշտ է բարձրացնել աստիճանաբար, մինչև 

հասնի փորձարկման ճնշման մեծությանը: 

Ճնշման բարձրացման ընդհանուր տևողությունը նշվում է կաթսայի 

մոնտաժման ու շահագործման հրահանգներում: Եթե հրահանգներում 

բացակայում է այդպիսի ցուցումը, ապա ճնշման բարձրացման տևողու-

թյունը պետք է լինի առնվազն 10 րոպե: 

Փորձարկման ճնշման պայմաններում պահաժամի (время выдержки) 

տևողությունը պետք է լինի առնվազն 10 րոպե: 

Փորձարկման ճնշման պայմաններում պահաժամի անհրաժեշտ 

տևողությունն ապահովելուց հետո ճնշումը նվազեցվում է մինչև աշ-

խատանքային ճնշման մեծություն և այդ պայմաններում իրականացվում 

է բոլոր եռակցված, գլոցված, գամված և քանդվող միացումների զննում: 

Փորձարկման ընթացքում ջրի ճնշումը հսկվում է երկու ճնշաչափե-

րով, որոնցից մեկը պետք է ունենա առնվազն 1,5 ճշտության աստիճան: 

Սեղմված օդի կամ գազի օգտագործումը ճնշման բարձրացման հա-

մար խստիվ արգելվում է: 

Օբյեկտը համարվում է փորձարկումն անցած, եթե զննումների ար-

դյունքում չեն հայտնաբերվել` 

• տեսանելի մնացորդային ձևափոխումներ, 

• հոսքեր` եռակցված, ապագրտնակված (развальцованный), քանդովի 

և գամային միացումներում ու հիմնական մետաղում, 

• ճաքեր կամ խզման նշաններ: 

Ապագրտնակված ու քանդովի միացումների դեպքում թույլատրվում 

է առանձին կաթիլների հայտնվելը, որոնց չափերը ժամանակի ընթաց-

քում չեն մեծանում: 

Հիդրավլիկական փորձարկումն ավարտելուց հետո անհրաժեշտ է 

ապահովել սարքավորումից ջրի հեռացումը: 

Արտադրող ձեռնարկությունում իրականացված հիդրավլիկական 

փորձարկումը պետք է իրականացվի փորձարկման հատուկ ստենդի 

վրա, որը պետք է ունենա անվտանգության պահանջներին բավարարող 

համապատասխան պաշտպանիչ ցանկապատ ու կազմակերպության 

գլխավոր ճարտարագետի կողմից հաստատված հիդրավլիկական փոր-

ձարկման իրականացման հրահանգ: 

Թույլատրվում է հիդրավլիկական փորձարկումն իրականացնել 

կաթսայի, շոգեգերտաքացուցիչի կամ էկոնոմայզերների միաժամանակ 
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մի քանի տարրերի համար կամ ամբողջական արտադրանքի համար, եթե 

կատարվում են հետևյալ պայմանները. 

ա) յուրաքանչյուր համատեղված տարրի փորձարկման ճնշման մե-

ծությունը պետք է մեծ լինի նշված թույլատրելի մեծությունից, 

բ) անխզելիության մեթոդով համատարած ստուգում է իրականաց-

վում այն տարրերի հիմնական մետաղի և եռակցված միացման, որոնց 

փորձնական ճնշման մեծությունը փոքր է թույլատրելի մեծությունից: 

Եռակցված միացումների թերությունների վերացում 

Պատրաստման, մոնտաժման, նորոգման, փորձարկման ու շահա-

գործման ընթացքում հայտնաբերված անթույլատրելի թերությունների 

վերացմանը պետք է հաջորդի այդ տեղամասերի ստուգումը: 

Թերությունների վերացման տեխնոլոգիան ու ստուգման կարգը 

սահմանվում է ՆՓ-ների պահանջների համապատասխան մշակված 

ԱՏՓ-ներով: 

Թերությունների վերացումն անհրաժեշտ է իրականացնել մեխանի-

կական միջոցներով, փորակահանված տեղամասերում ապահովելով սա-

հուն անցումը: Փորակահանված տեղամասերի եռակցման առավելագույն 

չափերն ու ձևը սահմանվում է ՆՓ-ների (ԱՏՓ-ների) պահանջներով: 

Ներքին թերությունների վերացման համար թույլատրվում է կիրառել 

ջերմաստիճանային կտրման մեթոդը, որին պետք է հաջորդի փորակա-

հանված մակերևույթների մշակումը մեխանիկական մեթոդով: 

Թերությունների վերացման լիարժեքությունը պետք է ստուգվի տեսո-

ղական և անխզելիության ստուգման մեթոդով (ՄԱ կամ ՓՄ արատորոշում 

կամ խածատում), ՆՓ-ների (ԱՏՓ-ների) պահանջներին համապատասխան: 

Փորակահանված տեղամասերում թույլատրվում է թերությունը վե-

րացնել առանց եռակցման, եթե փորակահանվածքի առավելագույն խո-

րություն ունեցող տեղում պահպանվում է դետալի պատի նվազագույն 

հաստությունը: 

Եթե թերությունները վերացված տեղամասում կրկին թերություններ 

հայտնաբերվեն, ապա թույլատրվում է իրականացնել թերությունների 

կրկնակի վերացում այն նույն կարգով, ինչպես որ իրականացվել էր առա-

ջին անգամ: 

Եռակցված միացման միևնույն տեղամասում հայտնաբերված թերու-

թյունները թույլատրվում է վերացնել առավելագույնը երեք անգամ: Թե-

րությունների կրկնակի վերացում չի համարվում, եթե եռակցման կարա-

նից ու դրա ջերմաստիճանային ազդեցության գոտուց կտրվում ու հեռաց-

վում է եռակցված կարի հիմնական մետաղը: 
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Այն դեպքում, երբ խողովակագծի թերություն ունեցող եռակցված միաց-

ման հատվածը կտրվում- հեռացվում է (հեռացվում է եռակցված կար պա-

րունակող խողովակագծի որոշակի երկարությամբ տեղամաս) ու դրա փո-

խարեն տեղադրվում է կարճ խողովակի տեսքով ներդիր, ապա նոր կա-

տարվող եռակցված կարերը չեն համարվում թերության վերացմամբ 

կարեր: 

Անձնագիր ու դրոշմանշվածք (մականշվածք) 

Յուրաքանչյուր Կաթսայի, ինքնավար շոգեգերտաքացուցիչի և էկոնո-

մայզերների հետ արտադրող կազմակերպության կողմից պատվիրատուին 

պետք է տրվի սահմանված ձև ունեցող, տվյալ սարքավորման անձնագիրը: 

Անձնագրին պետք է կցված լինի մոնտաժման ու շահագործման հրա-

հանգը, որը պետք է պարունակի մոնտաժման ու շահագործման ծառա-

յության հաշվարկային ժամկետի ընթացքում նորոգմանն ու մետաղի 

ստուգմանը ներկայացվող պահանջները: 

Թույլատրվում է անձնագրին կցել ԷՀՄ-ով (էլեկտրոնային հաշվիչ 

մեքենա, ЭВМ) կատարած հաշվարկի տպված օրինակը: 

Կաթսայի տարրերը (թմբուկներ, կոլեկտորներ, կորախողովակներ և 

այլն), որոնք նախատեսված են վերակոնստրուկտավորման կամ նորոգ-

ման համար, արտադրող կազմակերպության կողմից պետք է մատակա-

րարվեն պատրաստվածքի որակի հավաստագրով, որը պետք է պարու-

նակի անձնագրի համապատասխան բաժինների պահանջներին համա-

պատասխանող ծավալով տեղեկություններ: 

Թմբուկների հատակների կամ կաթսաների իրանի վրա, ինչպես նաև 

կոլեկտորների վրա պետք է լինեն դրոշմներ՝ հետևյալ տվյալների պարու-

նակությամբ. 

ա) արտադրող կազմակերպության անվանումը կամ ապրանքային 

նշանը, 

բ) արտադրանքի գործարանային համարը, 

գ) արտադրման տարեթիվը, 

դ) հաշվարկային ճնշումը` ՄՊա (կգ/սմ2), 

ե) պատի հաշվարկային ջերմաստիճանը` °C-ով, ու պողպատի տե-

սակը (միայն շոգեգերտաքացուցիչների կոլեկտորների վրա): 
Վերոնշյալ տվյալների նշման փաստացի տեղն ընտրում է արտադրող 

գործարանն ու դրանք նշում մոնտաժման ու շահագործման հրահանգնե-

րում: 

Յուրաքանչյուր Կաթսայի, ինքնավար շոգեգերտաքացուցիչի և էկոնո-

մայզերների վրա պետք է ամրացված լինի գործարանային ցուցատախ-

տակ, որի վրա հարվածի մեթոդով պետք է դրոշմանշված լինեն անձնա-

գրային տվյալները: Թույլատրվում է դրոշմանշվածքն իրականացնել 
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հարվածի մեթոդին հավասարազոր մեխանիկական, էլեկտրագրաֆիկա-

կան կամ էլեկտրաքիմիական մեթոդներով, որոնք պետք է ապահովեն 

դրոշմանշվածքի հստակությունը և երկարակեցությունը: 

Շոգեկաթսայի ցուցատախտակի վրա պետք է դրոշմված լինեն հետև-

յալ տվյալները. 

ա) անվանումը և արտադրող կազմակերպության ապրանքային նշանը, 

բ) կաթսայի նշանակությունը, 

գ) կաթսայի համարն ըստ արտադրող կազմակերպության համարա-

կալման, 

դ) արտադրման տարեթիվը, 

ե) անվանական արտադրողականությունը` տ/ժ-ով, 

զ) շոգու աշխատանքային ճնշումը ելքում` ՄՊա (կգ/սմ2), 

է) շոգու անվանական ջերմաստիճանը ելքում` °C-ով: 

Ջրատաքացուցիչ կաթսայի ցուցատախտակի վրա պետք է դրոշմված 

լինեն հետևյալ տվյալները. 

ա) անվանումը և արտադրող կազմակերպության ապրանքային նշանը, 

բ) կաթսայի նշանակությունը, 

գ) կաթսայի համարն ըստ արտադրող կազմակերպության համարա-

կալման, 

դ) արտադրման տարեթիվը, 

ե) ջերմային էներգիայի անվանական արտադրողականությունը` 

ԳՋ/ժ-ով (Գկալ/ժ), 

զ) ջրի աշխատանքային ճնշումը ելքում` ՄՊա (կգ/սմ2), 

է) ջրի անվանական ջերմաստիճանը ելքում` °C-ով: 

Ինքնավար շոգեգերտաքացուցիչի ցուցատախտակի վրա պետք է 

դրոշմված լինեն հետևյալ տվյալները. 

ա) անվանումը և արտադրող կազմակերպության ապրանքային նշանը, 

բ) շոգեգերտաքացուցիչի համարն ըստ արտադրող կազմակերպու-

թյան համարակալման, 

գ) արտադրման տարեթիվը, 

դ) անվանական շոգեարտադրողականությունը` տ/ժ-ով, 

ե) շոգու աշխատանքային ճնշումը ելքում` ՄՊա (կգ/սմ2), 

զ) շոգու անվանական ջերմաստիճանը ելքում` °C-ով: 

Ինքնավար էկոնոմայզերների ցուցատախտակի վրա պետք է դրոշմ-

ված լինեն հետևյալ տվյալները. 

ա) անվանումը և արտադրող կազմակերպության ապրանքային նշանը, 

բ) էկոնոմայզերների համարն ըստ արտադրող կազմակերպության 

համարակալման, 
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գ) արտադրման տարեթիվը, 

դ) սահմանային աշխատանքային ճնշումը էկոնոմայզերներում` 

ՄՊա (կգ/սմ2): 

 

4.6. ԱՐՄԱՏՈՒՐՆԵՐ, ՍԱՐՔԵՐ ՈՒ ՍՆՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

 

Ընդհանուր դրույթներ 

Աշխատանքի ղեկավարման, անվտանգ պայմանների և շահագործ-

ման հաշվարկային ռեժիմների ապահովման համար կաթսաները պետք է 

զինված լինեն. 

ա) ճնշման բարձրացումից պաշտպանող սարքերով (պաշտպանող 

սարքավորումներով), 

բ) ջրի մակարդակը ցույց տվող սարքերով` մակարդակի ցուցիչով, 

գ) ճնշաչափերով (մանոմետրներով), 

դ) միջավայրի ջերմաստիճանը չափող սարքերով, 

ե) փակող ու կարգավորող արմատուրներով, 

զ) անվտանգության սարքավորումներով, 

է) սնող սարքավորումներով: 

Կաթսայի նախագծում պետք է նախատեսված 

լինեն նաև արմատուրի, չափման միջոցների, ավ-

տոմատացման ու պաշտպանության միջոցների 

այնպիսի քանակներ, որոնք անհրաժեշտ են ռե-

ժիմների կարգավորման, պարամետրերի հըսկ-

ման, կաթսայի անջատման, հուսալի շահագործ-

ման, անվտանգ սպասարկման ու նորոգման հա-

մար: 

Հսկող-չափող սարքավորումներով ջերմային էլեկտրական կայան-

ների կաթսաների հագեցվածության հարցերը կարգավորվում են ոլորտը 

ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, կամ Գլխավոր կա-

պալառու կազմակերպության հետ համաձայնեցված ՆՓ-ների հիման 

վրա: 

Գազային վառելիքով աշխատող կաթսաները պետք է հագեցված լինեն 

հսկիչ ու չափիչ սարքերով` ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմ-

բերի 22-ի <<Անվտանգության տեխնիկան գազի տնտեսությունում տեխնի-

կական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> №2399-Ն որոշման պահանջ-

ներին համաձայն: 

Պաշտպանող սարքավորումներ 

Կաթսայի յուրաքանչյուր տարրը, որի ներքին ծավալը սահմանա-

փակվում է փակող օրգաններով, պետք է պաշտպանված լինի պաշտ-
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պանող սարքավորումներով, որոնք ավտոմատ ձևով կանխում են ճնշման 

բարձրացումը թույլատրելիից ավելի` աշխատանքային միջավայրը մթնո-

լորտ արտանետելով կամ համակարգն ուտիլացնելով: 

Ուղղահոս շոգեկաթսաների վրա, որոնց մոտ տաքացման մակե-

րևույթների առաջին մասը (ըստ ջրի ընթացքի) կաթսան վառելու (գոր-

ծարկելու) կամ կանգնեցնելու ժամանակ փակող օրգաններով անջատ-

վում է տաքացման մակերևույթի հիմնական մասից, տեղադրվող ապա-

հովիչ կափույրների քանակն ու չափերը որոշվում են կաթսան արտա-

դրող կազմակերպության կողմից: 

Որպես պաշտպանող սարք թույլատրվում է կիրառել. 

ա) ուղղակի գործողությամբ լծակա-բեռնային ապահովիչ կափույր-

ներ, 

բ) ուղղակի գործողությամբ զսպանակավոր ապահովիչ կափույրներ, 

գ) իմպուլսային (ազդակային) պաշտպանող սարքավորումներ 

(Ի/Պ/Ս, ИПУ), որը բաղկացած է իմպուլսային կափույրից (ԻԿ/Փ/, ИК) ու 

գլխավոր ապահովիչ կափույրից (ԳԱԿ/Փ/, ГПК): 

Այլ պաշտպանող սարքավորումների կիրառումը թույլատրվում է 

միայն ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, կամ 

Գլխավոր կապալառու կազմակերպության հետ համաձայնեցնելուց 

հետո: 

4 ՄՊա-ից (40 կգ/սմ2) բարձր ճնշմամբ շոգեկաթսաների վրա (բացա-

ռություն են կազմում շարժուն /տեղափոխվող/ կամ մինչև 35 տ/ժ արտա-

դրողականություն ունեցող շոգեկաթսաները) պետք է տեղադրվեն միայն 

իմպուլսային ապահովիչ կափույրներ, իսկ շարժուն կամ մինչև 35 տ/ժ 

արտադրողականություն ունեցող շոգեկաթսաների վրա պետք է տեղա-

դրվեն զսպանակավոր ապահովիչ կափույրներ: 

Լծակաբեռնային ապահովիչ ու զսպանակավոր կափույրների հոս-

քային մասի մակերեսը (պայմանական) պետք է լինի առնվազն 20 մմ: 

Մինչև 0,2 տ/ժ արտադրողականություն ու մինչև 0,8 ՄՊա (8 կգ/սմ2) 

ճնշում ունեցող երկու կափույրների տեղադրման դեպքում, կաթսաների 

համար թույլատրվում է կափույրների պայմանական տրամագիծը փոք-

րացնել մինչև 15 մմ: 

Յուրաքանչյուր շոգեկաթսայի և ջրատաքացուցիչ կաթսայի, ինչպես 

նաև ըստ աշխատող միջավայրի անջատված շոգեգերտաքացուցիչների, 

վրա պետք է տեղադրված լինեն առնվազն երկու ապահովիչ կափույրներ: 

Թույլատրվում է ավտոմատ սարքավորումներով զինված կամերային 

այրմամբ ջրատաքացուցիչ կաթսաների վրա չտեղադրել ապահովիչ կա-

փույրներ և իմպուլսային պաշտպանող սարքավորումներ (ԻՊՍ, ИПУ): 
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Իմպուլսային կափույրը և իմպուլսային պաշտպանող սարքավորման 

(ԻՊՍ) գլխավոր ապահովիչ կափույրն իրար միացնող խողովակի պայ-

մանական անցողունակությունը (հոսքային մասի հատույթը) պետք է լի-

նի առնվազն 15 մմ: 

Շոգեկաթսայի վրա տեղադրվող պաշտպանող սարքավորումների 

գումարային թողունակությունը պետք է առնվազն հավասար լինի կաթ-

սայի անվանական արտադրողականությանը: 

Շոգեկաթսաների և ջրատաքացուցիչ կաթսաների պաշտպանող 

սարքավորումների թողունակության հաշվարկը պետք է կատարվի 

ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, կամ Գլխա-

վոր կապալառու կազմակերպության հետ համաձայնեցված ՆՓ-ների 

պահանջներին համապատասխան: 

Ապահովիչ կափույրի անցումային թողունակության հնարավորու-

թյունը պետք է հաստատված լինի տվյալ տեսակի կափույրի գլխավոր 

նմուշի համապատասխան փորձարկումներով, որոնք իրականացվում են 

կափույրն արտադրող կազմակերպությունում, ու պետք է ցուցանշված 

լինեն դրա անձնագրում: 

Պաշտպանող սարքավորումները պետք է տեղադրվեն. 

ա) բնական շրջանառությամբ շոգեկաթսաներում, որոնք չունեն շոգե-

գերտաքացուցիչ՝ վերևի թմբուկի կամ չորաշոգիանոցի վրա, 

բ) ուղղահոս շոգեկաթսաներում, ինչպես նաև ստիպողական շրջա-

նառությամբ կաթսաներում՝ ելքի կոլեկտորների, կամ ելքի շոգեխողովա-

կագծի վրա, 

գ) ջրատաքացուցիչ կաթսաներում՝ ելքի կոլեկտորների, կամ թմբուկի 

վրա, 

դ) միջանկյալ գերտաքացուցիչներում, բոլոր շոգեգերտաքացուցիչնե-

րի պաշտպանող սարքավորումները թույլատրվում է տեղադրել շոգու 

մուտքի կողմում, 

ե) էկոնոմայզերներում, որոնք անջատվում են ըստ ջրի՝ ջրի մուտքի և 

ելքի վրա առնվազն մեկական պաշտպանող սարքավորումներ: 

Կաթսայում չանջատվող շոգեգերտաքացուցիչի առկայության դեպ-

քում ապահովիչ կափույրների մի մասը, որոնք կապահովեն կաթսայի 

անվանական թողունակության առնվազն 50%-ը, պետք է տեղադրվեն 

շոգեգերտաքացուցիչի մուտքի կոլեկտորի վրա: 

4 ՄՊա-ից (40 կգ/սմ2) բարձր ճնշմամբ շոգեկաթսաների վրա իմպուլ-

սային կափույրները (անուղղակի ազդեցությամբ) պետք է տեղադրվեն 

շոգեխողովակագծի` մինչև գլխավոր փակող օրգանը, կամ չանջատվող 

շոգեգերտաքացուցիչի ելքի կոլեկտորի վրա: Նման դեպքում թմբուկային 

կաթսաների վրա տեղադրված, գումարային ծախսի թողունակության 
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առնվազն 50%-ն ապահովող, ապահովիչ կափույրների դեպքում իմպուլ-

սի համար շոգին վերցվում է կաթսայի թմբուկից: 

Կաթսայի վրա տեղադրված զույգ թվով միանման կափույրների դեպ-

քում թույլատրվում է իմպուլսի համար շոգին վերցնել կափույրների առն-

վազն 1/3-ի և առավելագույնը 1/2-ի համար: 

Բլոկային սարքավորումներում, որտեղ անմիջապես տուրբինի մոտ 

կափույրի տեղադրման դեպքերում, բոլոր կափույրների իմպուլսի համար 

թույլատրվում է օգտագործել գերտաք շոգի, կաթսայի թմբուկին միացված 

կոնտակտային ճնշաչափերից կափույրների 50%-ին միաժամանակ 

պետք է մատուցվի նաև էլեկտրական իմպուլս: 

Կաթսայի վրա տեղադրված զույգ թվով միանման կափույրների դեպ-

քում թույլատրվում է կոնտակտային ճնշաչափերից լրացուցիչ իմպուլս 

հաղորդել կափույրների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ին և առավելա-

գույնը 1/2-ին: 

Շոգու միջանկյալ գերտաքացմամբ էներգաբլոկներում, տուրբինի 

բարձր ճնշման գլանից (ԲՃԳ) դեպի միջանկյալ գերտաքացուցիչ մատուցվող 

շոգու գծի վրա, պետք է տեղադրվեն ապահովիչ կափույրներ, որոնց թո-

ղունակությունը առնվազն պետք է հավասար լինի շոգու առավելագույն 

ծախսին: ԲՃԳ-ից հետո փակող արմատուրի առկայության դեպքում պետք է 

տեղադրվեն լրացուցիչ ապահովիչ կափույրներ: Այդ կափույրները պետք է 

հաշվարկվեն՝ հաշվի առնելով ինչպես խողովակագծերի գումարային թո-

ղունակությունը` միջանկյալ գերտաքացման համակարգն ավելի բարձր 

ճնշման աղբյուրի հետ կապող խողովակագծերը, որոնք միջանկյալ գերտա-

քացուցիչի մուտքում պաշտպանված չեն իրենց ապահովիչ կափույրներով, 

այնպես էլ շոգու հնարավոր արտահոսքը` որը կարող է առաջանալ շոգու և 

գազաշոգային ջերմափոխանակիչ ապարատների բարձր ճնշման շոգու 

ջերմաստիճանի կարգավորման խողովակների վնասվելու հետևանքով: 

Անջատվող էկոնոմայզերների համար ապահովիչ կափույրների տե-

ղադրման տեղը, դրանց կարգաբերման մեթոդը և բացման ճնշման մեծու-

թյունը պետք է արտադրող գործարանի կողմից նշված լինի էկոնոմայզեր-

ների անձնագրում: 

Կաթսաների, շոգեգերտաքացուցիչների և էկոնոմայզերների ապահո-

վիչ կափույրների կարգաբերման պարբերականությունն ու մեթոդը, ինչ-

պես նաև դրանց բացման սկիզբ հանդիսացող ճնշումը պետք է արտա-

դրող կազմակերպության կողմից նշված լինեն կաթսայի մոնտաժման ու 

շահագործման հրահանգներում: 

Միջանկյալ գերտաքացման սառը մասի խողովակագծերի վրա տե-

ղադրված ապահովիչ կափույրների համար՝ որպես բացման սկիզբ հան-
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դիսացող հաշվարկային ճնշման մեծություն, անհրաժեշտ է ընդունել միջ-

անկյալ գերտաքացման համակարգի ցածր ջերմաստիճանային տարրերի 

անվանական հաշվարկային ճնշումը: 

Ապահովիչ կափույրները պետք է պաշտպանեն կաթսաները, շոգեգեր-

տաքացուցիչներն ու էկոնոմայզերները, եթե դրանցում ճնշումը հաշվար-

կային (թույլատրելի) մեծությունը կգերազանցի ավելի քան 10% չափով: 

Ապահովիչ կափույրների լիարժեք բացման դեպքում ճնշման հաշ-

վարկային մեծության 10% և ավելի գերազանցումը կարող է թույլատրվել 

միայն այն դեպքում, երբ դա նախատեսված է կաթսայի, շոգեգերտաքա-

ցուցիչի և էկոնոմայզերի ամրության հաշվարկներով: 

Պաշտպանող սարքավորումը պաշտպանվող տարրին միացնող 

կարճախողովակից  (խողովակաոստից, патрубок) կամ խողովակագծից 

աշխատող միջավայրի առման իրականացումն արգելվում է: 

Պաշտպանող սարքավորումները պետք է տեղադրվեն անմիջապես 

պաշտպանվող օբյեկտին միացած կարճախողովակի կամ խողովակագծի 

վրա` առանց միջանկյալ փականային մարմինների: Անմիջական գործողու-

թյամբ ապահովիչ կափույրների տեղադրման վայրից մինչև միացման տեղն 

ընկած տեղամասում, խողովակագծի դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 

կափույրի բացման սկիզբ հանդիսացող ճնշման մեծության 3%-ը, իսկ իմ-

պուլսային պաշտպանող սարքավորումների (ԻՊՍ) համար այդ մեծությունը 

սահմանվում է ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմիններից որևէ մեկի, 

կամ Գլխավոր կապալառու կազմակերպության հետ համաձայնեցված ՆՓ-

ներում: 

Կափույրներին մատուցվող շոգու խողովակագծերի, ինչպես նաև իմ-

պուլսային և իմպուլսային պաշտպանող սարքավորումների և գլխավոր 

կափույրների միջև ընկած խողովակագծերի վրա փակող օրգանների տե-

ղադրումն արգելվում է: 

Բեռնային կամ զսպանակավոր կափույրների կոնստրուկցիայում պետք 

է նախատեսված լինի սարքավորում, որը հնարավորություն կտա ստուգել 

կափույրների աշխատունակությունը կաթսայի աշխատանքի ընթացքում 

դրանց ստիպողական բացման միջոցով: Իմպուլսային պաշտպանող սար-

քավորումները (ԻՊՍ-ը) պետք է զինված լինեն այնպիսի սարքվածքներով, 

որոնք հնարավորություն կտան ստիպողական բացումն իրականացնել 

հեռակառավարմամբ` բլոկային ղեկավարման վահանից (ԲՂՎ): 

Զսպանակավոր կափույրների կոնստրուկցիան պետք է բացառի 

զսպանակի պրկումը (երկարաձգումը) սահմանվածից ավելի: Զսպանա-

կավոր կափույրները պետք է պաշտպանված լինեն արտանետվող շոգու 

ուղղակի ներգործությունից:  
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Ապահովիչ կափույրները պետք է ունենան հեռացնող խողովակա-

գիծ, որոնք կափույրների գործարկման պահին կպաշտպանեն շահագոր-

ծող անձնակազմին այրվածքներ ստանալուց: Այդ խողովակագծերը 

պետք է պաշտպանված լինեն ցրտահարումից և զինված լինեն դատարկ-

ման համար նախատեսված դրենաժներով, որոնց օգնությամբ կդատարկ-

վի դրանցում կուտակված կոնդենսատը (խտուցքը): Դրենաժների վրա 

փակող արմատուրի տեղադրումն արգելվում է: 

Ջրատաքացուցիչ կաթսաների և էկոնոմայզերների ապահովիչ կա-

փույրներից ջրահեռացման խողովակագծերը պետք է միացված լինեն ջրի 

ազատ դատարկման գծին, ի դեպ ինչպես դրա, այնպես էլ դատարկման գծի 

վրա չպետք է լինեն ոչ մի տեսակի փակող օրգաններ` ջրահեռացման խո-

ղովակագծերի և ջրի ազատ դատարկման համակարգի կառուցվածքը պետք 

է բացառի մարդկանց այրվածքներ ստանալու հավանականությունը: 

Ապահովիչ կափույրները պատվիրատուին պետք է մատուցվեն (ա-

ռաքվեն) անձնագրով, որում պետք է նշված լինի դրա թողունակությունը: 

Ջրի մակարդակի ցուցիչներ 

Յուրաքանչյուր շոգեկաթսայի վրա, բացի ուղղահոս շոգեկաթսաներից, 

պետք է տեղադրված լինեն առնվազն երկու հատ, ուղղակի գործողությամբ, 

ջրի մակարդակի ցուցիչներ: Թույլատրվում է լրացուցիչ տեղադրել, որպես 

կրկնակող, անուղղակի գործողությամբ ջրի մակարդակի ցուցիչներ: Կաթ-

սաների վրա ջրի մակարդակի ցուցիչների տեղադրման վայրն ու քանակը, 

այդ թվում թմբուկում աստիճանական շոգիացմամբ կամ դուրս բերված զա-

տիչով (սեպարատորով), որոշում է կաթսան նախագծող կազմակերպու-

թյունը: 

Ջրի մակարդակի յուրաքանչյուր ցուցիչ կաթսայի թմբուկի հետ պետք 

է ունենա անհատական միացում: Թույլատրվում է երկու հատ ջրի մա-

կարդակի ցուցիչ տեղադրել առնվազն 70 մմ տրամագիծ ունեցող միաց-

նող խողովակին (խողովակասյանը): 

Մակարդակի ցուցիչները կաթսայի հետ պետք է միացվեն մինչև 500 

մմ երկարություն և առնվազն 25 մմ տրամագիծ ունեցող խողովակների 

օգնությամբ, իսկ 500 մմ-ից ավելի երկարության դեպքում՝ առնվազն 50 մմ 

տրամագծով: Դրանց վրա միջանկյալ կցաշուրթերի և փակող օրգանների 

տեղադրումն արգելվում է, բացի սահմանային մակարդակների ազդա-

նշանիչներից: Նշված պահանջը չի տարածվում ջրի մակարդակի ցուցիչի 

կազմի մեջ մտնող փակող օրգանների կցաշուրթերի վրա: 

Անմիջական գործողությամբ մակարդակի ցուցիչին ու դրան միացող 

խողովակներին կամ խողովակապտուկներին այլ սարքավորումների միա-

ցումն արգելվում է, բացի ջրի սահմանային մակարդակների ազդանշանիչի 
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տվիչներից, եթե այդ դեպքում չի խախտվում մակարդակի ցուցիչի աշխա-

տանքը: 

Ջրի մակարդակի ցուցիչը կաթսային միացնող խողովակների փոխ-

դասավորվածությունը (եզրաձևը) պետք է բացառի դրանցում ջրի պարկե-

րի առաջացումը և ապահովի խողովակների մաքրման հնարավորությու-

նը: Միացնող խողովակները պետք է պաշտպանված լինեն ցրտահարու-

մից ու վառելիքի այրման արտադրանքներով ջերմային տաքացումից: 

Շոգեկաթսաների ուղղակի գործողությամբ ջրի մակարդակի ցուցիչ-

ներում պետք է կիրառվեն միայն թափանցիկ թիթեղներ: Այդ դեպքում 

մինչև 4 ՄՊա-ից (40 կգ/սմ2) աշխատանքային ճնշմամբ շոգեկաթսաների 

համար միաժամանակ թույլատրվում է կիրառել ինչպես մատնեքավոր 

(рифленые) այնպես էլ երկու կողմից հարթ մակերևույթ ունեցող թիթեղ-

ներ: 4 ՄՊա-ից (40 կգ/սմ2) բարձր աշխատանքային ճնշմամբ շոգեկաթսա-

ների համար պետք է կիրառվեն հարթ մակերևույթ ունեցող թիթեղներ փայ-

լարե (слюдяной) միջադիրով, որը թիթեղը պաշտպանում է ջրի կամ շոգու 

անմիջական ներգործությունից, ինչպես նաև փայլարե թիթեղների հավա-

քածու: Դիտման թիթեղների կիրառումն առանց փայլարի թույլատրվում է 

միայն այն դեպքում, եթե դրանց նյութը կայուն է համապատասխան ճնշման 

և ջերմաստիճանի պայմաններում շոգու և ջրի կոռոզիոն ներգործության 

դեմ: 

Ջերմաօգտագործող և էներգատեխնոլոգիական կաթսաների բաց-

օթյա տեղադրման դեպքում ուղղակի գործողությամբ ջրի մակարդակի 

ցուցիչներում պետք է կիրառվեն փայլարե կամ երկու կողմից փայլարով 

պաշտպանված ապակյա թիթեղներ: Ապակյա թիթեղների կիրառումը 

թույլատրվում է միայն այն դեպքում, եթե մակարդակի ցուցիչները տե-

ղադրված են ջեռուցվող պահարաններում: 

Ուղղակի գործողությամբ ջրի մակարդակի ցուցիչները պետք է տե-

ղադրվեն ուղղաձիգ կամ առավելագույնը 30°-ով առաջ թեքված, ու պետք է 

այնպես տեղաբաշխված ու լուսավորված լինեն, որ մեքենավարի (օպե-

րատորի) աշխատանքային տեղից ջրի մակարդակը լավ երևա: 

4 ՄՊա-ից (40 կգ/սմ2) բարձր աշխատանքային ճնշմամբ շոգեկաթսա-

ների վրա տեղադրվող ուղղակի գործողությամբ ջրի մակարդակի ցուցիչ-

ները պետք է ապահովված լինեն պատյանով, որը թափանցիկ թիթեղի 

քայքայման դեպքում կպաշտպանի անձնակազմին: 

Ջրի մակարդակի ցուցիչի դիտաճեղքի (смотровой щель) լայնությունը 

պետք է լինի առնվազն. 

ա) 8 մմ - ապակյա թափանցիկ թիթեղների կիրառման դեպքում, 

բ) 5 մմ - փայլարե թիթեղների կիրառման դեպքում: 



 
 

 151

Ջրի մակարդակի ցուցիչները պետք է ապահովված լինեն փակող ար-

մատուրով (ծորակ կամ վենտիլ), որոնք ցուցիչը կաթսայից անջատելու և 

արտափչելու հնարավորություն կտան: 

Փակող արմատուրի վրա պետք է հստակ նշված լինեն (ձուլած, ծեծ-

ված կամ ներկով նշված) բացման ու փակման ուղղությունները, իսկ ծո-

րակի վրա - նույն ձևով պետք է նշված լինի դրա անցքի անցման դիրքը: 

Փակող արմատուրի անցման ներքին տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 

8 մմ: 

Ջրի մակարդակի ցուցիչ սարքերի արտափչման դեպքում ջրի դա-

տարկման համար պետք է նախատեսված լինեն պաշտպանող հարմարան-

քով ձագարներ ու ջրի հեռացման ազատ դատարկման խողովակագծեր: 

4,5 ՄՊա-ից (45 կգ/սմ2) բարձր ճնշմամբ թմբուկների ջրի մակարդակի 

ցուցիչները, կաթսայից անջատելու համար, պետք է ապահովված լինեն 

երկու հատ իրար հաջորդող դասավորվածությամբ փակող օրգաններով: 

Մինչև 1,3 ՄՊա (13 կգ/սմ2) ճնշմամբ կաթսաների համար, որպես փա-

կող օրգան, թույլատրվում է կիրառել կոնաձև խցանով ծորակներ: 

Ջրատաքացուցիչ կաթսաներում պետք է նախատեսված լինի փոր-

ձանմուշների ծորակ, որը պետք է տեղադրված լինի թմբուկի վերին մա-

սում, իսկ թմբուկի բացակայության դեպքում՝ կաթսայից դեպի մագիստ-

րալային խողովակագիծ ջրի ելքի վրա, մինչև փակող արմատուրը: 

Ջրի մակարդակի ցուցիչի թափանցիկ տարրի բարձրությունը պետք է 

գերազանցի ջրի մակարդակի թույլատրելի սահմանները` յուրաքանչյուր 

կողմից առնվազն 25 մմ: 

Ուղղակի և անուղղակի գործողությամբ ջրի մակարդակի յուրաքան-

չյուր ցուցիչի վրա պետք է նշված լինեն մակարդակի վերին ու ներքին 

սահմանները: 

Ջրի մակարդակի ցուցիչի վրա ջրի թույլատրելի ներքին սահմանային 

մակարդի վրա դրվում է անշարժ մետաղական ցուցանակ «Ստորին մա-

կարդակ» գրառումով, իսկ վերին սահմանային մակարդակի վրա՝  «Վե-

րին մակարդակ» գրառումով: 

Մի քանի առանձին ջրացուցիչ թիթեղներից բաղկացած ջրի մակար-

դակի ցուցիչների տեղադրման դեպքում վերջիններս պետք է տեղաբաշխ-

վեն այնպես, որ դրանք անընդհատ ցույց տան ջրի մակարդակը թմբու-

կում: 

Եթե հարթակից, որտեղից իրականացվում է շոգեկաթսայում ջրի մա-

կարդակի հսկումը, մինչև ուղղակի գործողությամբ ջրի մակարդակի 

ցուցիչը եղած հեռավորությունը գերազանցում է 6 մետրը, ինչպես նաև 

սարքավորումների վատ տեսանելիության դեպքում, ապա պետք է տե-
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ղադրված լինեն ցածրացված հեռակառավարմամբ մակարդակի ցուցիչ-

ներ: Նման դեպքում կաթսաների թմբուկում թույլատրվում է տեղադրել 

մեկ հատ ուղղակի գործողությամբ մակարդակի ցուցիչ: 

Ցածրացված հեռակառավարմամբ մակարդակի ցուցիչները թմբուկին 

պետք է միացվեն առանձին խողովակապտուկներով, ջրի մակարդակի 

այլ ցուցիչներից անկախ, ու պետք է ունենան ցուցիչ սարքավորումներ: 

Ջերմաօգտագործիչ և էներգատեխնիկական կաթսաների համար հե-

ռակառավարմամբ ջրի մակարդակի ցուցիչ սարքավորումները պետք է 

տեղադրվեն կաթսայի ղեկավարման վահանի վրա: 

Ճնշաչափեր (մանոմետրեր) 

Յուրաքանչյուր շոգեկաթսայի վրա պետք է տեղադըր-

ված լինեն շոգու ճնշումը ցույց տվող սարքեր` ճնշաչափեր: 

10 տ/ժ-ից ավելի արտադրողականություն ունեցող շո-

գեկաթսաների և 21 ԳՋ/ժ-ից (5 Գկալ/ժ) ավելի ջերմաար-

տադրողականություն ունեցող ջրատաքացուցիչ կաթսաների վրա պար-

տադիր կարգով պետք է տեղադրված լինեն գրանցող ճնշաչափեր: 

Ճնշաչափերը պետք է տեղադրվեն կաթսայի թմբուկի վրա, իսկ կաթ-

սայի վրա շոգեգերտաքացուցիչի առկայության դեպքում՝ շոգեգերտաքա-

ցուցիչից հետո, մինչև գլխավոր կափույրներն ընկած տեղամասում պետք 

է տեղադրված լինեն Ճնշաչափեր: 

Ուղղահոս շոգեկաթսաների վրա ճնշաչափերը պետք է տեղադրված 

լինեն շոգեգերտաքացուցիչից հետո, մինչև գլխավոր կափույրներն ընկած 

տեղամասում: 

Յուրաքանչյուր շոգեկաթսայի սնող գծի վրա, մինչև կաթսայի սնումը 

կարգավորող օրգանները, պետք է տեղադրված լինեն ճնշաչափեր: 

Եթե կաթսայատանը տեղադրված են մինչև 2,5 տ/ժ շոգեարտադրո-

ղականությամբ մի քանի կաթսաներ, ապա թույլատրվում է դրանց ընդ-

հանուր սնման գծի վրա տեղադրել մեկ ճնշաչափ: 

Երկրորդ սնող պոմպի փոխարեն ջրատար համակարգի կիրառման 

դեպքում ճնշաչափ պետք է տեղադրվի ջրատար համակարգի վրա` կաթ-

սային ավելի մոտիկ գտնվող տեղամասում: 

Ջրի գծով անջատվող էկոնոմայզերների վրա ճնշաչափերը պետք է 

տեղադրվեն ջրի մուտքի գծի վրա՝ մինչև փակող օրգանները և ապահովիչ 

կափույրները, և ջրի ելքի գծի վրա՝ մինչև փակող օրգանները և ապահո-

վիչ կափույրները: 

Եթե մինչև էկոնոմայզերները սնման ընդհանուր գծերի վրա ճնշաչա-

փեր են տեղադրված, ապա նման դեպքում դրանց տեղադրումը յուրա-

քանչյուր էկոնոմայզերների ջրի մուտքի գծի վրա պարտադիր պայման չէ: 
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Ջրատաքացուցիչ կաթսաների վրա ճնշաչափերը պետք է տեղա-

դրվեն կաթսա մտնող սառը և կաթսայից դուրս եկող տաքացած ջրի գծերի 

վրա` մինչև փակող արմատուրները, շրջանառության պոմպերի ներ-

ծծման և էջքային գծերի վրա` ըստ բարձրության դրանք տեղաբաշխելով 

միևնույն նիշի վրա, ինչպես նաև կաթսայի սնման կամ ջերմային ցանցի 

լրասնուցման գծի վրա: 

Ճնշաչափերի ճշտության աստիճանը (դասը) պետք է լինի. 

ա) 2,5 ՄՊա (25 կգ/սմ2) աշխատանքային ճնշմամբ շոգեկաթսաների 

համար՝ առնվազն 2,5, 

բ) 2,5-ից մինչև 14 ՄՊա (25-ից մինչև 140 կգ/սմ2) աշխատանքային 

ճնշմամբ շոգեկաթսաների համար՝ առնվազն 1,5, 

գ) 14 ՄՊա-ից (140 կգ/սմ2) բարձր աշխատանքային ճնշմամբ շոգե-

կաթսաների համար՝ առնվազն 1,0: 

Ճնշաչափերի ցուցնակն (шкала) ընտրվում է այնպես, որ աշխատան-

քային ճնշման պայմաններում ճնշաչափի սլաքը գտնվի ցուցնակի մեկ 

երրորդ մասի կենտրոնում: 

Ճնշաչափի ցուցնակի վրա կարմիր գույնի ներկով պետք է նշված լի-

նի տվյալ տարրի համար աշխատանքային ճնշմանը համապատասխա-

նող բաժանքը (черта), որում պետք է հաշվի առնված լինի նաև հեղուկի 

սյան բարձրության ծանրության հետևանքով առաջացած լրացուցիչ 

ճնշումը: 

Կարմիր բաժանքի փոխարեն թույլատրվում է ճնշաչափի իրանին 

կպցնել կարմիր գույնով ներկված և ճնշաչափի ապակուն քիփ նստեցված 

մետաղյա թիթեղ: 

Ճնշաչափը պետք է այնպես տեղադրվի, որ դրա ցուցմունքները 

հստակ երևան շահագործող անձնակազմին, միաժամանակ ցուցմունքի 

լավ տեսանելիությունն ապահովելու նպատակով դրա ցուցնակը պետք է 

տեղադրված լինի ուղղահայաց կամ 30°-ով առաջ թեքված: 

Ճնշաչափի դիտման հարթակից մինչև 2 մետր բարձրության վրա տե-

ղադրվող ճնշաչափերի անվանական տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 

100 մմ, 2-ից մինչև 5 մետր բարձրության վրա՝ առնվազն 160 մմ, իսկ 5 

մետրից ավելի բարձրության դեպքում՝ առնվազն 250 մմ: Ճնշաչափը 5 

մետրից ավելի բարձրության վրա տեղադրելու դեպքում պետք է տե-

ղադրվի նաև ցածրացված ճնշաչափ, որպես կրկնակող: 

Յուրաքանչյուր ճնշաչափից առաջ պետք է տեղադրված լինի եռա-

բաշխիկ (եռաքայլ) ծորակ կամ մեկ այլ նմանատիպ սարքավորում, որը 

հնարավորություն կտա անջատել, արտափչել ու ստուգել ճնշաչափը: 

Շոգու ճնշման չափման համար նախատեսված ճնշաչափից առաջ, բացի 
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նշվածից, պետք է տեղադրված լինի նաև առնվազն 10 մմ տրամագիծ 

ունեցող սիֆոնաձև խողովակ: 

4 ՄՊա (40 կգ/սմ2) և դրանից բարձր ճնշմամբ շոգեկաթսաների վրա 

եռաբաշխիկ ծորակի փոխարեն պետք է տեղադրվեն վենտիլներ, որոնք 

հնարավորություն կտան անջատել ճնշաչափը, ապահովել կապը ճնշաչա-

փի և մթնոլորտի միջև և իրականացնել սիֆոնաձև խողովակի արտափչում: 

Ճնշաչափերի շահագործումն արգելվում է հետևյալ դեպքերում. 

ա) եթե ճնշաչափի վրա բացակայում է ստուգման անցկացման 

մասին գրառումը, կնիքը կամ դրոշմը (կապարակնիքը, խարամը), 

բ) եթե ժամկետանց է ճնշաչափի ստուգման ժամկետը, 

գ) եթե ճնշաչափի անջատման դեպքում դրա սլաքը չի վերադառնում 

ցուցնակի (սանդղակի) զրոյական ցուցմունքին, ու սխալանքը գերազան-

ցում է տվյալ ճնշաչափի թույլատրելի սխալանքի մեծության կեսը: 

դ) եթե ճնշաչափի ապակին կոտրված է կամ ունի այլ վնասվածքներ, 

որոնք կարող են ազդել դրա ցուցմունքի վրա: 

Ջերմաստիճան չափող սարքեր 

Շոգեգերտաքացուցիչ ունեցող կաթսաների յուրաքանչյուր շոգետար 

խողովակագծի վրա մինչև գլխավոր կափույրը պետք է տեղադրված լինի 

գերտաք շոգու ջերմաստիճանը չափող սարք: Միջանկյալ գերտաքաց-

մամբ կաթսաներում ջերմաստիճանի չափման սարքերը պետք է տեղա-

դրված լինեն շոգու մուտքում և ելքում: 

20 տ/ժ և ավելի արտադրողականությամբ շոգեգերտաքացում ունե-

ցող բնական շրջանառությամբ շոգեկաթսաների և 1 տ/ժ-ից ավելի ար-

տադրողականությամբ ուղղահոս շոգեկաթսաների մոտ, բացի ցույց տվող 

սարքերից, պետք է տեղադրվեն նաև գերտաք շոգու ջերմաստիճանն ան-

ընդհատ գրանցող սարքեր: 

Մի քանի զուգահեռ սեկցիաներ ունեցող շոգեգերտաքացուցիչների 

վրա շոգու ջերմաստիճանը չափող սարքավորումներից բացի, որոնք տե-

ղադրված են գերտաք շոգու ընդհանուր շոգետարի վրա, յուրաքանչյուր 

սեկցիայի ելքի վրա պետք է տեղադրված լինեն նաև շոգու ջերմաստի-

ճանի պարբերաբար չափման սարքեր, իսկ 500°C-ը գերազանցող ջերմաս-

տիճանով կաթսաների համար՝ շոգեգերտաքացուցիչի գալարախողովակ-

ների (змеевик) ելքի մասում, գազատարի յուրաքանչյուր մետրի վրա, 

մեկական թերմոզույգ: 

400 տ/ժ արտադրողականություն ունեցող շոգեկաթսաների գերտաք 

շոգու ջերմաստիճանի չափման համար շոգեգերտաքացուցիչների գալա-

րախողովակների ելքի մասում պետք է տեղադրվեն անընդհատ գործո-

ղությամբ գրանցող սարքավորումներ: 
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Կաթսայի վրա շոգեհովացուցիչի առկայության դեպքում, մինչև շոգե-

հովացուցիչ ու դրանից հետո, գերտաք շոգու ջերմաստիճանի կարգավոր-

ման համար պետք է տեղադրված լինեն շոգու ջերմաստիճանը չափող 

սարքավորումներ: 

Դեպի էկոնոմայզերներ ու դրանից դուրս եկող ջրի մուտքի և ելքի վրա, 

ինչպես նաև էկոնոմայզեր չունեցող շոգեկաթսաների սնման խողովակա-

գծերի վրա, պետք է տեղադրված լինեն սնող ջրի ջերմաստիճանը չափող 

սարքեր: 

Ջրատաքացուցիչ կաթսաների համար ջրի ջերմաստիճանի չափման 

սարքավորումները պետք է տեղադրված լինեն ջրի մուտքում և ելքում: 

Տաք ջրի թույլատրելի սահմանային ջերմաստիճանը պետք է ցուց-

նակի վրա նշված լինի կարմիր սահմանագծով: 

4,19 ԳՋ/ժամ (1 Գկալ/ժամ) ջերմաարտադրողականությունը գերա-

զանցող կաթսաների համար կաթսայի ելքում ջերմաստիճանը չափող 

սարքավորումը պետք է լինի գրանցող: 

Հեղուկ վառելիքով աշխատող կաթսաների դեպքում վառելիքի խողո-

վակագծի վրա, անմիջապես կաթսայի մոտ, պետք է տեղադրված լինի բո-

ցամուղներից առաջ վառելիքի ջերմաստիճանը չափող ջերմաչափ: 

Թույլատրվում է այդ ջերմաստիճանի հեռակա հսկումն իրակա-

նացնել կաթսայի ղեկավարման վահանում տեղադրելով երկրորդային 

սարքավորում: 

Կաթսաների գործարկման, կանգառման ու մանևրային ռեժիմների 

ընթացքում մետաղի ջերմաստիճանի հսկման ու դրա թույլատրելի ար-

ժեքների գերազանցման դեպքում նախազգուշացման համար պետք է նա-

խատեսված լինեն տվյալ տարրի` թմբուկների, խողովակի վանդակների 

և այլնի, պատի ջերմաստիճանի չափման սարքեր: Սարքերի տեղադրման 

անհրաժեշտությունը, դրանց քանակն ու տեղաբաշխումը պետք է որոշվի 

կաթսաները նախագծող կազմակերպության կողմից: 

Փակող ու կարգաբերող արմատուր 

Կաթսայի կամ դրա խողովակագծերի վրա տեղադրվող արմատուր-

ները պետք է իրանի վրա ունենան հստակ դրոշմանշվածք, որում պետք է 

նշված լինեն` 

ա) արտադրող կազմակերպության անվանումը կամ ապրանքային 

նշանը, 

բ) պայմանական անցողունակությունը, 

գ) միջավայրի պայմանական ճնշումն ու ջերմաստիճանը, 

դ) միջավայրի հոսքի ուղղությունը: 
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Հատուկ ՏՊ-ներով պատրաստված արմատուրի դրոշմանշվածքում 

պայմանական ճնշման փոխարեն թույլատրվում է նշել աշխատանքային 

ճնշումը: 

50 մմ և ավելի պայմանական անցողունակություն ունեցող արմա-

տուրների համապատասխանությունը ստանդարտներին և/կամ ՏՊ-

ներին պետք է հաստատվի արտադրող կազմակերպության անձնագրով 

(արտոնագրով), որում պետք է նշված լինեն քիմիական բաղադրության, 

մետաղի մեխանիկական հատկության, ջերմային մշակման ռեժիմների և 

անխզելիության ստուգման (եթե դրա իրականացումը պահանջվում է ՏՊ-

ով) մասին տվյալները: Տվյալները պետք է վերաբերեն արմատուրի հիմ-

նական դետալներին` իրանին, կափարիչին, իլին (шпинделю), փակա-

նակին (затвору) և ամրակման մանրամասերին: 

Արմատուրի թափանիվի (ղեկանիվի) վրա պետք է նշված լինեն ար-

մատուրի բացման ու փակման պտտման ուղղությունները: 

Արմատուրի տեսակը, դրանց տեղադրման վայրն ու քանակը պետք է 

ընտրի կաթսան նախագծող կազմակերպությունը՝ ելնելով կաթսայի և դրա 

տարրերի նախագծով նախատեսված հուսալի անջատման ապահովման 

պայմանից: 

Կաթսայի ելքում՝ մինչև կաթսայատան ընդհանուր շոգետարի հետ 

միացումը, փակող օրգանի (գլխավոր) տեղադրումը պարտադիր է: Էներ-

գաբլոկներում կաթսայի ելքում փակող օրգաններ թույլատրվում է 

չտեղադրել, եթե դրա անհրաժեշտությունը պայմանավորված չէ վառման 

ու կանգառման սխեմաներով: 

Էներգաբլոկների համար, բարձր ճնշման տաքացուցիչից ու դրան 

շրջանցող գծից հետո փակող օրգանի առկայության դեպքում, կաթսայից 

առաջ փակող օրգաններ կարող են չտեղադրել: 

Կաթսայի մուտքում սնող ջրի գծի վրա պետք է տեղադրվի հետա-

դարձ փական, որը պետք է կանխարգելի ջրի հետադարձ ելքը կաթսայից, 

ու փակող օրգան: Եթե կաթսան ունի ըստ ջրի չանջատվող էկոնոմայզեր, 

ապա հետադարձ փականն ու փակող օրգանը պետք է տեղադրվեն մինչև 

էկոնոմայզերը: Ըստ ջրի անջատման հնարավություն ունեցող էկոնոմայ-

զերի վրա հետադարձ փականն ու փակող օրգանը պետք է տեղադրվեն 

նաև էկոնոմայզերից հետո: 

Ջրի խողովակագծերի վրա` կաթսայի մուտքում և ելքում, տեղա-

դրվող փակող օրգաններն անհրաժեշտ է տեղակայել ջրատաքացուցիչ 

կաթսային հնարավորինս մոտ: 

0,8 ՄՊա-ը (8 կգ/սմ2) գերազանցող ճնշմամբ կաթսաների յուրաքան-

չյուր արտափչման, ցամաքուրդային, ինչպես նաև ջրի (շոգու) նմուշառ-

ման խողովակագծերի վրա պետք է տեղադրվեն երկու հատից ոչ պակաս 
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փակող օրգաններ կամ մեկ հատ փակող ու մեկ հատ կարգավորող օր-

գան: 10 ՄՊա-ը (100 կգ/սմ2) գերազանցող ճնշմամբ կաթսաների այդ նույն 

խողովակագծերի վրա, բացի դրանից, թույլատրվում է տեղադրել դրո-

սելող տափօղակներ: Շոգեգերտաքացուցիչների խցերի արտափչման 

համար թույլատրվում է տեղադրել մեկ հատ փակող օրգան: Արտափչման 

խողովակների և դրանց վրա տեղադրված արմատուրների անցման պայ-

մանական տրամագիծը մինչև 14 ՄՊա (140 կգ/սմ2) ճնշմամբ կաթսաների 

համար պետք է լինի առնվազն 20 մմ, իսկ 14 ՄՊա (140 կգ/սմ2) և ավելի 

ճնշմամբ կաթսաների համար պետք է լինի առնվազն 10 մմ: 

Կաթսայից դեպի հավաքիչ բաք (զատիչ, ընդարձակիչ և այլն) միջա-

վայրի հեռացման դեպքում, որոնցում ճնշումն ավելի փոքր է, քան կաթ-

սայում, հավաքիչ բաքը պետք է պաշտպանված լինի հաշվարկայինից 

բարձր ճնշումներից: 

Պաշտպանության ձևի ընտրությունը, ինչպես նաև արմատուրի, 

հսկող-չափող սարքերի ու պաշտպանող սարքերի քանակն ու տեղա-

դրման վայրը որոշվում է նախագծող կազմակերպության կողմից: 

Կաթսայի, շոգեգերտաքացուցիչների և էկոնոմայզերների բոլոր խողո-

վակագծերի վրա արմատուրի միացումը պետք է իրականացվի եռակցմամբ 

կամ կցաշուրթային միացմամբ: 1տ/ժ-ը չգերազանցող արտադրողականու-

թյամբ կաթսաներում 25մմ-ը չգերազանցող պայմանական անցողունակու-

թյամբ ու 0,8 ՄՊա-ից (8 կգ/սմ2) ոչ ավելի հագեցած շոգու աշխատանքային 

ճնշմամբ արմատուրը թույլատրվում է միացնել մանեկային միացմամբ: 

Արմատուրը պետք է տեղադրված լինի կաթսային՝ հնարավորինս 

մոտ, հաշվի առնելով դրա առավել հարմար ղեկավարման հնարավորու-

թյան ապահովումը: 

4 տ/ժ-ից ավելի արտադրողականություն ունեցող շոգեկաթսաների 

գլխավոր շոգեփականների փակող օրգանները պետք է զինված լինեն 

կաթսայի մեքենավարի աշխատանքային տեղից 4  հեռակառավարվող 

շարժաբերով: 

Յուրաքանչյուր կաթսայի սնման գծի վրա պետք է տեղադրված լինի 

կարգավորող արմատուր: 

Կաթսայի սնման ավտոմատ կարգավորման դեպքում, սնող արմա-

տուրի կարգավորման ղեկավարումը կաթսայի մեքենավարի աշխատա-

տեղից իրականացնելու նպատակով, պետք է նախատեսված լինի հեռա-

կառավարվող շարժաբեր: 

                                                            
4 Կենտրոնական ղեկավարման վահանի առկայության դեպքում կաթսայի մեքենավարի 

աշխատանքային տեղը հանդիսանում է այդ տեղամասը, իսկ դրա բացակայության դեպ-

քում  - կաթսայի ճակատը: 
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2,5 տ/ժ և ավելի արտադրողականությամբ շոգեկաթսաների մոտ, 

պոմպի միացմամբ և անջատմամբ ջրի մակարդակի ավտոմատ դիրքային 

ղեկավարման դեպքում սնման գծի վրա թույլատրվում է կարգավորող 

արմատուր չտեղադրել: 

Մի քանի սնող պոմպերի տեղադրման դեպքում, որոնք ունեն ներ-

ծծման և էջքային ընդհանուր խողովակագծեր, յուրաքանչյուր պոմպի 

ներծծման և էջքային կողմում պետք է տեղադրված լինի փակող օրգան: 

Յուրաքանչյուր կենտրոնախույս պոմպի էջքային կողմում՝ մինչև փակող 

արմատուրը, պետք է տեղադրված լինի հետադարձ փական: 

Անվտանգության սարքեր 

Յուրաքանչյուր կաթսայի վրա պետք է նախատեսված լինեն ան-

վտանգության սարքեր, որոնք շահագործման առաջադրված ռեժիմներից 

անթույլատրելի շեղումների դեպքում կապահովեն կաթսայի և դրա տար-

րերի անհրաժեշտ պահին ու հուսալի անջատումը: 

Վառելիքի կամերային այրմամբ շոգեկաթսաները պետք է սարքավոր-

ված լինեն ավտոմատ սարքերով, որոնք մակարդակի ցածրանալու դեպքում 

կդադարեցնեն դեպի այրիչներ մատակարարվող վառելիքի մատուցումը: 

ՈՒղղահոս շոգեկաթսաների համար դեպի այրիչներ մատակարար-

վող վառելիքի մատուցումը դադարեցվում է կաթսայում ջրի թույլատրե-

լիից ցածր ծախսի դեպքում: 

Վառելիքի շերտավոր այրմամբ կաթսաներում ավտոմատ սարքերը 

վերոնշյալ դեպքերում պետք է անջատեն քարշող-փչող սարքերն ու դեպի 

հնոց վառելիք մատակարարող մեխանիզմները: 

Բազմակի շրջապտույտով ու վառելիքի կամերային այրմամբ ջրատա-

քացուցիչ կաթսաները պետք է ապահովված լինեն սարքերով, որոնք ավ-

տոմատ ձևով կդադարեցնեն վառելիքի մատակարարումը դեպի այրիչներ: 

Շերտավոր այրմամբ ջրատաքացուցիչ կաթսաները պետք է ապա-

հովված լինեն սարքերով, որոնք կանջատեն քարշող-փչող սարքերն ու 

դեպի հնոց վառելիք մատակարարող մեխանիզմները, եթե` 

• համակարգում ջրի ճնշումը նվազել է մինչև այնպիսի մեծություն, 

որի դեպքում առաջանում է հիդրոհարվածների վտանգ, 

• ջրի ջերմաստիճանը գերազանցել է թույլատրելի սահմանը: 

Վառելիքի կամերային այրմամբ ջրատաքացուցիչ կաթսաները պետք է 

սարքավորված լինեն ավտոմատ սարքերով, որոնք կկանխարգելեն վառե-

լիքի մատուցումը դեպի կաթսայի հնոց, իսկ շերտավոր այրման դեպքում 

նաև այնպիսի սարքերով, որոնք կանջատեն քարշող-փչող սարքերն ու դեպի 

հնոց վառելիք մատակարարող մեխանիզմները հետևյալ դեպքերում. 

ա) կաթսայի ելքի կոլեկտորում ջրի ճնշման, հաշվարկայինից կամ 

թույլատրելիից 5% -ից ավելի, բարձրացման դեպքում, 
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բ) կաթսայի ելքի կոլեկտորում ջրի ճնշման, մինչև կաթսայի ելքում 

ջրի առավելագույն ջերմաստիճանի համապատասխան հագեցման 

ճնշման մեծությունը՝ անկման դեպքում, 

գ) կաթսայի ելքում ջրի ջերմաստիճանը, մինչև արտադրող գործա-

րանի կողմից մոնտաժման ու շահագործման հրահանգում նշված մեծու-

թյունը, բարձրանալու դեպքում. այդպիսի ցուցումների բացակայության 

դեպքում այդ ջերմաստիճանն ընդունվում է ելքի հավաքիչում աշխա-

տանքային ճնշմանը համապատասխանող հագեցման ջերմաստիճանից 

20 °C-ով ցածր, 

դ) կաթսայով անցնող ջրի ծախսի մինչև նվազագույն թույլատրելի 

արժեքը նվազելու դեպքում, որը որոշվում է արտադրող գործարանը, իսկ 

դրա բացակայության դեպքում որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ` 

max
min

1[( 20) ]s

QG
c t t

=
− − ,  կգ/ժ 

որտեղ` 

Gmin - կաթսայով անցնող ջրի ծախսի նվազագույն թույլատրելի ար-

ժեքն է, կգ/ժ, 

Qmax - կաթսայի առավելագույն ջերմաարտադրողականությունն է, 

ՄՎտ (կկալ/ժ), 

c - տեսակարար ջերմունակությունն է, ԿՋ/կգ°C (կկալ/կգ°C), 

ts - կաթսայի ելքում ջրի եռման ջերմաստիճանն է  աշխատանքային 

ճնշման պայմաններում, °C, 

t1 - ջրի ջերմաստիճանն է կաթսայի մուտքում, °C: 

Կաթսաների վրա պետք է տեղադրված լինեն ջրի մակարդակի վերին 

ու ներքին սահմանային դիրքի ավտոմատ գործող ձայնային ու լուսային 

ազդանշանիչներ: 

Նմանատիպ ազդանշանիչներ պետք է տեղադրվեն նաև մնացած 

բոլոր պարամետրերի համար, ըստ որոնց՝ գործարկվում է կաթսայի 

կանգառման անվտանգության ավտոմատը (անվտանգության սարքա-

վորումները): 

Շոգեկաթսաներն ու ջրատաքացուցիչ կաթսաները վառելիքի կամե-

րային այրման դեպքում պետք է սարքավորված լինեն դեպի հնոց վառե-

լիքի մատուցման դադարեցման սարքերով, հետևյալ վթարային իրավի-

ճակների դեպքերի համար` 

ա) հնոցում հանգել է ջահը, 

բ) անջատվել են բոլոր ծխաքարշերը, 

գ) անջատվել են բոլոր փչող օդամուղները: 
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Այն կաթսաները, որոնց այրիչներց յուրաքանչյուրը սարքավորված է 

անհատական վենտիլյատորով, պետք է ունենան պաշտպանություն, որը 

վենտիլյատորի անջատման դեպքում կդադարեցնի վառելիքի մատու-

ցումը դեպի այրիչներ: 

Կաթսաները լրացուցիչ անվտանգության սարքերով հագեցման ան-

հրաժեշտությունը որոշվում է կաթսան նախագծողի կողմից: 

Հեղուկ կամ գազային վառելիքով աշխատող բոյլերները պետք է սար-

քավորված լինեն, դեպի հնոց ջրի շրջանառության դադարելու դեպքում, 

վառելիքի մատուցումը դադարեցնող սարքերով: 

Անվտանգության սարքերը պետք է պաշտպանված լինեն դրանց շա-

հագործման ու նորոգման հետ առնչություն չունեցող անձանց ներգործու-

թյունից (անջատում, կարգավորման փոփոխում և այլն), ինչպես նաև պետք 

է ունենա դրանց գործողության սարքինությունը ստուգելու հարմարանք: 

Շոգեկաթսաները, դրա տեսակից ու շոգեարտադրողականությունից 

անկախ, պետք է հագեցած լինեն սնման ավտոմատ կարգավորիչով` այս 

պահանջը չի տարածվում բոյլերների վրա, որոնք ունեն բոյլերը շրջանցող 

և 2 տ/ժ-ը չգերազանցող շոգու առում: 

Հիմնական կամ միջանկյալ շոգեգերտաքացուցիչի ելքում 400 °C –ից 

բարձր շոգու ջերմաստիճանով շոգեկաթսաները պետք է հագեցած լինեն 

շոգու ջերմաստիճանը կարգավորող ավտոմատ սարքավորումներով: 

Սնող սարքեր 

Կաթսաների սնումը կարող է լինել սնման կոլեկտոր խողովակագծին 

կաթսաների միացման խմբային կամ անհատական` միայն մեկ կաթսայի 

համար: 

Եթե աշխատանքային ճնշման տարբերությունը տարբեր կաթսանե-

րում չի գերազանցում 15% -ը, ապա այդ կաթսաներն ըստ սնման թույլա-

տրվում է միացնել մեկ խմբում: 

Ընդհանուր մագիստրալին միացած սնող պոմպերը պետք է ունենան 

պոմպերի զուգահեռ աշխատանքը թույլատրող բնութագրեր: 

Կաթսան ջրով սնելու համար թույլատրվում է օգտագործել` 

ա) կենտրոնախույս ու մխոցավոր պոմպեր` էլեկտրաշարժաբերով, 

բ) կենտրոնախույս ու մխոցավոր պոմպեր` շոգու շարժաբերով, 

գ) շոգեներարկիչներ, 

դ) պոմպեր` ձեռքի շարժաբերով, 

ե) ջրատար ցանց: 

Թույլատրվում է ջրատարից օգտվել որպես կաթսաների սնման պա-

հուստային աղբյուր, եթե կաթսայի սնման կարգավորող օրգաններից առաջ 

ջրատարում ջրի ճնշման նվազագույն մեծությունը գերազանցում է կաթ-
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սայում հաշվարկային կամ թույլատրելի մեծությունը՝ առնվազն 0,15 ՄՊա 

(1,5 կգ/սմ2) չափով: 

Շոգեշիթային ներարկիչը հավասարեցվում է շոգու շարժաբերով 

պոմպերի հետ: 

Յուրաքանչյուր սնող պոմպի կամ ներարկիչի իրանի վրա պետք է 

ամրացված լինի հետևյալ տվյալները պարունակող ցուցնակ` 

ա) արտադրող կազմակերպության անվանումը կամ դրա ապրանքա-

յին նշանը, 

բ) գործարանային համարը, 

գ) անվանական մղումը ջրի անվանական ջերմաստիճանի պայման-

ներում, 

դ) պտուտաթվերը մեկ րոպեի ընթացքում՝ կենտրոնախույս պոմպերի 

համար, կամ քայլերի քանակը մեկ րոպեում ՝ մխոցավոր պոմպերի համար, 

ե) ջրի անվանական ջերմաստիճանը պոմպից առաջ, 

զ) առավելագույն էջքը անվանական մղման դեպքում: 

Պոմպի յուրաքանչյուր հիմնանորոգումից հետո մղվող ջրի քանակը և 

էջքը որոշելու նպատակով պետք է իրականացվի փորձարկում: Փոր-

ձարկման արդյունքները ձևակերպվում են ակտով: 

Պոմպի կողմից առաջացրած էջքը պետք է ապահովի կաթսայի սնու-

մը ջրով աշխատանքային ճնշման դեպքում՝ հաշվի առնելով կաթսայից 

հետո հիդրավլիկական բարձրությունն ու ճնշման կորուստը` կաթսայի 

տրակտում, կարգավորող սարքերում ու սնող ջրի տրակտում: 

Պոմպի բնութագիրը պետք է ապահովի կաթսայի սնման ընդմիջում-

ների բացակայությունը նաև ապահովիչ փականների գործարկման ժա-

մանակ, հաշվի առնելով դրանց լրիվ բացման դեպքում ճնշման առավե-

լագույն բարձրացումը: 

Կաթսաների խմբային սնման դեպքում պոմպի էջքը պետք է ընտրվի 

հաշվի առնելով վերոնշյալ պահանջները, ինչպես նաև որպես ելակետային 

պայման ընդունելով ամենաբարձր ճնշմամբ կաթսայի սնման կամ սնող 

խողովակագծում էջքի ամենաբարձր կորուստի ապահովման պայմանը: 

Սնող սարքերի մղման չափը պետք է որոշվի կաթսայի անվանական 

շոգեարտադրողականությամբ՝ հաշվի առնելով անընդհատ կամ պարբե-

րաբար արտափչվող, շոգեհովացման վրա ծախսվող, ռեդուկցիոն հովաց-

նող ու հովացնող սարքերի համար, ինչպես նաև ջրի և շոգու հնարավոր 

կորստի լրացման համար անհրաժեշտ ջրի ծախսը: 

Սնող սարքերի տիպը, բնութագիրը, քանակն ու միացման սխեման 

պետք է ընտրվի կաթսաներ նախագծող մասնագիտացված կազմակեր-

պության կողմից, հաշվի առնելով բոլոր ռեժիմներում կաթսայի հուսալի և 
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ապահով շահագործումը, այդ թվում վթարային անջատումները: 1 տ/ժ-ից 

ոչ ավելի շոգեարտադրողականություն ունեցող կաթսաների աշխատան-

քը թույլատրվում է իրականացնել էլեկտրաշարժաբերով աշխատող մեկ 

սնող պոմպով, եթե կաթսաները զինված են անվտանգության այնպիսի 

ավտոմատներով, որոնք բացառում են ջրի մակարդակի նվազումն ու 

ճնշման բարձրացումը` թույլատրելիից ավելի: 

Փակող օրգանի և մխոցավոր պոմպի միջև, որը չունի ապահովիչ փա-

կան և առաջացրած էջքը չի գերազանցում խողովակագծի հաշվարկային 

ճնշումը, սնող խողովակագծի վրա պետք է տեղադրվի ապահովիչ փա-

կան: 

Շինություններ կաթսաների համար 

Ընդհանուր դրույթներ 

Ստացիոնար կաթսաները պետք է տեղադրվեն շենքերում ու շինու-

թյուններում, որոնք համապատասխանում են` 

• ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի 

“Նորմատիվատեխնիկական ակտերի կանոնակարգման մասին” հրամա-

նի համաձայն ՀՀ-ում գործող ՍՆԻՊ II-35-76 “Կաթսայական կայանք” շի-

նարարական նորմերի, ՄՍՊ 4.02-103-99 “Ջերմամատակարարման ինք-

նավար աղբյուրների նախագծում” նախագծման ու շինարարության միջ-

պետական կանոններ հավաքածուին, 

• ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի “Անվտան-

գության կանոնները գազի տնտեսությունում տեխնիկական կանոնա-

կարգը հաստատելու մասին” №2399-Ն որոշմամբ ու ՀՀ տեխնիկական 

անվտանգության պահանջներին, երբ կաթսան նախագծվում է տվյալ 

վայրի կլիմայական պայմաններում աշխատելու համար: 

Կաթսաները թույլատրվում է տեղադրել շենքերից ու շինություննե-

րից դուրս, եթե այն նախագծված է տվյալ օդերևույթաբանական (կլի-

մայական) պայմաններում աշխատելու համար: 

Կաթսաների ծածկերի վրա արգելվում է շենքերի և ձեղնահարկերի 

կառուցումը: 

Այս պահանջը չի տարածվում այն կաթսաների վրա, որոնք տեղա-

դրվում են ՀՀ տեխնիկական անվտանգության պահանջները բավարարող 

արտադրական տարածքներում: 

Արտադրական տարածքների ներսում թույլատրվում է տեղադրել` 

ա) ուղղահոս շոգեկաթսաներ, որոնցից յուրաքանչյուրի արտադրո-

ղականությունը չի գերազանցում 4 տ/ժ-ը, 

բ) կաթսաներ, որոնք բավարարում են (t - 100)▪V ≤ 100 (յուրաքանչյուր 

կաթսայի համար) պայմանը, որտեղ t-ն հագեցած շոգու ջերմաստիճանն է 
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աշխատանքային ճնշման պայմաններում - °C, V - ն կաթսայի ջրային ծա-

վալն է - մ3, 

գ) թմբուկ չունեցող ջրատաքացուցիչ կաթսաներ, որոնց արտադրո-

ղականությունը չի գերազանցում 10,5 ԳՋ/ժ-ը (2,5 ԳԿալ/ժ), 

դ) կաթսաջերմաօգտագործիչներ՝  առանց սահմանափակումների: 

Արտադրական տարածքների ներսում կաթսաների տեղադրման տե-

ղը կաթսայի ամբողջ բարձրությամբ, տարածքի մնացած մասից պետք է 

առանձնացված լինի դռների կառուցվածք ունեցող չայրվող միջնապատե-

րով, որոնց բարձրությունը պետք է պակաս չլինի 2 մետրից: Ելքերի տե-

ղաբաշխումն ու դռների բացման ուղղությունը որոշվում է նախագծող 

ձեռնարկության կողմից՝ հաշվի առնելով տեղական պայմանները: 

Ջերմաօգտագործիչ կաթսաները, իրենց հետ տեխնոլոգիական պրո-

ցեսով կապված վառարանների և ագրեգատների հետ, պետք է առանձ-

նացված լինեն արտադրական տարածքի հիմնական մասից: 

Կաթսայական տեղամասի ստորին հարկի հատակը չպետք է ցածր 

լինի կաթսայի շենքի հարակից հողի համահարթեցման նիշից: 

Կաթսայական բաժանմունքում արգելվում է գետնափոր խորշերի 

կառուցումը: Առանձին դեպքերում, միայն նախագծող կազմակերպու-

թյան որոշմամբ, գետնափոր խորշեր կարող են կառուցվել տեխնոլոգիա-

կան անհրաժեշտությամբ պայմանավորված կոտորակամաքրման տեղա-

կայանքների տեղադրման, ջերմային ցանցերի ներս և դուրս եկող հան-

գույցների և այլնի համար: 

Կաթսայական բաժանմունքի մուտքի և ելքի դռները պետք է բացվեն 

դեպի դուրս: Ծառայողական, կենցաղային, ինչպես նաև արտադրական-

օժանդակ տարածքների դռները պետք է ունենան զսպանակ ու բացվեն 

դեպի կաթսայական բաժանմունք: 

Կաթսայական տեղակայանքի տարածքը պետք է կահավորված լինի 

հրդեհամարման միջոցներով` հակահրդեհային սարքավորման ու գույքի 

նորմերին համապատասխան, համաձայն ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

արտակարգ իրավիճակների վարչության պետի 2003 թվականի մայիսի 27-ի 

«Հրդեհային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» №524-Ն 

հրամանի պահանջների: 

Լուսավորություն 

Կաթսայական բաժանմունքը ցերեկվա ժամերին պետք է ապահով-

ված լինի բավարար քանակությամբ բնական, իսկ գիշերվա ժամերին 

էլեկտրական լուսավորությամբ: 

Եթե տեխնիկապես հնարավոր չէ տեղամասն ապահովել բնական 

լուսավորությամբ, ապա այն պետք է ապահովված լինի էլեկտրական լու-



 

 164

սավորությմբ: Լուսավորվածությունը պետք է համապատասխանի ՀՀ քա-

ղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի “Նորմա-

տիվատեխնիկական ակտերի կանոնակարգման մասին” №82 հրամանի 

համաձայն ՀՀ-ում գործող «ՀՀՇՆ II -8.03-96 արհեստական ու բնական լու-

սավորում» շինարարական նորմերի պահանջներին: 

Աշխատանքային (բանվորական) լուսավորությունից զատ կաթսայա-

կան բաժանմունքում պետք է լինի նաև վթարային էլեկտրական լուսավո-

րություն: 

Կաթսայական բաժանմունքում վթարային լուսավորությամբ պետք է 

ապահովված լինեն հետևյալ տեղամասերը` 

ա) կաթսայի ճակատը, ինչպես նաև կաթսայից-կաթսա անցումները, 

կաթսայի ետնամասը և կաթսայի վերևը, 

բ) ղեկավարման վահաններն ու պուլտերը, 

գ) ջրացուցիչ ու չափող սարքերը, 

դ) օդամուղների հարթակները, 

ե) ծխաքարշերի հարթակները, 

զ) բաքերի և գազազրկիչի տարածքները, 

է) ջրապատրաստման սարքավորումները, 

ը) կաթսայի հարթակներն ու աստիճանավանդակները, 

թ) պոմպերի տարածքները: 

Կաթսաների և օժանդակ սարքավորումների տեղաբաշխումը 

Կաթսայի ճակատից կամ հնոցի դուրս ցցված մասերից մինչև կաթ-

սայական բաժանմունքի հանդիպակաց պատը եղած հեռավորությունը 

պետք է լինի առնվազն 3 մետր, միաժամանակ այդ դեպքում գազանման 

կամ հեղուկ վառելիքով աշխատող կաթսաների համար այրիչների դուրս 

ցցված մասերից մինչև կաթսայական բաժանմունքի հանդիպակաց պա-

տը եղած հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 1 մետր, իսկ այն կաթ-

սաների համար, որոնք սարքավորված են մեխանիզացված հնոցներով, 

հնոցի դուրս ցցված մասերից մինչև կաթսայական բաժանմունքի հան-

դիպակաց պատը եղած հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 2 մետր: 

Առավելագույնը 2,5 տ/ժամ արտադրողականություն ունեցող կաթ-

սաների համար կաթսայի ճակատի կողմում հնոցի դուրս ցցված մասերից 

մինչև կաթսայական բաժանմունքի հանդիպակաց պատը եղած հեռավո-

րությունը պետք է նվազեցված լինի մինչև 2 մետր՝ հետևյալ դեպքերում` 

ա) եթե կոշտ վառելիքի ձեռքով բեռնավորմամբ հնոցների սպասար-

կումն իրականացվում է ճակատից և ունի 1 մետրից ոչ ավելի երկարություն, 

բ) եթե բացակայում է ճակատի կողմից հնոցի սպասարկման անհրա-

ժեշտությունը, 
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գ) եթե կաթսաներն աշխատում են գազանման կամ հեղուկ վառելի-

քով (այրիչներից մինչև կաթսայական բաժանմունքի պատը եղած հե-

ռավորությունը պահպանվում է առնվազն 1 մետր): 

Դեմ-հանդիման տեղակայված կաթսաների ճակատների և հնոցի 

ցցուն հատվածների միջև եղած հեռավորությունները պետք է կազմեն` 

ա) մեխանիզացված հնոցներով զինված կաթսաների համար՝ նվազա-

գույնը 4 մետր, 

բ) գազանման կամ հեղուկ վառելիքով աշխատող կաթսաների հա-

մար՝ նվազագույնը 4 մետր, ինչպես նաև այդ դեպքում դրանց այրիչների 

սարքավորումների միջև նվազագույն հեռավորությունը պետք է լինի 2 

մետր, 

բ) ձեռքով բեռնավորվող կոշտ վառելիքով աշխատող կաթսաների 

համար՝ նվազագույնը 5 մետր: 

Կաթսաների ճակատին հանդիպակաց թույլատրվում է տեղադրել կաթ-

սայական տեղակայանքի օժանդակ սարքավորումներ ու ղեկավարման վա-

հաններ, ինչպես նաև այդ դեպքում կաթսայի ճակատի երկայնքով ազատ 

անցումների լայնությունը չպետք է պակաս լինի 1,5 մետրից, ու տեղա-

կայված սարքավորումը չպետք է խանգարի կաթսայի սպասարկմանը: 

Եթե մոնտաժվող կաթսաների սպասարկումն իրականացվում է 

հնոցների կամ կաթսայի կողքից (կրակախառնում, շրջափչում /փչամաք-

րում/, գազատարների և թմբուկների մաքրում, էկոնոմայզերների և գեր-

տաքացուցիչների փաթեթների դուրս բերում, խողովակների դուրս բե-

րում, այրիչ սարքերի շահագործում, տեղափոխման ցուցիչներների, հնո-

ցի տարրերի սպասարկում, անընդհատ արտափչում), ապա կողային ան-

ցումների լայնությունը պետք է բավարար լինի սպասարկման ու նորոգ-

ման աշխատանքների կատարման համար, միաժամանակ մինչև 4 տ/ժ 

արտադրողականությամբ կաթսաների համար այդ լայնությունը պետք է 

լինի ոչ պակաս քան 1,5 մետրը, ինչպես նաև 4 տ/ժ և ավելի արտադրողա-

կանությամբ կաթսաների համար ոչ պակաս, քան 2 մետրը: 

Եթե չի պահանջվում հնոցների կամ կաթսայի կողքից սպասարկման 

իրականացում, ապա եզրի կաթսայի և կաթսայական սրահի պատի միջև 

անցումների առկայությունը պարտադիր է: Այդ անցումների լայնությունը, 

ինչպես նաև կաթսաների միջև ու կաթսաներից դեպի կաթսայական սրահի 

ետնապատ անցումների լայնությունը պետք է լինի առնվազն 1 մետր: 

Որմնապատից դուրս ցցված կաթսայի մասերի (հիմնակմախքների, 

խողովակների, զատիչների և այլն) միջև, ինչպես նաև այդ մասերի և 

շենքի ցցուն մասերի (կալունակների, հիմնասյուների, աստիճանների, 
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աշխատանքային հարթակների և այլն) միջև անցումների լայնությունը 

պետք է կազմի առնվազն 0,7 մետր: 

Կաթսայական սրահի անցումները պետք է ունենան առնվազն 2 

մետր ազատ բարձրություն: 

Թմբուկի, չորաշոգիանոցի կամ էկոնոմայզերների վրայով անցումնե-

րի անհրաժեշտության բացակայության դեպքում դրանցից մինչև կաթսա-

յական սրահի ստորին կոնստրուկցիոն հատվածների ծածկը պետք է լինի 

առնվազն 0,7 մետր: 

Արգելվում է կաթսաների և էկոնոմայզերների հետ նույն շինությու-

նում տեղադրել սարքավորումներ, որոնք ուղղակի (անմիջական) կապ 

չունեն կաթսաների սպասարկման ու նորոգման, կամ շոգու և/կամ տաք 

ջրի ստացման տեխնոլոգիայի հետ: 

Էլեկտրակայանների կաթսաներն ու տուրբաագրեգատները կարող են 

տեղակայվել ընդհանուր կամ հարակից շինություններում առանց, կաթսա-

յական ու մեքենայական սրահների միջև, բաժանիչ պատերի կառուցման: 

Հարթակներ և աստիճաններ 

Կաթսաների, շոգեգերտաքացուցիչների և էկոնոմայզերների հարմա-

րավետ և անվտանգ շահագործումն իրականացնելու համար պետք է 

տեղադրվեն մշտական հարթակներ և աստիճաններ, որոնք ունենան 0,9 

մետր բարձրությամբ բազրիք ու ներքևից առնվազն 100 մմ բարձրությամբ 

միապաղաղ թիթեղում: 

Անցման հարթակներն ու աստիճանները երկու կողմից պետք է ունե-

նան բազրիք: 5 մետր և ավելի երկարությամբ հարթակներն աստիճաններ 

պետք է ունենան երկու տեղից, որոնք պետք է տեղաբաշխված լինեն հա-

կառակ ծայրերում: 

Հարթակներն ու աստիճանները կարող են պատրաստված լինել` 

ա) անցքահատված-արտաձգիչ (անցքահատված-օդաքաշ) թիթեղից, 

բ) ձուլման կամ այլ եղանակով ստացված մատնեքավոր թերթավոր 

պողպատից կամ անհարթ մակերևույթով թիթեղից, 

գ) տեսակավոր կամ թաղանթաձև (կողի վրա) պողպատից, որի վան-

դակների թափանցելիությունը չպետք է գերազանցի 12 սմ2-ն: 

Ձողիկավոր (կլոր) պողպատից, ինչպես նաև հարթ մակերևույթով 

հարթակների և աստիճանների կիրառումն արգելվում է: 

Կիսաբաց կամ բաց տեսակի կաթսայական սրահների հարթակները 

և աստիճանները պետք է պատրաստվեն անցքահատված-արտաձգիչ, 

տեսակավոր կամ թաղանթաձև պողպատից: 

Արգելվում է կիրառել հարթ հարթակներ և աստիճաններ, ինչպես 

նաև պատրաստել դրանք ձողաձև կլոր պողպատից: 

Աստիճանները պետք է ունենան` 
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• առնվազն 600 մմ լայնություն, 

• աստիճանների միջև եղած բարձրությունը չպետք է գերազանցի 200 մմ, 

• աստիճանի լայնությունը պետք է լինի առնվազն 80 մմ: 

Մեծ բարձրություն ունեցող աստիճանները պետք է ունենան միջան-

կյալ հարթակներ: Հարթակների միջև ընկած հեռավորությունը չպետք է 

գերազանցի 4 մետրը: 

1,5 մետր բարձրությունը գերազանցող աստիճանները հորիզոնի 

նկատմամբ պետք է ունենան 50°-ը չգերազանցող անկյուն: 

Արմատուրների, հսկող-չափող և այլ սարքավորումների սպասարկ-

ման հարթակների ազատ անցման լայնությունը պետք է լինի առնվազն 

800 մմ, իսկ մնացած հարթակներինը` առնվազն 600 մմ: 

Ազատ բարձրությունը կաթսայական սրահում գտնվող հարթակների 

հատակից և աստիճաններից պետք է լինի առնվազն 2 մետր: 

Ջրի մակարդակը ցույց տվող սարքերի սպասարկման հարթակից մինչև 

ջրի մակարդակը ցույց տվող ջրացուցիչ ապակու կեսը եղած ուղղաձիգ հե-

ռավորությունը պետք է լինի առնվազն 1 մետր և առավելագույնը 1,5 մետր: 

Եթե կաթսայական սրահի զրոյական նիշից մինչև կաթսաների վերևի 

հարթակը եղած հեռավորությունը (բարձրությունը) գերազանցում է 20 

մետրը, ապա այնտեղ պետք է տեղադրվի բեռնաուղևորատար վերելակ: 

Կաթսայական սրահում տեղադրվող վերելակների քանակը պետք է հա-

մապատասխանի ջերմային էլեկտրակայանների տեխնոլոգիական նա-

խագծման նորմերին: 

Կաթսաների ջրաքիմիական ռեժիմ 

Ընդհանուր պահանջներ 

Ջրաքիմիական ռեժիմը պետք է ապահովի կաթսայի և դրա սնման 

տրակտի աշխատանքը բացառելով շլամի (ապախյուսի) և դիրտի (կաթ-

սայադիրտի) նստվածքների առաջացումը, կաթսայական ջրի հիմնայնու-

թյան (ալկալիականության) մինչև վտանգավոր սահման բարձրացումը 

կամ մետաղի կոռոզիայի հետևանքով դրանց տարրերի վնասումը: 

Բնական և բազմապատիկ ստիպողական շրջանառություն ունեցող 

բոլոր շոգեկաթսաները` 0,7 տ/ժ և ավելի արտադրողականությամբ, բոլոր 

ուղղահոս շոգեկաթսաները` արտադրողականությունից անկախ, ինչպես 

նաև բոլոր ջրատաքացուցիչ կաթսաները պետք է սարքավորված լինեն 

ջրի մինչկաթսայական մշակման սարքավորումներով: Թույլատրվում է 

նաև կիրառել ջրի մաքրման այլ արդյունավետ միջոցներ, որոնք երաշխա-

վորում են տեխնիկական անվտանգության պահանջները: 

Կաթսան սնող ջրի մշակման տարբերակի ընտրությունն իրականաց-

վում է մասնագիտացված կազմակերպության կողմից:   
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0,7 տ/ժ-ից ցածր արտադրողականություն ունեցող կաթսաների մոտ 

մաքրումների միջև ընկած ժամանակահատվածը պետք է լինի այնպիսին, 

որ մաքրման ենթակա տաքացման մակերևույթներից առավել բարձր ջեր-

մային լարվածություն ունեցող տեղամասերում կաթսայի անջատման 

պահին նստվածքների հաստությունը չգերազանցի 0,5 մմ: 

Արգելվում է հում ջրով լրասնուցել այն կաթսաները, որոնք սարքա-

վորված են մինչկաթսայական ջրամշակման սարքավորումներով: 

ՀՀ տեխնիկական անվտանգության պահանջների, արտադրող գոր-

ծարանի հրահանգների, այլ հրահանգների և ռեժիմային քարտերի մշակ-

ման մեթոդական ցուցումների համաձայն կարգաբերող կազմակերպու-

թյունների կողմից շոգեկաթսաների և ջրատաքացուցիչ կաթսաների 

համար պետք է մշակվեն ջրաքիմիական ռեժիմի հրահանգներ և ռեժիմա-

յին քարտեր, մինչկաթսայական ջրամշակման սարքավորումների շահա-

գործման և շոգեկաթսաների և ջրատաքացուցիչ կաթսաների ջրաքի-

միական ռեժիմի իրականացման համար, որոնք պետք է հաստատվեն 

ոլորտը ղեկավարող մարմնի, կամ լիազոր մարմնի կողմից: Մինչկաթ-

սայական ջրամշակման սարքավորումների շահագործման հրահանգնե-

րը պետք է մշակվեն սարքավորումներն արտադրող կազմակերպություն-

ների կողմից: Հրահանգներն ու ռեժիմային քարտերը պետք է հաստատ-

ված լինեն կաթսայի սեփականատեր հանդիսացող կազմակերպության 

ղեկավարի կողմից և գտնվեն անձնակազմի աշխատատեղերում: 

 

Սնող ջրի որակին ներկայացվող պահանջներ 

Աղյուսակ 2 
Գազախողովակային շոգեկաթսաների սնող ջրի որակի նորմեր 
 

Ցուցանիշ 

Կաթսաների համար որոնք 
աշխատում են 

հեղուկ 

վառ-ով 

այլ տեսակի 

վառ-ով 

Թափանցիկությունն ըստ շրիֆտի (по шрифту), սմ, առնվազն 40 առնվազն 20 

ընդհանուր կոշտությունը, մկգ*էկվ/կգ 30 100 

լուծված թթվածնի պարունակությունը (2 տ/ժ և ավե-

լի արտադրողականությամբ կաթսաների համար), 

մկգ/կգ 

505 100 

 

                                                            
5  Էկոնոմայզերներ չունեցող և թուջե էկոնոմայզերներով կաթսաների համար լուծված 

թթվածնի պարունակությունը թույլատրվում է 100 մկգ/կգ: 
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0,7 տ/ժ և ավելի արտադրողականությամբ բնական ու բազմապատիկ 

ստիպողական շրջանառություն ունեցող շոգեկաթսաների համար սնող 

ջրի որակի ցուցանիշները չպետք է գերազանցեն նշված արժեքները` 

ա) գազախողովակային շոգեկաթսաների համար - Աղյուսակ 2, 

բ) բնական շրջանառությամբ ու մինչև 4 ՄՊա (40 կգ/սմ2) աշխատան-

քային ճնշմամբ ջրախողովակային կաթսաների համար (այդ թվում՝ բոյ-

լերների) - Աղյուսակ 3, 

գ) բնական շրջանառությամբ ու մինչև 10 ՄՊա (100 կգ/սմ2) աշխա-

տանքային ճնշմամբ ջրախողովակային կաթսաների համար (այդ թվում՝ 

բոյլերների) - Աղյուսակ 4, 

դ) մինչև 5 ՄՊա (50 կգ/սմ2) աշխատանքային ճնշմամբ էներգատեխ-

նոլոգիական կաթսաների և ջերմաօգտագործիչ - շոգեկաթսաների 

համար - Աղյուսակ 5: 
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Աղյուսակ 3 
Բնական շրջանառությամբ և մինչև 4 ՄՊա (40 կգ/սմ2) աշխատանքա-

յին ճնշմամբ ջրախողովակային շոգեկաթսաների սնող ջրի որակի 

նորմեր 

Ցուցանիշ 

Աշխատանքային /Բանվորական/ 

ճնշում, ՄՊա (կգ/սմ2) 

0,9 (9) 1,4 (14) 2,4 (24) 4 (40) 
1 2 3 4 5 

Թափանցիկությունն ըստ շրիֆտի

(по шрифту), սմ,  

առնվազն 

30 

առնվազն 

40 

առնվազն 

40 

առնվազն  

40 

ընդհանուր կոշտությունը, 

մկգ*էկվ/կգ 

30  6 

40 

159 

20 

109 

15 

59 

10 

երկաթի միացությունների պա-

րունակությունը (վերահաշվարկ-

ված Fe-ի), մկգ/կգ 

չի նորմա-

վորվում 

3009 

չի նորմա- 

վորվում 

1009 

200 

509 

100 

պղնձի միացությունների պարու-

նակությունը (վերահաշվարկված 

Cu-ի), մկգ/կգ 

չի նորմավորվում 

109 

չի նորմա-

վորվում 

լուծված թթվածնի պարունակու-

թյունը (2 տ/ժ և ավելի արտադրո-

ղականությամբ կաթսաների հա-

մար)7, մկգ/կգ 

509 

100 

309 

50 

209 

50 

209 

30 

pH -ի արժեքը 25°C8-ի դեպքում 8,5-10,5 

նավթամթերքների պարունա-

կությունը մգ/կգ 
5 3 3 0,5 

 

  

                                                            
6 Համարիչում նշված են հեղուկ վառելիքով աշխատող կաթսաների մեծությունները, իսկ 

հայտարարում՝ այլ վառելիքներով աշխատողներինը: 
7  Էկոնոմայզեր չունեցող և թուջե Էկոնոմայզեր ունեցող կաթսաների համար լուծված 

թթվածնի պարունակությունը ցանկացած տեսակի վառելիքի այրման դեպքում թույլա-

տրվում է մինչև 100 մկգ/կգ: 
8 Առանձին դեպքերում, մասնագիտացված կազմակերպությունների հիմնավորմամբ, կա-

րող է թույլատրվել pH -ի նվազեցում՝ մինչև 7,0 արժեքը: 
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Աղյուսակ 4 
Բնական շրջանառությամբ և մինչև 10 ՄՊա (100 կգ/սմ2) աշխատան-

քային ճնշմամբ ջրախողովակային շոգեկաթսաների սնող ջրի որակի 

նորմեր 

 

Ցուցանիշ 

Կաթսաների համար, որոնք 

աշխատում են 
հեղուկ 

վառելիքով 

այլ տեսակի 

վառելիքներով 
1 2 3 

ընդհանուր կոշտությունը, մկգ▪էկվ/կգ 1 3 

երկաթի միացությունների պարունակությունը

(վերահաշվարկված Fe-ի), մկգ/կգ 
20 30 

պղնձի միացությունների պարունակությունը

(վերահաշվարկված Cu-ի), մկգ/կգ 
5 5 

լուծված թթվածնի պարունակությունը, մկգ/կգ 10 10 

pH -ի արժեքը 25°C 9-ի դեպքում 9,1±0,1 9,1±0,1 

նավթամթերքների պարունակությունը մգ/կգ 
0,3 0,3 

 
 
 
 
 
 
 
*Ծանոթություն. 
0,9 ՄՊա (9 կգ/սմ2) աշխատանքային ճնշմամբ ուղղահայաց տիպի գազախողո-

վակային ջերմաօգտագործիչ՝ շոգեկաթսաների համար, ինչպես նաև սոդառեգեներացիոն 
կաթսաների համար սնող ջրի որակի ցուցանիշները նորմավորվում են Աղյուսակ 5-ի 
վերջին սյունակի արժեքներով: Բացի այդ, սոդառեգեներացիոն կաթսաների համար նոր-
մավորվում է սնող ջրի աղապարունակությունը, որը չպետք է գերազանցի 50 մգ/կգ-ը: 

 

  

                                                            
9 Շոգու և խտուցքի /կոնդենսատի/ կորուստների հետևանքով քիմիապես մաքրված ջրի 

վերականգնման դեպքում  թույլատրվել pH -ի աճ մինչև 10,5 արժեքը: 
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Աղյուսակ 5 
Մինչև 5 ՄՊա (50 կգ/սմ2) աշխատանքային ճնշմամբ էներգատեխ-

նոլոգիական կաթսաների և ջերմաօգտագործիչ - շոգեկաթսաների սնող 

ջրի որակի նորմեր 
 

Ցուցանիշ 

Աշխատանքային /Բանվորական/ ճնշում, 

ՄՊա (կգ/սմ2) 

0,9 (9) 1,4 (14) 4 (40) и 5 (50) 

Կաքացնող գազի ջերմաստիճանը 

(հաշվարկային), °C 

մինչև 1200 

ներառյալ 

1200-ից 

ավելի 

մինչև 1200 

ներառյալ 

1200-ից 

ավելի 
1 2 3 4 5 6 

Թափանցիկությունն ըստ շրիֆտի, սմ, 

առնվազն 

3010

20 

4013

30 
40 

ընդհանուր կոշտությունը, մկգ▪էկվ/կգ 
4013

70 

2011

50 
15 10 5 

երկաթի միացությունների պարունա-

կությունը (վերահաշվարկված Fe-ի), 

մկգ/կգ 

չի նորմա-

վորվում 
150 100 5012 

լուծված թթվածնի պարունակությունը, մկգ/կգ` 

ա) էկոնոմայզերներ չունեցող և թուջե

էկոնոմայզերներով կաթսաների հա-

մար, մկգ/կգ, 

150 100 50 50 30 

բ) պողպատյա էկոնոմայզերներով

կաթսաների համար, մկգ/կգ, 
50 30 30 30 20 

pH -ի արժեքը 25oC -ի դեպքում առնվազն 8,513 

նավթամթերքների 

պարունակությունը մգ/կգ 
5 3 2 1 0,3 

                                                            
10 Համարիչում նշված է ջրախողովակային, իսկ հայտարարում գազախողովակային կաթ-

սաների համար: 
11 1,8 ՄՊա (18 կգ/սմ2) աշխատանքային /բանվորական/ ճնշմամբ ջրախողովակային կաթ-

սաների համար կոշտությունը չպետք է գերազանցի 15 մկգ*էկվ/կգ: 
12 Թույլատրվում է երկաթի միացության պարունակության աճ մինչև 100 մկգ/կգ, երկաթի 

միացությունները դեպի լուծույթ տեղափոխման հաշվին դիրտի (կաթսայադիրտի) առա-

ջացման ինտենսիվությունը նվազեցնող ջրի ռեագենտային մշակման մեթոդի կիրառման 

պայմանով, միևնույն ժամանակ պետք է պահպանվեն ՀՀ «ՏՇԱԱԿ» ՊՈԱԿ-ի հետ հա-

մաձայնեցված, շոգեգեներացնող խողովակների տաքացման մակերևույթների ներքին 

մակերևույթի վրա նստվածքների թույլատրելի քանակների նորմերը: Սնող ջրում երկաթի 

միացությունների պարունակության նշված հնարավոր աճի վերաբերյալ եզրակացու-

թյունը տրվում է մասնագիտացված գիտահետազոտական կազմակերպության կողմից: 
13 Սարքավորման շոգեկոնդենսատային տրակտում կիրառվող նյութերից կախված, рН -ի 

վերին սահմանի արժեքը սահմանվում է 9,5: 
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ե) 11 ՄՊա (110 կգ/սմ2) աշխատանքային ճնշմամբ էներգատեխնոլո-

գիական կաթսաների և ջերմաօգտագործիչ  շոգեկաթսաների համար՝ 

Աղյուսակ 6, 

զ) շոգեգազային տեղակայանքների բարձր էջքային շոգեկաթսաների 

համար՝ Աղյուսակ 7, 

 
Աղյուսակ 6 

11 ՄՊա (110 կգ/սմ2) աշխատանքային ճնշմամբ էներգատեխնոլո-

գիական կաթսաների և ջերմաօգտագործիչ շոգեկաթսաների սնող ջրի 

որակի նորմեր 

Ցուցանիշ Արժեք 

ընդհանուր կոշտությունը, մկգ▪էկվ/կգ 3 

երկաթի միացությունների պարունակությունը (վերահաշվարկված  

Fe-ի), մկգ/կգ 
30 

լուծված թթվածնի պարունակությունը, մկգ/կգ 10 

pH -ի արժեքը 25°C -ի դեպքում 9,1±0,114 

պայմանական աղապարունակությունը (վերահաշվարկված NaCl-ի), 

մկգ/կգ 
300 

տեսակարար էլեկտրահաղորդականությունը 25°C-ի դեպքում, 

մկՍմ/սմ15 
2,0 

նավթամթերքների պարունակությունը մգ/կգ 0,3 

 

 

  

                                                            
14 Սարքավորման շոգեկոնդենսատային տրակտում կիրառվող նյութերից կախված՝ рН -ի 

վերին սահմանի արժեքը սահմանվում է 9,5-ից ոչ ավելի: 
15 Պայմանական աղապարունակությունը պետք է որոշվի աղապարունակության էլեկտ-

րահաղորդաչափիչով նմուշի նախնական խտացման և գազազերծման իրականացմամբ, 

իսկ տեսակարար էլեկտրահաղորդականությունը՝ էլեկտրահաղորդաչափիչով նմուշի 

նախնական ջրածնակատիոնիտացմամբ: Հսկվում է նշված երկու ցուցանիշներից մեկը: 
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Աղյուսակ 7 
Շոգեգազային տեղակայանքների բարձր էջքային շոգեկաթսաների 

սնող ջրի որակի նորմեր 

Ցուցանիշ 
Աշխատանքային ճնշում, 

ՄՊա (կգ/սմ2) 
1 2 3 4 

ընդհանուր կոշտությունը, մկգ*էկվ/կգ 5 3 2 

երկաթի միացությունների պարունակությունը (վե-

րահաշվարկված Fe-ի), մկգ/կգ 
5016 3016 2016 

լուծված թթվածնի պարունակությունը, մկգ/կգ 20 10 10 

pH -ի արժեքը 25°C -ի դեպքում 9,1±0,2 9,1±0,1 9,1±0,1 

պայմանական աղապարունակությունը (վերահաշ-

վարկված NaCl-ի), մկգ/կգ 18 

չի նորմա-

վորվում 
300 200 

տեսակարար էլեկտրահաղորդականությունը 25°C-ի

դեպքում, մկՍմ/սմ 18 

չի նորմա-

վորվում 
2,0 1,5 

նավթամթերքների պարունակությունը մգ/կգ 1,0 0,3 0,3 

 

Բնական շրջանառությամբ 14 ՄՊա (140 կգ/սմ2) աշխատանքային 

ճնշմամբ աշխատող ջրախողովակային կաթսաների և էներգետիկական 

բոլոր ուղղահոս շոգեկաթսաների համար սնող ջրի որակի ցուցանիշները 

պետք է բավարարեն էլեկտրաէներգետիկական ոլորտում գործող և ոլոր-

տը ղեկավարող մարմնի, կամ լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված ՆՓ-

ների պահանջներին: 

Ջրատաքացուցիչ կաթսաների համար լրասնման և սնող ջրի որակը 

պետք է բավարարի Աղյուսակ 8-ում ներկայացված պահանջներին: 

 

  

                                                            
16 Թույլատրվում է 50% -ով գերազանցել երկաթի միացության նորմատիվային արժեքը, 

եթե շոգեգեներատորն աշխատում է բնական գազով: 
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Աղյուսակ 8 
Ջրատաքացուցիչ կաթսաների սնող և ցանցային ջրերի որակի նոր-

մեր 

հ/հ Ցուցանիշ 

Ջերմամատակարարման համակարգ 

Բաց Փակ 

Ցանցային ջրի ջերմաստիճանը, °C 

125 150 200 115 150 200 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Թափանցիկությունն ըստ շրիֆ-

տի, սմ, առնվազն 
40 40 40 30 30 30 

2 
կարբոնատային կոշտությունը, 

մկգ▪էկվ/կգ 
      

2.1 
pH -ի առավելագույնը 8,5 արժե-

քի դեպքում 

80017

700 

75017

600 

37517

300 

80017

700 

75017 

600 

37517 

300 

2.2 
pH-ի 8,5-ից մեծ արժեքների դեպ-

քում 
Չի թույլատրվում

РД 24.031.120-91-ի 

համաձայն 

3. 
լուծված թթվածնի պարունակու-

թյունը, մկգ/կգ 
50 30 20 50 30 20 

4 

երկաթի միացությունների պա-

րունակությունը (վերահաշվարկ-

ված Fe-ի), մկգ/կգ 

300 
30017

250 

25017

200 

60017

500 

50017 

400 

37517 

300 

5 pH -ի արժեքը 25°C -ի դեպքում 
սկսած 7,0 –ից 

մինչև 8,5 

սկսած 7,0 –ից մինչև 

11,018 

6 
նավթամթերքների 

պարունակությունը մգ/կգ 
1,0 

 
* Ծանոթություն. 

Այս նորմերը չեն տարածվում այն ջրատաքացուցիչ կաթսաների վրա, որոնք տե-
ղադրված են ջերմային էլեկտրակայաններում, ջերմային կայաններում և ջեռուցիչ կաթ-
սայատներում, որոնց համար ջրի որակը պետք է համապատասխանի, սահմանված կար-
գով, ոլորտը ղեկավարող մարմնի, կամ լիազոր մարմնի կողմից հաստատված էլեկտ-
րական կայանների և ցանցերի տեխնիկական շահագործման կանոնների պահանջներին:  

 

  

                                                            
17 Համարիչում նշված են կոշտ վառելիքով աշխատող կաթսաների մեծությունները, իսկ 

հայտարարում – հեղուկ և գազային վառելիքով աշխատողներինը: 
18  Ջերմային ցանցերի համար, որոնցում ջրատաքացուցիչ կաթսաներն զուգահեռ են 

աշխատում ջրաջեռուցիչ կաթսաների (բոյլերների) հետ, որոնք ունեն նիկելային արույրե 

/լատուն/ խողովակներ, ցանցային ջրի рН -ի վերին սահմանը չպետք է գերազանցի 9,5 

մեծությունը: 
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Կաթսայական ջրի որակին ներկայացվող պահանջներ 

Կաթսայական ջրի որակի նորմերը, նրա մշակման շտկման /ճշտ-

ման/ անհրաժեշտ ռեժիմը, անընդհատ և պարբերական արտափչման ռե-

ժիմներն ընտրվում են կաթսան արտադրող գործարանի հրահանգների, 

ջրաքիմիական ռեժիմի իրականացման տիպային հրահանգների և այլ 

գերատեսչական ՆՓ-ների կամ ջերմաքիմիական փորձարկումների ար-

դյունքների հիման վրա: 

Այդ դեպքում միաժամանակ 4 ՄՊա (40 կգ/սմ2) և դրանից ցածր 

ճնշմամբ շոգեկաթսաների համար, որոնք ունեն գամային միացումներ, 

կաթսայական ջրի հարաբերական հիմնայնությունը չպետք է գերազանցի 

20%, եռակցված կցվածքներով թմբուկներ ու գրտնակման եղանակով 

միացված խողովակներ ունեցող կաթսաների համար (կամ գրտնակում 

խտացնող եռակցմամբ) կաթսայական ջրի հարաբերական հիմնայնու-

թյունը թույլատրվում է մինչև 50%, եռակցված կցվածքներով թմբուկներ ու 

խողովակներ ունեցող կաթսաների համար (կամ գրտնակում խտացնող 

եռակցմամբ) կաթսայական ջրի հարաբերական հիմնայնությունը չի նոր-

մավորվում: 

4ՄՊա-ից (40 կգ/սմ2) մինչև ներառյալ 10 ՄՊա (100 կգ/սմ2) ճնշմամբ 

շոգեկաթսաների համար կաթսայական ջրի հարաբերական հիմնայնու-

թյունը չպետք է գերազանցի 50%-ը, 10 ՄՊա-ից (100 կգ/սմ2) մինչև ներառ-

յալ 14 ՄՊա (140 կգ/սմ2) ճնշմամբ շոգեկաթսաների համար կաթսայական 

ջրի հարաբերական հիմնայնությունը չպետք է գերազանցի 30%-ը: 
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4.7. ԱՆՎՏԱՆԳ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒ ՆՈՐՈԳՄԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

 

Անվտանգ շահագործման կազմակերպում 

Վտանգավոր արտադրական օբյեկտում, որի կազմի մեջ մտնում են 

շոգեկաթսաներ և ջրատաքացուցիչ կաթսաներ, շահագործող կազմա-

կերպության ղեկավարությունը պարտավոր է` 

• ապահովել ու պահպանել աշխատանքի անվտանգ կատարման պայ-

մանները` «Վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների արդյունաբերա-

կան անվտանգության մասին» օրենքի ("О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" ՌԴ օրենսդրական հավաքածու, որը 

հաստատված է № 116-Ф3 առ 21.07.98թ., ՀՀ-ում կիրառման մեջ է ժամանա-

կավորապես` մինչև ՀՀ համապատասխան Կանոնակարգի մշակումը), ՀՀ 

այլ օրենքների, ինչպես նաև արդյունաբերական անվտանգության ոլորտի 

ՆՓ-ների պահանջների կատարումը, 

• սահմանված պահանջների համաձայն ապահովել կաթսայի ան-

վտանգ շահագործման համար անհրաժեշտ աշխատանքային պաշտոնների 

(շտատների) համալրվածությունը, 

• շոգեկաթսաների և ջրատաքացուցիչ կաթսաների վրա աշխատանքի 

թույլատրել անձանց, ովքեր բավարարում են որակավորման պահանջները 

ու չունեն բժշկական հակացուցումներ` նշված աշխատանքի համար, 

• մասնագետների կազմից պատասխանատու նշանակել կաթսաների 

անվտանգ շահագործման ու դրանք աշխատունակ վիճակում պահելու հա-

մար, և մշակել ու հաստատել նրա պաշտոնեական հրահանգը, 

• կաթսան սպասարկող անձնակազմի համար մշակել և հաստատել 

արտադրական հրահանգ, որը մշակվում է արտադրող կազմակերպության 

կողմից կազմված կաթսաների մոնտաժման և շահագործման հրահանգի 

հիման վրա` հաշվի առնելով տեղակայված սարքավորման հարմարադաս-

ման ու շահագործման տեղային պայմանները. հրահանգը պետք է գտնվի 

աշխատատեղերում և ստորագրությամբ տրվի սպասարկող անձնակազմին, 

• ապահովել աշխատակիցների պատրաստումը և ատեստավորումը 

արդյունաբերական անվտանգության ոլորտում, 

• ունենալ նորմատիվ իրավական ակտեր և նորմատիվային տեխնիկա-

կան փաստաթղթեր, որոնք սահմանում են շոգեկաթսաների և ջրատաքա-

ցուցիչ կաթսաների վրա կատարվող աշխատանքների իրականացման կա-

նոնները, 

• շոգեկաթսաների և ջրատաքացուցիչ կաթսաների շահագործման ըն-

թացքում կազմակերպել և արտադրական հսկողություն իրականացնել 
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«Վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների արդյունաբերական ան-

վտանգության մասին» օրենքի համաձայն արդյունաբերական անվտան-

գության կանոնների պահանջների կատարման վրա (ՌԴ կառավարու-

թյան № 263 որոշում, որը հաստատված է 1999 թվականի մարտի 10-ին, 

ՌԴ օրենսդրության հավաքածու 1999 № 11. էջ 1305, ՀՀ-ում կիրառման մեջ է 

ժամանակավորապես` մինչև ՀՀ համապատասխան Կանոնակարգի մշա-

կումը), 

• ապահովել կաթսաների հսկողության համար անհրաժեշտ համա-

կարգերի և գործիքների առկայությունն ու դրա գործունեությունը (աշխա-

տունակությունը), 

• ոլորտը ղեկավարող մարմնի, կամ լիազոր մարմնի կարգադրագրով 

(կարգադրությամբ) սահմանված ժամկետներում իրականացնել կաթսա-

ների զննում և արատորոշում, 

• կանխարգելել օտար անձանց մուտքը տարածքներ, որտեղ տեղա-

դրված են կաթսաները, 

• վտանգավոր օբյեկտների շահագործման ընթացքում, որտեղ օգտա-

գործվում են կաթսաներ, վնասվածք հասցնելու պատասխանատվության 

ռիսկն ապահովագրելու պայմանագրեր կնքել, 

• կատարել ոլորտը ղեկավարող մարմնի, կամ լիազոր մարմնի և ի 

պաշտոնե` իրենց իրավասության սահմաններում, պաշտոնատար անձանց 

կողմից տրված կարգադրագրերի ու կարգադրությունների պահանջները, 

• իրականացնել կաթսայի վթարի հետևանքների տեղայնացման (լոկա-

լացման) և վերացման միջոցառումներ, աջակցություն ցույց տալ պետական 

մարմիններին վթարի պատճառների հետաքննության ընթացքում, 

• վերլուծել կաթսաների շահագործման ընթացքում վթարների առա-

ջացման և միջադեպերի պատճառները, միջոցներ ձեռք առնել դրանց վե-

րացման ուղղությամբ: Իրականացնել կաթսաների վրա միջադեպերի և 

վթարների հաշվառում, 

• ոլորտը ղեկավարող մարմնի, կամ լիազոր մարմնի, ինչպես նաև պե-

տական կառավարման մարմինների այլ օրգաններին, տեղական ինքնակա-

ռավարման մարմիններին և բնակչությանը սահմանված կարգով ու ժամա-

նակին իրազեկել (տեղեկացնել) կաթսայի շահագործման ընթացքում առա-

ջացած վթարի մասին, 

• վթարների և միջադեպերի, դրանց առաջացման պատճառների և ձեռ-

նարկված միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացնել ոլորտը 

ղեկավարող մարմնին, կամ լիազոր մարմնին: 

Կաթսայատանը պետք է լինի ժամացույց և հեռախոս, շոգու սպառման 

տեղամասերի, ինչպես նաև տեխնիկական ծառայությունների և սեփակա-

նատերերի հետ կապ պահպանելու համար: 
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Բացի այդ, կաթսա-ջերմաօգտագործիչների շահագործման դեպքում 

հեռախոսակապ պետք է տեղադրված լինի նաև կաթսա-ջերմաօգտագոր-

ծիչի և ջերմության աղբյուրի ղեկավարման վահաններում: 

Պետք է բացառվի կաթսաների և կաթսայատան սարքավորումների շա-

հագործման հետ կապ չունեցող անձանց մուտքը կաթսայատուն: Անհրա-

ժեշտության դեպքում կողմնակի անձանց մուտքը կաթսայատուն կարող է 

թույլատրվել միայն սեփականատիրոջ թույլտվությամբ և նրա ներկայացուց-

չի ուղեկցությամբ: 

Կաթսաների անվտանգ շահագործման և դրա տեխնիկական վիճակի 

համար պատասխանատուն պարտավոր է` 

ա) կանոնավոր կերպով հետևել կաթսային` աշխատանքային վիճա-

կում, 

բ) ամեն օր` աշխատանքային օրերին, ստուգել հերթափոխի մատյանի 

գրառումներն ու ստորագրել, 

գ) ստուգել անձնակազմի որակավորման բարձրացման աշխատանքնե-

րը, 

դ) ստուգել կաթսաների տեխնիկական զննման աշխատանքների իրա-

կանացումը, 

ե) պահել (պահպանել) կաթսաների անձնագրերը և արտադրող կազմա-

կերպության կողմից տրամադրված մոնտաժման և շահագործման հրա-

հանգները, 

զ) կաթսայատան անձնակազմի հետ իրականացնել հակավթարային 

վարժանքներ, 

է) մասնակցել հետազոտման ու տեխնիկական զննման աշխատանքնե-

րին, 

ը) կաթսայի շահագործման ու նորոգման ընթացքում ստուգել տեխնի-

կական փաստաթղթերի վարման աշխատանքները, 

թ) մասնակցել շահագործող անձնակազմի և ինժեներատեխնիկական 

անձնակազմի ատեստավորման և գիտելիքների հերթական ստուգման 

հանձնաժողովների աշխատանքներին, 

ժ) սահմանված ժամկետում իրականացնել ոլորտը ղեկավարող մարմ-

նի, կամ լիազոր մարմնի կողմից տրված կարգադրագրերի պահանջների 

իրականացման աշխատանքները: 

Կաթսաների անվտանգ շահագործման ու դրա տեխնիկական վիճակի 

համար պատասխանատուն իրավունք ունի` 

ա) կաթսան սպասարկող անձնակազմի աշխատակիցներին արգելել 

աշխատանքների կատարումը, եթե նրանք խախտել են հրահանգի պա-

հանջները կամ ցուցաբերել են անբավարար գիտելիքներ, 
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բ) կանոնների և հրահանգների պահանջները չկատարելու համար 

ինժեներատեխնիկական և շահագործող անձնակազմի աշխատակիցներին 

պատասխանատվության ենթարկելու առաջարկներ ներկայացնել ձեռնար-

կության ղեկավարությանը, 

գ) կանոնների և հրահանգների պահանջների կատարման անհնա-

րինությունն առաջացնող պատճառների վերացման առաջարկներ ներկա-

յացնել ձեռնարկության ղեկավարությանը: 

Յուրաքանչյուր կաթսայական տեղակայանք շահագործման ընթացքում 

դրա սեփականատիրոջ կամ մասնագիտացված կազմակերպության կողմից 

պետք է ենթարկվի պարբերական ստուգումների ու փորձարկումների, ան-

վտանգության ապահովման համակարգի փորձարկումների` ըստ գործա-

րանային հրահանգի: 

Կաթսայական տեղակայանքի աշխատանքը պետք է անմիջապես դա-

դարեցվի պաշտպանության կամ օպերատիվ անձնակազմի գործողու-

թյամբ` արտադրական հրահանգներով նախատեսված ու հետևյալ անսար-

քությունների մասնավոր դեպքերում` 

ա) շոգետաքացուցիչների և ջրատաքացուցիչ կաթսաների համար. 

• ապահովիչ կափույրների անսարքության հայտնաբերման դեպքում, 

• բոլոր սնող պոմպերի գործողության դադարեցման դեպքում, 

• ճեղքվածքների, ուռչումների, եռակցման կարերում բացթողումների, 

հիմնահեղյուսների և կաթսայի հիմնական տարրերի (թմբուկում, կոլեկտո-

րում, խցում, շոգեջրատարաթողնման ու իջուցիկ խողովակներում, հրախո-

ղովակում, տաքացման մակերևույթներում և այլն) կապի խզման դեպքե-

րում, 

• հնոցում այրիչի ջահի մարման դեպքում, 

• հսկող և չափող սարքերի, հեռագործ ու ավտոմատ ղեկավարման 

սարքերի, ինչպես նաև մեքենավարների համակարգիչների լարումա-

զրկման դեպքում, 

• անձնակազմի կյանքին ու առողջությանը, կամ կաթսայական տեղա-

կայանքի ամբողջականությանը սպառնացող վտանգի դեպքում, 

• սարքավորումների ամբողջականությանը վտանգող հրդեհի դեպքում, 

• գազի արտահոսքի կամ դրա կասկածի, ինչպես նաև արտահոսքի 

հանգեցնող իրավիճակներում, 

բ) շոգեկաթսաների համար` «ա)» ենթակետում թվարկված դեպքերին 

ավելացվում են. 

• կաթսայի թմբուկում ճնշման բարձրանալու դեպքում` անվանականից 

ավելի քան 10% և ավելի, 

• ջրի մակարդակի վերին ու ստորին թույլատրելի սահմանները գերա-

զանցելու դեպքում, 
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• բոլոր ջրի մակարդակի ցուցիչների աշխատանքի ընդհատման դեպ-

քում, 

գ) ջրատաքացուցիչ կաթսաների համար` ի լրումն սույն կետի “ա)” են-

թակետի. 

• կաթսայով անցնող ջրի ծախսի նվազման դեպքում` թույլատրելի նվա-

զագույն արժեքից ցածր, 

• ջրի ճնշման անկման դեպքում`կաթսայի տրակտում թույլատրելի 

սահմանային արժեքից ցածր: 

Գազային վառելիքով աշխատող կաթսաների համար գազի մատակա-

րարումը պետք է անհապաղ դադարեցվի անձնակազմի կողմից նաև ՀՀ կա-

ռավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Անվտանգության պա-

հանջները գազի տնտեսությունում տեխնիկական կանոնակարգը հաստա-

տելու մասին» №2399-Ն որոշմամբ սահմանված դեպքերում: Օպերատիվ 

անձնակազմը պետք է գրանցում անի համապատասխան մատյանում կաթ-

սայական տեղակայանքի վթարային անջատման պատճառների և դրանց 

վերացման համար ձեռնարկված միջոցառումների մասին: 

Կաթսայական տեղակայանքի աշխատանքը պետք է դադարեցվի դրա 

սարքին վիճակի և անվտանգ շահագործման համար պատասխանատու 

անձի կարգադրությամբ, երբ` 

• հայտնաբերվել են խուղակներ` տաքացման մակերևույթների, շոգետ-

արաթողնման ու ջրատարաթողնման, ինչպես նաև իջուցիկ խողովակնե-

րում, շոգեխողովակագծերում, հավաքիչներում, սնող ջրի խողովակագծե-

րում, 

• շարքից դուրս են եկել թմբուկում ջրի մակարդակի բոլոր հեռագործ 

ցուցիչները: 

Սպասարկում 

Կաթսաների սպասարկման համար կարող են թույլատրվել այն ան-

ձինք, ովքեր ուսուցանվել և ատեստավորվել են, ինչպես նաև ատեստավոր-

ման արդյունքում ստացել են կաթսաների սպասարկման իրավունքի վկա-

յական: 

Մեքենավարների (հնոցապանների), կաթսայատան օպերատորների և 

ջրաբաշխողների (водосмотров) ուսուցումը կարող է իրականացվել աշխա-

տատեղում, ուսումնական հաստատություններում, ինչպես նաև մասնագի-

տական ուսումնական կուրսեր կազմակերպած մասնագիտացված կազմա-

կերպություններում:  

Ուսուցման ծրագրերը պետք է կազմվեն տիպային ծրագրերի և տվյալ 

սարքավորումներն արտադրող գործարանի կողմից տրամադրված շահա-

գործման հրահանգների հիման վրա: 
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Կաթսաների մեքենավարների (հնոցապանների) ատեստավորումն ի-

րականացվում է կայանի մշտական գործող կայանային հանձնաժողովի 

կողմից: Իսկ նման հանձնաժողովի բացակայության դեպքում ատեստավո-

րումն իրականացվում է հանձնաժողովի կողմից, որի կազմում պետք է ներ-

առված լինեն սեփականատերն ու ոլորտը ղեկավարող մարմնի, կամ լիա-

զոր մարմնի տեսուչները: Ատեստավորված անձանց պետք է տրվի վկայա-

կան` գիտելիքների ստուգումն իրականացրած հանձնաժողովի նախագա-

հի, կամ ոլորտը ղեկավարող մարմնի, կամ լիազոր մարմնի տեսուչի ստո-

րագրությամբ: 

Գիտելիքների ստուգման հանձնաժողովում ոլորտը ղեկավարող մարմ-

նի կամ լիազոր մարմնի տեսուչի ներգրավման դեպքում նրանք առնվազն 5 

օր առաջ պետք է տեղեկացված լինի ատեստավորման անցկացման մասին: 

Կաթսա սպասարկող անձնակազմի Տեխնիկական անվտանգության 

պահանջների, գազի տնտեսության անվտանգ շահագործման կանոնների, 

ճնշման տակ աշխատող անոթների անվտանգ շահագործման կանոնների ու 

ճնշման տակ աշխատող խողովակների անվտանգ շահագործման կանոննե-

րի գիտելիքների պարբերական ստուգումը պետք է իրականացվի առնվազն 

12 ամիսը մեկ անգամ: Գիտելիքների արտահերթ ստուգումն իրականացվում 

է` 

ա) մեկ այլ ձեռնարկություն տեղափոխվելու դեպքում, 

բ) այլ տեսակի կաթսաների սպասարկող անձնակազմում ներառվելու 

դեպքում, 

գ) կաթսան այլ տեսակի վառելիքի այրման անցնելու դեպքում, 

դ) ձեռնարկության ղեկավարության որոշման կամ ոլորտը ղեկավարող 

մարմնի, կամ լիազոր մարմնի տեսուչի պահանջի համաձայն: 

Գիտելիքների ստուգման հանձնաժողովը նշանակվում է ձեռնարկու-

թյան ղեկավարի հրամանով, հանձնաժողովի կազմում ոլորտը ղեկավարող 

մարմնի, կամ լիազոր մարմնի տեսուչի ներգրավումը պարտադիր չէ: 

Շահագործող անձնակազմի գիտելիքների ստուգման արդյունքները 

ձևակերպվում են արձանագրությամբ, որը ստորագրվում է հանձնաժողովի 

նախագահի և հանձնաժողովի մյուս անդամների կողմից, ու գնահա-

տականը լրացվում է նաև գիտելիքների ստուգման վկայականում: 

Կաթսա սպասարկող անձնակազմի աշխատակիցը 6 ամսից ավելի ըստ 

մասնագիտության աշխատանքի ընդմիջման դեպքում պետք է ատեստա-

վորվի: Գիտելիքների ստուգման դրական արդյունքի դեպքում ինքնուրույն 

աշխատանքի թույլատրվելուց առաջ աշխատակիցը, գործնական հմտու-

թյունները վերականգնելու նպատակով ձեռնարկության ղեկավարության 

կողմից հաստատված ծրագրով պետք է անցնի ստաժավորում: 
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Անձնակազմի կողմից կաթսայի ինքնուրույն սպասարկման թույլտվու-

թյունը պետք է ձևակերպվի ձեռնարկության կամ արտադրամասի հրամա-

նով: 

Արգելվում է հերթափոխում գտնվող մեքենավարին (հնոցապանին), 

կաթսայատան օպերատորին և ջրաբաշխողներին (водосмотров) տվյալ 

պաշտոնեական հրահանգով չնախատեսված աշխատանքների կատարման 

հրաման տալը: 

Արգելվում է շահագործող անձնակազմի կողմից կաթսան առանց 

մշտական հսկողության թողնելը, ինչպես դրա աշխատանքի ընթացքում, 

այնպես էլ դրա աշխատանքը դադարեցնելուց հետո մինչև դրանում ճնշումը 

մթնոլորտայինին հավասարվելը: 

Թույլատրվում է կաթսաները թողնել առանց անձնակազմի կողմից 

դրանց աշխատանքի մշտական հսկողության, եթե առկա է ավտոմատիկա, 

ազդանշանում և պաշտպանություն, որոնք ապահովում են կաթսայի նոր-

մալ աշխատանքային ռեժիմը, վթարային իրավիճակների վերացումը, ինչ-

պես նաև աշխատանքային ռեժիմների խախտման դեպքում կաթսայի ան-

ջատումը: 

Հսկող-չափող սարքերի, ավտոմատ պաշտպանությունների, արմա-

տուրների և սնող պոմպերի աշխատունակության ստուգում 

Ճնշաչափերի, ապահովիչ կափույրների, ջրի մակարդակաչափերի և 

սնող պոմպերի ստուգումը պետք է իրականացվի հետևյալ ժամկետներում` 

ա) 1,4 ՄՊա (14 կգ/սմ2) և դրանից ցածր ճնշմամբ կաթսաների համար` 

մեկ հերթափոխի ընթացքում առնվազն մեկ անգամ, 

բ) 1,4 ՄՊա (14 կգ/սմ2) –ից բարձր մինչև 4 ՄՊա (40 կգ/սմ2)-ը ներառյալ 

ճնշմամբ կաթսաների համար – մեկ օրվա ընթացքում առնվազն մեկ անգամ 

(բացառություն են կազմում էլեկտրակայաններում տեղադրված կաթսանե-

րը), 

գ) էլեկտրակայաններում տեղադրված կաթսաների համար` գլխավոր 

ճարտարագետի կողմից հաստատված գրաֆիկով: 

Ստուգման արդյունքները լրացվում են հերթափոխի մատյանում: 

Ճնշաչափերի սարքինության ստուգումն իրականացվում է եռաքայլ ծո-

րակի կամ դրան փոխարինող փակող վենտիլների օգնությամբ ճնշաչափի 

սլաքը զրոյի բերելով: 

Նշված ստուգումից բացի, ղեկավարությունը պարտավոր է 6 ամիսը 

մեկ անգամ իրականացնել աշխատանքային ճնշաչափի ստուգում աշխա-

տանքային վերահսկչական ճնշաչափով, վերահսկչական ճնշաչափի ցուց-

նակն ու ճշտության աստիճանը պետք է համապատասխանեն ստուգվողի 
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հետ: Ստուգման արդյունքները լրացվում են հսկողական ստուգման մատ-

յանում: 

Ճնշաչափերը սահմանված կարգով պետք է ստուգվեն առնվազն 12 

ամիսը մեկ անգամ: 

Ջրի մակարդակաչափերի ստուգումն իրականացվում է դրանց ար-

տափչման եղանակով: Մակարդակի նվազման ցուցիչների սարքինությունը 

ստուգվում է դրանց ցուցմունքների մեծություններն ուղիղ գործողությամբ 

ջրի մակարդակի ցուցիչների ցուցմունքների հետ համեմատման եղանակով: 

Ապահովիչ կափույրների սարքինությունը ստուգվում է դրանց ստիպո-

ղական կարճատև «բացմամբ (պայթեցմամբ подрывом)»: 

Պահուստում գտնվող սնող պոմպերի սարքինության ստուգումն իրա-

կանացվում է դրանց ժամանակավոր գործարկմամբ (աշխատանքի միաց-

մամբ): 

Ազդանշանման և ավտոմատ պաշտպանությունների սարքինության 

ստուգումը պետք է իրականացվի ձեռնարկության գլխավոր ճարտարա-

գետի կողմից հաստատված գրաֆիկով ու հրահանգներին համապատաս-

խան: 

Կաթսայի վթարային անջատում 

Պաշտպանության գործողությամբ կամ անձնակազմի կողմից կաթսան 

անմիջապես պետք է անջատվի հրահանգով նախատեսված և առանձ-

նապես հետևյալ դեպքերում`  

ա) եթե հայտնաբերվել է ապահովիչ կափույրի անսարքություն, 

բ) եթե կաթսայի թմբուկում ճնշումը բարձրացել է թույլատրելիից 10%-

ից ավելի և շարունակում է աճել, 

գ) եթե ջրի մակարդակը նվազել է և ավելի ցածր է թույլատրելի նվազա-

գույն մակարդակից, 

դ) եթե ջրի մակարդակը բարձրացել է և ավելի բարձր է թույլատրելի 

առավելագույն մակարդակից, 

ե) եթե անջատվել են բոլոր սնող պոմպերը, 

զ) եթե ջրի մակարդի ուղիղ գործողությամբ աշխատող բոլոր ցուցիչները 

դադարեցրել են գործողությունը, 

է) եթե կաթսայի (թմբուկում, կոլեկտորներում, խցում, շոգեջրային և 

իջուցիկ խողովակներում, շոգու և սնող ջրի խողովակագծերում, հրախո-

ղովակներում, կրակի պատյանում /огневой коробке/, հնոցի պատյանում, 

խողովակի վանդակում, արտաքին զատիչում, արմատուրներում) հիմնա-

կան տարրերում հայտնաբերվեն ճեղքվածքներ, կքվածքներ /выпучины/, 

արտահոսք եռակցման կարաններից, կապերի կամ հիմնահեղյուսների 

պոկում /խզում/, 
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ը) եթե ուղղահոս շոգեկաթսայի տրակտում, մինչև ներկահավորված 

կափույրը, ճնշումը բարձրացել կամ նվազել է գերազանցելով թույլատրելի 

արժեքները, 

թ) եթե հնոցում կամերային այրման դեպքում հանգել է ջահը, 

ժ) եթե ջրատաքացուցիչ կաթսայով նվազել է ջրի ծախսը և ավելի ցածր է 

թույլատրելի նվազագույն մեծությունից, 

ի) եթե ջրատաքացուցիչ կաթսայի տրակտում նվազել է ջրի ճնշումը և 

ավելի ցածր է թույլատրելի նվազագույն մեծությունից, 

լ) եթե ջրատաքացուցիչ կաթսայի ելքում ջրի ջերմաստիճանի մեծու-

թյունը 20°C –ով ցածր է, կաթսայի ելքի կոլեկտորներում ջրի աշխատանքա-

յին ճնշման համապատասխան, հագեցման ջերմաստիճանից, 

խ) եթե անսարքություններ են հայտնաբերվել անվտանգության ավտո-

մատիկայի կամ վթարային ազդանշանման համակարգերում, ինչպես նաև 

եթե անհետացել է այդ սարքերի սնման լարումը, 

ծ) եթե հրդեհ է բռնկվել, որը սպառնում է շահագործող անձնակազմին 

կամ կաթսային: 

Կաթսայի վթարային անջատման կարգը պետք է մատնանշված լինի 

հրահանգում: Կաթսայի վթարային անջատման պատճառները գրառվում են 

հերթափոխի մատյանում: 

Ջերմաէլեկտրակայաններում կաթսայի վթարային անջատումը պետք է 

իրականացվի, էներգետիկայի ոլորտի համար հաստատված, ՆՓ-ի պա-

հանջներին համապատասխան: 

Նորոգման կազմակերպում 

Կաթսայի սեփականատերը, պլանային կանխարգելող նորոգման հաս-

տատված գրաֆիկի համաձայն, ժամանակին պետք է ապահովի կաթսայի 

նորոգումը: Նորոգումը պետք է իրականացվի մինչ նորոգման աշխատանք-

ներն սկսելը` մշակված ՏՊ-ների ու տեխնոլոգիայի համաձայն: 

Նորոգման ժամանակ, կանոնների պահանջների կատարումից բացի, 

պետք է կատարվեն նաև ճյուղային ՆՓ-ների պահանջները: 

Եռակցման աշխատանքներով և գրտնակմամբ /вальцовки/ ուղեկցվող 

կաթսայի ճնշման տակ աշխատող տարրերի նորոգումը պետք է իրակա-

նացվի մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից: 

Յուրաքանչյուր կաթսայի համար պետք է կազմվի նորոգման մատյան, 

որում կաթսայի անվտանգ շահագործման և տեխնիկական վիճակի (աշխա-

տունակ վիճակի) համար պատասխանատու անձի կողմից տեղեկություն-

ներ են գրառվում կատարված նորոգման աշխատանքների, օգտագործված 

նյութերի, եռակցման և եռակցողների, ինչպես նաև այն լվանալու և մաքրելու 

համար կաթսայի կանգնեցման վերաբերյալ: Խողովակների, թմբուկների և 
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կոլեկտորների հետ խողովակների միացումների ենթագրտնակումների և 

գամերի փոխարինումները պետք է նշվեն նորոգման մատյանին կցվող խո-

ղովակների (գամերի) տեղաբաշխման սխեմաների վրա: Նորոգման մատյա-

նում արտացոլում են նաև մինչև մաքրելը կաթսայի զննման արդյունքները` 

նշելով խարամի և դիրտի նստվածքի հաստությունը, ինչպես նաև նորոգման 

ընթացքում հայտնաբերված բոլոր թերությունները: 

Վաղաժամկետ զննման անհրաժեշտություն առաջացնող նորոգման 

աշխատանքների, ինչպես նաև եռակցման կամ գրտնակմամբ ուղեկցվող 

կաթսայի տարրերի փոխարինման նորոգման աշխատանքների մասին 

տեղեկությունները գրառվում են նորոգման մատյանում և լրացվում կաթ-

սայի անձնագրում: 

Կաթսայի թմբուկի կամ կոլեկտորների, որոնք խողովակագծերով (շոգե-

տար, սնող ջրի, դրենաժային, իջուցիկ և այլ խողովակագծեր) միացած են 

աշխատող կաթսաների հետ, ներսում նորոգման աշխատանքներն սկսելուց, 

ինչպես նաև ճնշման տակ աշխատող կաթսայի տարրերի նորոգման և 

զննման աշխատանքներն սկսելուց առաջ կաթսան պետք է բաժանվի մյուս 

աշխատող կաթսաներից: Կաթսաներն իրար կապող խողովակագծերի վրա 

կցաշուրթով արմատուրների առկայության դեպքում բոլոր խողովակա-

գծերի վրա տեղադրվում են խցափակիչներ: Առանց կցաշուրթի արմատուր-

ներով շոգու և ջրի խողովակագծերի դեպքում կաթսայի անջատումը պետք է 

իրականացվի երկու իրար հաջորդող փակող օրգաններով, ինչպես նաև 

դրանց միջև պետք է առկա լինի մթնոլորտի հետ անմիջական կապ ունեցող 

առնվազն 32 մմ պայմանական տրամագծով դրենաժային սարք: Սողնակ-

ների շարժաբերները, ինչպես նաև թմբուկից ջրի վթարային դատարկման 

գծերի և դրենաժների բաց վենտիլները պետք է փակված լինեն փականքով 

այնպես, որ փակող օրգանների կիպության թուլանալու հնարավորությունը 

բացառվի փակ փականքի դեպքում: Փականքների բանալիները պետք է 

պահվեն կաթսայի անվտանգ շահագործման և տեխնիկական վիճակի (աշ-

խատունակ վիճակի) համար պատասխանատու անձի մոտ, եթե ձեռնար-

կությունում բանալիների պահման համար այլ կարգ չի սահմանվել: 

Կաթսաներն իրարից անջատելու համար նախատեսված խցափակիչ-

ների հաստությունը սահմանվում է ամրության (հուսալիության) հաշվարկի 

հիման վրա: Խցափակիչը պետք է ունենա ելուստ (ցցուն մաս,պոչամաս), 

որով որոշվում է դրա առկայությունը: Կցաշուրթերի և խցափակիչի միջև 

դրվող միջադիրը պետք է լինի առանց ելուստի: 

Կաթսայի մեջ մարդկանց մտնելու թույլտվությունը, ինչպես նաև կաթ-

սայից մարդկանց դուրս գալուց հետո փակող արմատուրի բացելը պետք է 

իրականացվի միայն գրավոր թույլտվությամբ (կարգագիր-թույլտվություն), 

որը տրվում է սահմանված կարգով: 
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4.8. ՎԿԱՅԱԳՐՈՒՄ (ԳՐԱՆՑՈՒՄ), ՏԵԽՆԻԱԿԿԱՆ ԶՆՆՈՒՄ ՈՒ 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Վկայագրում (գրանցում) 

Վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտները, որոնցում օգտագործվում 

են շոգեկաթսաներ և ջրատաքացուցիչ կաթսաներ, պետք է վկայագրվեն 

(գրանցվեն) Պետական վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների ռեեստ-

րում (ցուցակում, փաստաթղթերի գրանցամատյանում), որը սահմանված է 

ՀՀ Կառավարության կողմից 1998 թվականի նոյեմբերի 24-ին հաստատված 

Պետական վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների ռեեստրում (ցուցա-

կում, փաստաթղթերի գրանցամատյանում) գրանցման №137119  կանոննե-

րով: 

Ոլորտը ղեկավարող մարմնում կամ լիազոր մարմնում, մինչև գործար-

կումը, գրանցման ենթակա են սույն պահանջներում նշված բոլոր տեսակի 

կաթսաները: 

Կաթսայի գրանցումն իրականացվում է կաթսայի սեփականատիրոջ 

կամ վարձակալած կազմակերպության գրավոր դիմումի հիման վրա: 

Վկայագրման (Գրանցման) ժամանակ պետք է ներկայացվի. 

ա) անձնագիր, 

բ) Ակտ` կաթսայի սարքինության մասին, եթե վերջինս արտադրող գոր-

ծարանից ստացվել է հավաքված (պատրաստի) վիճակում (կամ տեղափոխ-

վել է մի տեղից մյուսը), 

գ) մոնտաժման որակի վկայական, 

դ) կաթսայական տեղամասի գծագրերը, որոնք կատարվել են նախա-

գծող կազմակերպության կողմից (հատակագիծն ու ընդլայնական կտրված-

քը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև ընդերկայնական կտրվածքը), 

ե) տեղեկանք` նախագծին ջրամշակման համապատասխանության 

մասին, 

զ) տեղեկանք սնող սարքերի առկայության ու դրանց բնութագրերի նա-

խագծին համապատասխանության մասին, 

է) արտադրող գործարանի կողմից տրված կաթսայի մոնտաժման ու 

շահագործման հրահանգները: 

Թվարկված փաստաթղթերը, բացի անձնագրից, պետք է ստորագրված 

լինեն կազմակերպության ղեկավարի կողմից ու կազմված լինեն անձնագրի 

հետ միասին: 

Գործարանային անձնագրի բացակայության դեպքում այն կարող է 

կազմվել մասնագիտացված կամ փորձագիտական կազմակերպության կող-

մից: 
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Մոնտաժի որակի վերաբերյալ վկայականը պետք է կազմվի մոնտաժն 

իրականացնող կազմակերպության կողմից. ստորագրում է այդ կազմակեր-

պության ղեկավարն ու կաթսայի սեփականատերը, ինչպես նաև հաս-

տատվում է կնիքով: 

Վկայականում պետք է ներկայացված լինեն հետևյալ տվյալները. 

ա) մոնտաժող կազմակերպության անվանումը, 

բ) կաթսայի սեփականատիրոջ անվանումը, 

գ) կաթսան արտադրող կազմակերպության անվանումն ու դրա գործա-

րանային համարը, 

դ) տեղեկություն այն նյութերի մասին, որոնք չեն ներառվել արտադրող 

գործարանի կողմից կաթսան մոնտաժող կազմակերպությանը մատակա-

րարվող նյութերի ցանկում, 

ե) տեղեկություն եռակցման վերաբերյալ (եռակցման տեսակը, էլեկտ-

րոդների տեսակն ու տեսականիշը), եռակցողների ազգանուններն ու նրանց 

վկայականների համարները, վերահսկվող (վերահսկչական) եռակցված 

կցվածքների (նմուշների) ստուգման արդյունքները, 

զ) տեղեկություն կաթսայի լվացման և գնդի անցմամբ (пропуском) 

խողովակների համակարգի ստուգման վերաբերյալ, 

է) տեղեկություն 450°C–ից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում աշ-

խատող կաթսայի տարրերի սպեկտրաչափման տվյալների մասին, 

ը) ընդհանուր եզրակացություն` իրականացված մոնտաժային աշխա-

տանքների համապատասխանությունը կանոններին, նախագծին, ՏՊ-նե-

րին, կաթսայի շահագործման և մոնտաժի հրահանգին, ինչպես նաև անձ-

նագրում նշված պարամետրերով դրա շահագործման համար պիտանե-

լիությունը: 

Ոլորտը ղեկավարող մարմինը, կամ լիազոր մարմինը պարտավոր է 5 

աշխատանքային օրվա ընթացքում դիտարկել ներկայացված փաստաթղթե-

րը: Կաթսայի փաստաթղթերը կանոններին համապատասխանելու դեպ-

քում ՀՀ «ՏՇԱԱԿ» ՊՈԱԿ-ը կաթսան գրանցում է, որից հետո փաստաթղթե-

րը լարակապվում և կնքվում են, անձնագրում դրոշմ (շտամպ) է դրվում և 

գրվում գրանցման համարը, որից հետո միայն անձնագիրը բոլոր փաստա-

թղթերի հետ միասին վերադարձվում է կաթսայի սեփականատիրոջը: 

Վկայագրման (Գրանցման) մերժումը սեփականատիրոջը հաղորդվում է 

գրավոր տեսքով, որտեղ նշվում է մերժման պատճառը հղում կատարելով 

կանոնների համապատասխան կետի վրա: 

Ապամոնտաժված և նոր տեղում մոնտաժված կաթսաները մինչև նոր 

տեղում գործարկելը պետք է վերագրանցվի ոլորտը ղեկավարող մարմնում, 

կամ լիազոր մարմնում: 
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Շարժական կաթսայկան տեղակայանքների կաթսաները պետք է 

գրանցվեն ոլորտը ղեկավարող մարմնում, կամ լիազոր մարմնում` ըստ շա-

հագործման վայրի: 

Կաթսան նոր սեփականատիրոջ փոխանցելու դեպքում, ինչպես նաև 

ապամոնտաժված և նոր տեղում մոնտաժված կաթսաները մինչև նոր 

տեղում գործարկելը պետք է կրկին  վերագրանցվեն: 

Վկայագրված (Գրանցված) կաթսան հաշվառումից հանելու համար սե-

փականատերը պարտավոր է ոլորտը ղեկավարող մարմնին, կամ լիազոր 

մարմնին ներկայացնել դիմում` հաշվառումից հանելու պատճառների հիմ-

նավորումներով, ու կաթսայի անձնագիրը: 

Տեխնիկական զննում 

Յուրաքանչյուր կաթսա մինչև գործարկումը պետք է ենթարկվի տեխնի-

կական զննման, շահագործման ընթացքում իրականացվում է պարբերա-

կան տեխնիկական զննում, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում իրա-

կանացվում է արտահերթ տեխնիկական զննում: 

Կաթսայի տեխնիկական զննումն իրականացվում է ոլորտը ղեկավարող 

մարմնի կամ լիազոր մարմնի կողմից տրված վտանգավոր արդյունաբերա-

կան օբյեկտներում կիրառվող տեխնիկական սարքերի արտադրական ան-

վտանգության փորձագիտական գործառույթների իրականացման արտո-

նագիր ունեցող, մասնագիտացված կազմակերպության մասնագետի կող-

մից: 

Ոլորտը ղեկավարող մարմնում կամ լիազոր մարմնում չգրանցվող 

կաթսաների տեխնիկական զննումն իրականացվում է կաթսաների տեխնի-

կական վիճակի և անվտանգ շահագործման համար պատասխանատու 

անձի կողմից: 

Կաթսայի հետ մեկ ընդհանուր ագրեգատ կազմող շոգեգերտաքացու-

ցիչների և էկոնոմայզերների տեխնիկական զննումն իրականացվում է կաթ-

սայի հետ միաժամանակ: 

Կաթսաների աշխատանքը պետք է դադարեցվի մինչև դրա տեխնիկա-

կան զննման ժամկետի լրանալը: Կաթսայի սեփականատերը ոչ ուշ քան, 

տեխնիկական զննման ժամկետից, 5 աշախատանքային օր առաջ պետք է 

ծանուցի մասնագիտացված կազմակերպության մասնագետին կաթսայի 

մոտալուտ տեխնիկական զննման մասին: 

Սահմանված ժամկետում սեփականատերն իրավունք ունի մասնա-

գիտացված կազմակերպության հետ համաձայնացնելով իր իսկ պատաս-

խանատվությամբ իրականացնել կաթսայի տեխնիկական զննումը, եթե 

տվյալ պահին տվյալ կազմակերպություն տեսուչի գալն անհնար է: Դրա 

համար ղեկավարի հրամանով ստեղծվում է հանձնաժողով, որի կազմի մեջ 
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մտնում են կազմակերպության պատասխանատու ինժեներատեխնիկական 

աշխատակիցները: Տեխնիկական զննման արդյունքներն ու դրա հաջորդ 

ժամկետը լրացվում է կաթսայի անձնագրում և ստորագրվում է հանձնաժո-

ղովի բոլոր անդամների կողմից: Տվյալ գրառման պատճենն ուղարկվում է 

մասնագիտացված կազմակերպություն և ոլորտը ղեկավարող մարմնին, 

կամ լիազոր մարմնին, տեխնիկական զննման իրականացման օրվանից 

հետո 5 օրից ոչ ուշ: Շահագործման թույլատրված կաթսան մասնագի-

տացված կազմակերպության ճարտարագետին պետք է ներկայացվի հանձ-

նաժողովի կողմից գրված ժամկետում, բայց 12 ամսից ոչ ուշ: 

Տեխնիկական զննման ժամանակ իրականացվում է կաթսայի արտա-

քին և ներքին դիտազննում ու հիդրավլիկական փորձարկում: Տեխնիկական 

զննման ընթացքում թույլատրվում է կիրառել անխզելիության ստուգման 

մեթոդը, այդ թվում նաև ձայնագիտական էմիսիայի մեթոդը: 

Կաթսայի արտաքին և ներքին դիտազննման նպատակն է` 

ա) առաջնային դիտազննման ժամանակ ստուգել, որ կաթսան տեղա-

դրված ու սարքավորված է կանոնների և գրանցման ժամանակ ներկայաց-

ված փաստաթղթերի համաձայն, ինչպես նաև  կաթսան ու դրա տարրերը 

վնասվացքներ չունեն, 

բ) պարբերական ու արտահերթ տեխնիկական զննման ժամանակ գնա-

հատել կաթսայի տեխնիկական վիճակը և դրա հետագա աշխատանքի հնա-

րավորությունը: 

Կաթսայի արտաքին և ներքին դիտազննման ժամանակ անհրաժեշտ է 

ուշադրություն դարձնել պատերի արտաքին ու ներքին մակերևույթների 

վրա հնարավոր ճաքերի, պատռվածքների, ուռչումների, կքվածքների, ինչ-

պես նաև եռակցմամբ, գամային ու գրտնակմամբ միացումներից շոգեհար-

ման կամ արտահոսքի հետքերի, որմնապատի վնասվածքների` որոնք կա-

րող են առաջացնել կաթսայի տարրերի մետաղի թույլատրելիից ավելի տա-

քացում,  բացահայտման վրա:  

Հիդրավլիկական փորձարկման նպատակն է ստուգել կաթսայի տար-

րերի հուսալիությունն ու միացումների քփությունը: 

Հիդրավլիկական փորձարկման փորձնական ճնշման մեծությունն ըն-

դունվում է ՀՀ տեխնիկական անվտանգության պահանջներին համապա-

տասխան: 

Հիդրավլիկական փորձարկման իրականացման ժամանակ պետք է 

պահպանվեն ՀՀ տեխնիկական անվտանգության պահանջները: Կաթսան 

հիդրավլիկական փորձարկման պետք է նեկայացվի դրա վրա տեղադրված 

արմատուրներով: 

Տեխնիկական զննման արդյունքների համաձայն կաթսայի աշխատան-

քային ճնշման նվազեցման դեպքում, հիդրավլիկական փորձարկման ժա-
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մանակ փորձնական ճնշման մեծությունը որոշվում է` ելակետ ընդունելով 

թույլատրված ճնշումը: 

Նոր տեղադրված կաթսաների տեխնիկական զննումն իրականացվում 

է դրանց մոնտաժումն ավարտելուց և գրանցելուց հետո: Որմնապատման 

ենթակա կաթսաների տեխնիկական զննումը կարելի է իրականացնել մինչև 

դրանց գրանցելը: 

Էլեկտրակայաններում մոնտաժվող էներգետիկական և ջրատաքացու-

ցիչ կաթսաները մինչև տեխնիկական զննումը կարող են որմնապատվել 

պայմանով, որ բոլոր մոնտաժվող բլոկները մինչև որմնապատելը պետք է 

ենթարկվեն մանրակրկիտ զննման: Դրա համար պետք է ստեղծվի հանձնա-

ժողով, որի կազմի մեջ ընդգրկված լինեն ներկայացուցիչներ` էլեկտրակա-

յանից, մետաղների լաբորատորիայից (ծառայությունից) և մոնտաժող կազ-

մակերպությունից: 

Դիտազննման ժամանակ պետք է ստուգվեն դետալների և հավաքական 

միավորների միջև դիրքերի թույլտվածքները, միացող խողովակների եզրե-

րի շեղումը և առանցքների կոտրվածքը, եռակցված կցվածքների կոնստ-

րուկտիվ տարրերը, կաթսայի տարրերի վրա արտադրող գործարանի գոր-

ծարանային մակնշման առկայությունն ու դրա համապատասխանությունը 

անձնագրի տվյալներին, տեղափոխման ժամանակ դետալների և հավաքա-

կան միավորների վնասվածքների բացակայությունը: 

Դիտազննման դրական եզրակացության և եռակցված կցվածքների 

իրականացված ստուգումը Տեխնիկական անվտանգության պահանջներին 

համապատասխանելու դեպքում հանձնաժողովի կողմից յուրաքանչյուր 

մոնտաժված բլոկի համար պետք է ակտ կազմվի և հաստատվի էլեկտրա-

կայանի գլխավոր ճարտարագետի կողմից: Այդ ակտը հանդիսանում է կաթ-

սայի մոնտաժի որակի վերաբերյալ վկայականի անբաժանելի մասը և մինչև 

կաթսայի տեխնիկական զննումը որմնապատման իրականացման հիմնա-

կան փաստաթուղթը: 

Ամբողջությամբ մոնտաժված կաթսան պետք է ներկայացվի ներքին դի-

տազննման (հասանելի մասերում) և հիդրավլիկական փորձարկման: 

Եթե կաթսայի դիտազննման ժամանակ հայտնաբերվել են վնասվածք-

ներ, որոնք կարող էին առաջանալ մոնտաժման ժամանակ բլոկի ենթադրյալ 

հարված ստանալու հետևանքով, ապա խողովակների վիճակը ստուգելու և 

վնասվածքը վերականգնելու համար պետք է որմնապատումը մասնակի հե-

ռացվի: 

Արտադրող գործարանում ներքին դիտազննման ու հիդրավլիկական 

փորձարկման ենթարկված ու տեղադրման վայր հավաքական վիճակում 

տեղափոխված կաթսաների առաջնային տեխնիկական զննումն իրակա-
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նացվում է տեղադրման վայրում, դրանց տեխնիկական վիճակի և անվտանգ 

շահագործման համար պատասխանատու անձի կողմից: 

Կաթսայի տարրերի տեխնիկական վիճակի ստուգումը, որոնք անհա-

սանելի են արտաքին ու ներքին դիտազննման համար, պետք է իրակա-

նացվի արտադրող կազմակերպության մոնտաժման ու շահագործման 

հրահանգին համապատասխան, որում պետք է նշված լինեն ստուգման ծա-

վալը, մեթոդներն ու պարբերականությունը: 

Մասնագիտացված կազմակերպության ճարտարագետը տեխնիկական 

զննումն իրականացնում է հետևյալ ժամկետներում` 

ա) արտաքին և ներքին դիտազննում` նվազագույնը 4 տարվա ընթաց-

քում մեկ անգամ, 

բ) հիդրավլիկական փորձարկում` նվազագույնը  տարվա ընթացքում 

մեկ անգամ: 

Եթե արտադրական պայմաններից ելնելով անհնար է կաթսան սահ-

մանված ժամկետում տեխնիկական զննման ներկայացնելը, ապա սեփա-

կանատերը պարտավոր է դրան ներկայացնել վաղաժամ: 

Հիդրավլիկական փորձարկումն իրականացվում է միայն արտաքին և 

ներքին դիտազննման բավարար արդյունքների դեպքում: 

Յուրաքանչյուր անգամ տարրերը նորոգելուց կամ ներքին մակերևույթ-

ները մաքրելուց հետո, ինչպես նաև կաթսան տեխնիկական զննման ներկա-

յացնելուց առաջ, սեփականատերը պարտավոր է ինքնուրույն իրակա-

նացնել արտաքին և ներքին տեսազննում, բայց 12 ամսից ոչ ուշ:  

Այդ դեպքում կաթսայի տեխնիկական վիճակի և անվտանգ շահագործ-

ման համար պատասխանատու անձը, մինչև կաթսան տեխնիկական 

զննման ներկայացնելը, պարտավոր է ապահովել հայտնաբերված թերու-

թյունների վերացումը: 

Ջերմային էլեկտրակայաններում թույլատրվում է կաթսայի ներքին տե-

սազննումն իրականացնել դրանց կապիտալ նորոգումների ժամանակ, բայց 

4 տարվա ընթացքում առնվազն մեկ անգամ: 

Յուրաքանչյուր անգամ թմբուկը կամ կոլեկտորը բացելուց, ինչպես նաև 

կաթսան նորոգելուց հետո սեփականատերը պարտավոր է իրականացնել 

հիդրավլիկական փորձարկում աշխատանքային ճնշմամբ, եթե նորոգման 

ծավալն ու բնույթը արտահերթ տեխնիկական զննման անհրաժեշտություն 

չեն ստեղծում: 

Կաթսայի արտահերթ տեխնիկական զննում անհրաժեշտ է իրակա-

նացնել հետևյալ դեպքերում` 

ա) եթե կաթսան 12 ամիս և ավելի չի աշխատել, 

բ) եթե կաթսան ապամոնտաժվել և մոնտաժվել է նոր վայրում, 
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գ) եթե իրականացվել է ծռված տեղամասերի կամ կքվածքների հարթե-

ցում, ինչպես նաև կաթսայի հիմնական տարրերի (թմբուկի, կոլեկտորի, 

հրախողովակի, խողովակի վանդակի (կաթսայի) կաթսայի տարածքում 

գտնվող խողովակագծերի, կեղտանջատիչի, կրակախցի) նորոգում եռակց-

ման կիրառմամբ, 

դ) եթե փոխարինվել են ցանկացած պատի որմնակապերի 15%-ից ավե-

լին, 

ե) թմբուկի, էկրանի կոլեկտորի, գերտաքացուցչի, շոգեհովացուցիչի 

կամ էկոնոմայզերների փոխարինումից հետո, 

զ) եթե միաժամանակ փոխարինվել են էկրանների և ջեռուցիչների կամ 

ծխակեզ խողովակների 50% -ից ավելին, կամ 100% -ով փոխարինվել են գեր-

տաքացուցիչների կամ էկոնոմայզերների խողովակները, 

է) եթե այդպիսի տեխնիկական զննման իրականացման նպատակա-

հարմարությունը որոշել է ոլորտը ղեկավարող մարմնի, կամ լիազոր մարմ-

նի տեսուչը, մասնագիտացված կազմակերպության ճարտարագետը կամ 

կաթսայի տեխնիկական վիճակի և անվտանգ ճահագործման համար պա-

տասխանատու անձը: 

Արտաքին և ներքին դիտազննումից առաջ անհրաժեշտ է հովացնել և 

մանրակրկիտ մաքրել դիրտի, մրի, մոխրի և խարամի նստվածքներից: 

Թմբուկի ներսի սարքերը պետք է հեռացվեն, եթե դրանք խանգարում են դի-

տազննմանը: 

Պատերի կամ կարերի աշխատունակ լինելը կասկածի տակ լինելու 

դեպքում տեխնիկական զննում իրականացնող անձը իրավունք ունի որմ-

նապատը բացելու կամ մեկուսիչն ամբողջությամբ կամ մասնակի հանելու, 

իսկ ծխակեզ խողովակներով կաթսայի ներքին դիտազննում իրականացնե-

լու դեպքում` խողովակների ամբողջական կամ մասնակի հեռացման պա-

հանջ ներկայացնել: 

Եթե կաթսայի տեխնիկական զննման ընթացքում դրա տարրերի ամ-

րությունը նվազեցնող թերություններ են հայտնաբերվում (պատերի հաս-

տության նվազում, կապերի մաշվածություն և այլն), ապա առաջիկայում 

մինչև թերություն ունեցող տարրերի փոխարինումը` կաթսայի շահագոր-

ծումը կթույլատրվի ցածրացված պարամետրերով (ճնշում և ջերմաստի-

ճան): 

Ցածրացված պարամետրերով կաթսայի շահագործման հնարավորու-

թյունը պետք է հաստատվի ամրության հաշվարկով, որը ներկայացվում է 

կաթսայի սեփականատիրոջ կողմից, ինչպես նաև այդ դեպքում պետք է ի-

րականացվի ապահովիչ կափույրների թողունակության հնարավորության 

ստուգողական հաշվարկ: 



 

 194

Եթե կաթսայի տեխնիկական զննման ժամանակ հայտնաբերվում են 

թերություններ, որոնք կասկածի տակ են դնում դրա ամրությունը, կամ թե-

րություններ, որոնց պատճառների բացահայտումը բարդ է, ապա այդպիսի 

կաթսաների շահագործումը պետք է արգելվի մինչև նշված թերությունների 

առաջացման պատճառների, ինչպես նաև կաթսայի հետագա շահագործ-

ման հնարավորությունների ու պայմանների վերաբերյալ մասնագիտաց-

ված կազմակերպության կողմից եզրակացություններ ստանալը: 

Եթե կաթսայի տեխնիկական զննման ժամանակ իրականացվել է 

թմբուկի կամ կաթսայի այլ հիմնական տարրերի մետաղի մեխանիկական 

փորձարկում, և ածխածնային պողպատից պատրաստված տվյալ տարրի 

փորձարկման արդյունքում բացահայտվել է, որ դրա ժամանակավոր դի-

մադրությունը ցածր է 320ՄՊա-ից (32կգ ուժ/մմ2-ուց) կամ 0,2% մնացոր-

դային դեֆորմացիայի դեպքում հոսունության պայմանական սահմանի և 

ժամանակավոր դիմադրության հարաբերությունը մեծ է 0,75-ից, կամ հա-

րաբերական երկարացումը փոքր է 14%-ից, ապա այդ տարրի հետագա շա-

հագործումը պետք է արգելվի մինչև մասնագիտացված կազմակերպության 

կողմից եզրակացության ստանալը: Նշված բնութագրերի թույլատրելի մե-

ծությունները լեգիրված պողպատների յուրաքանչյուր դեպքի համար սահ-

մանվում է արտադրող գործարանի կամ մասնագիտացված կազմակեր-

պության կողմից: 

Եթե կաթսայի տեխնիկական զննման ընթացքում գրտնակված կամ գա-

մային կարերի վրա հայտնաբերվեն մակերևութային ճաքեր կամ անքփու-

թյուններ (արտահոսք, շոգեհարման հետքեր, աղային գոյացումներ), ապա 

դրանք կարանածեծելով, եռակցելով, գրտնակելով վերացնելուց առաջ պետք 

է վնասված միացումները հետազոտվեն միջբյուրեղային կոռոզիաի (կե-

րամաշման) բացակայությունը ստուգելու համար: Միջբյուրեղային կոռո-

զիայով վնասված տեղամասերը պետք է հեռացվեն: 

Այդպիսի հետազոտությունների իրականացման կարգն ու ծավալը 

պետք է որոշվեն մասնագիտացված կազմակերպության կողմից: 

Եթե կաթսաների տեխնիկական զննման ժամանակ հայտնաբերված 

թերությունների վերլուծման ժամանակ պարզվի, որ դրանց առաջացումը 

կապված է տվյալ կազմակերպությունում կաթսայի շահագործման ռեժիմի 

հետ կամ բնորոշ է տվյալ կառուցվածքի կաթսաների համար, ապա տեխ-

նիկական զննում իրականացնող անձը պետք է պահանջի տվյալ կազմա-

կերպությունում տեղադրված ու նմանատիպ ռեժիմներով շահագործվող 

կամ համապատասխանաբար տվյալ կոնստրուկցիան ունեցող բոլոր կաթ-

սաների արտահերթ տեխնիկական զննման իրականացում, այդ մասին 

իրազեկելով ոլորտը ղեկավարող կամ լիազոր մարմնին: 
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Շահագործման տեղում մոնտաժվող կաթսաների մետաղյա կոնստ-

րուկցիաները (հիմնակմախքը), մինչև կաթսան աշխատանքի գործարկելը, 

պետք է ենթարկվեն առաջնային, շահագործման ընթացքում պարբերական 

և անհրաժեշտության դեպքում արտահերթ տեխնիկական զննումների:  

Կեխնիկական զննումն իրականացվում է ոլորտը ղեկավարող մարմնի, 

կամ լիազոր մարմնի կողմից հաստատված ՆՓ-ների համապատասխան: 

Կաթսաների մետաղյա կոնստրուկցիաների տեխնիկական զննումը 

պետք է իրականացվի ոլորտը ղեկավարող մարմնի, կամ լիազոր մարմնի 

կողմից հաստատված շոգեկաթսաների և ջրատաքացուցիչ կաթսաների մե-

տաղյա կոնստրուկցիաների տեխնիկական զննման իրականացման մեթո-

դական ցուցումներին համապատասխան: 

Արտահերթ տեխնիկական զննման իրականացման ժամանակ պետք է 

նշել պատճառը, որն անհրաժեշտություն է առաջացրել այդ տեխնիկական 

զննման իրականացման համար: 

Եթե տեխնիկական զննման ժամանակ իրականացվել են լրացուցիչ 

փորձարկումներ և հետազոտություններ, ապա կաթսայի անձնագրում 

պետք է նշվեն այդ փորձարկումների և հետազոտությունների տեսակներն 

ու արդյունքները, վերցված նմուշի տեղը կամ տեղամասը, որոնք ենթարկվել 

են փորձարկման, ինչպես նաև արտահերթ տեխնիկական զննման իրակա-

նացման պատճառը: 

Կաթսայի սեփականատիրոջ գրավոր միջնորդության և մասնագիտաց-

ված կամ փորձագիտական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված 

եզրակացության, որը հաստատում է կաթսայի բավարար վիճակը, հիման 

վրա, բացառիկ դեպքերում ոլորտը ղեկավարող մարմինը, կամ լիազոր մար-

մինն իրավունք ունի երկարաձգել կաթսայի տեխնիկական զննման ժամ-

կետը: 

Կաթսայի շահագործումը հաշվարկային ժամկետից ավելի կարող է 

թույլատրվել մասնագիտացված կամ փորձագիտական կազմակերպու-

թյունների կողմից ներկայացված, կաթսայի հետագա շահագործման հնա-

րավորությունների և պայմանների, եզրակացության հիման վրա: 

Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ 

Կաթսայական սարքավորումների գործարկման-կարգաբերման աշխա-

տանքները կարող են իրականացվել մասնագիտացված, ըստ վտանգավոր 

արտադրական օբյեկտներում օգտագործվող տեխնիկական սարքերի կար-

գաբերման, կազմակերպությունների կողմից: 

Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների կազմակերպման նպա-

տակով կաթսայի գործարկումն իրականացվում է, եթե սեփականատերը 

ստուգել է` 
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• Տեխնիկական անվտանգության պահանջներով ու նախագծով նախա-

տեսված հսկող-չափող սարքերի, ինչպես նաև անվտանգության ու ազդա-

նշանման սարքավորումների առկայությունն ու աշխատունակությունը, 

• Տեխնիկական անվտանգության պահանջների իմացության ծավալով 

գիտելիքների ստուգում անցած, նախապատրաստված ու ատեստավորված 

շահագործող անձնակազմի ու մասնագետների առկայությունը, 

• աշխատատեղերում գլխավոր ճարտարագետի կողմից հաստատված 

արտադրական հրահանգների և շահագործման համար անհրաժեշտ փաս-

տաթղթերի առկայությունը, 

• սնող սարքերի աշխատունակությունը, 

• կաթսան ընդհանուր շոգետար խողովակագծին հետմիացման, ինչպես 

նաև սնող, արտափչող ու դրենաժների գծերի միացումների ճշտությունը, 

• վառելիքի մատակարարման սարքավորումների ընդունման ակտերը, 

• սնող ջրի անհրաժեշտ որակի ապահովման անհրաժեշտությունը: 

Կաթսայական տեղակայանքի գործարկման-կարգաբերման աշխա-

տանքների ընթացքում դրա սպասարկման անվտանգության պատասխա-

նատվությունը պետք է որոշվի շահագործող կազմակերպության ղեկավա-

րության-սեփականատիրոջ ու գործարկման-կարգաբերման աշխատանք-

ներն իրականացնող կազմակերպության համատեղ հրամանով: 

Կաթսան մշտական շահագործման հանձնելուց առաջ գործարկման-

կարգաբերման աշխատանքների ընթացքում անհրաժեշտ է` 

• փորձարկել բոլոր սարքերը, պահուստայինները ներառյալ, 

• ստուգել չափող սարքերը, 

• կարգաբերել կաթսայի ավտոմատ կարգավորման համակարգերը, 

անհրաժեշտության դեպքում իրականացնելով դինամիկական փորձար-

կումներ, 

• սարքաբերել կառավարման համակարգերը, բլոկավորումներն ու ազ-

դանշանումները, 

• կարգավորել ապահովիչ կափույրները, 

• սարքաբերել այրման ռեժիմը, 

• կարգաբերել կաթսայի ջրաքիմիական ռեժիմը: 

Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներն ավարտելուց հետո, 72 

ժամ տևողությամբ, իրականացվում է կաթսայի և դրա օժանդակ սարքավո-

րումների փորձարկում` անվանական բեռով: 

Համալիր փորձարկման սկիզբն ու ավարտը սահմանվում է կազմակեր-

պության հրամանով: Համալիր փորձարկումն ավարտելուց հետո ակտ է 

կազմվում կաթսան շահագործման հանձնելու վերաբերյալ, այդ թվում պետք 

է ներկայացվեն նաև կարգաբերման աշխատանքների տեխնիկական հաշ-

վետվությունը աղյուսակներով ու հրահանգներով, գրաֆիկական և այլ նյու-
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թերով, որոնք արտացոլում են սարքավորումների սարքաբերման ու կար-

գաբերման դրվածքային ու փաստացի ստացված տվյալները, կարգաբերման 

ընթացքում կատարված բոլոր փոփոխությունների գծագրերը (ուրվագծեր, 

կոնստրուկտիվ գծագրեր) ու նկարագիրը: 

Համալիր փորձարկումն ավարտելուց հետո 3 օրվա ընթացքում կաթ-

սան, առաջնային զննման ու մշտական շահագործման թույլտվության հա-

մար, պետք է ներկայացվի ոլորտը ղեկավարող մարմնի կամ լիազոր մարմ-

նի տեսուչին: 

Նոր տեղադրված կաթսայի շահագործման թույլտվություն 

Ոլորտը ղեկավարող մարմնում, կամ լիազոր մարմնում գրանցված 

կաթսայի շահագործման թույլտվությունը տրվում է ոլորտը ղեկավարող 

մարմնի կամ լիազոր մարմնի տեսուչի կողմից, գործարկման-կարգաբեր-

ման աշխատանքների ավարտից հետո` հիմնվելով առաջնային տեխնիկա-

կան զննման ու առաջին փորձարկման ընթացքում դրա զննման արդյունք-

ների վրա, որոնց ընթացքում ստուգվում են` 

ա) Տեխնիկական անվտանգության պահանջների համապատասխան 

արմատուրի, հսկող-չափող սարքերի և անվտանգության սարքերի առկա-

յությունն ու աշխատունակությունը, 

բ) սնող սարքերի աշխատունակությունն ու դրանց համապատասխա-

նությունը նախագծի և Տեխնիկական անվտանգության պահանջների հետ, 

գ) կաթսայի ջրաքիմիական ռեժիմի համապատասխանությունը Տեխնի-

կական անվտանգության պահանջներին, 

դ) կաթսայի ճիշտ միացումը ընդհանուր շոգետար խողովակագծին, ինչ-

պես նաև սնող, արտափչման ու դրենաժի գծերը, 

ե) ատեստավորված շահագործող անձնակազմի առկայությունը, ինչ-

պես նաև ինժեներատեխնիկական աշխատակիցների, ովքեր անցել են գի-

տելիքների ստուգում, 

զ) կաթսայատան անձնակազմի համար արտադրական հրահանգների, 

հերթափոխի և նորոգման մատյանների առկայությունը, 

է) կաթսայատան տարածքի համապատասխանությունը նախագծին ու 

Տեխնիկական անվտանգության պահանջներին: 

Ոլորտը ղեկավարող մարմնում կամ լիազոր մարմնում գրանցման են-

թակա կաթսայի շահագործման թույլտվությունը ձևակերպվում է կաթսայի 

անձնագրում` ոլորտը ղեկավարող մարմնի, կամ լիազոր մարմնի տեսուչի 

գրառմամբ, իսկ այն կաթսաները, որոնք ենթակա չեն ոլորտը ղեկավարող 

մարմնում կամ լիազոր մարմնում գրանցման` կաթսայի տեխնիկական վի-

ճակի և անվտանգ շահագործման համար պատասխանատու անձի կողմից: 
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Կաթսայի գործարկումն իրականացվում է կաթսայական տեղակայան-

քի սարքավորումների շահագործման ու դրանց սպասարկման կազմա-

կերպման պատրաստվածությունը ստուգելուց հետո` դրա տեխնիկական 

վիճակի և անվտանգ շահագործման համար պատասխանատու անձի 

գրավոր կարգադրության համաձայն:  

Շահագործման հանձնված յուրաքանչյուր կաթսայի վրա տեսանելի տե-

ղում պետք է ամրացված լինի 300×200 մմ չափերով ցուցանակ` հետևյալ 

տվյալներով` 

ա) գրանցման համարը, 

բ) թույլատրելի ճնշումը, 

գ) հերթական ներքին դիտազննման ու հիդրավլիկական փորձարկման 

ամիսաթիվը, ամիսն ու տարեթիվը: 

 

4.9. ԳԱԶԱԽՈՂՈՎԱԿԱՅԻՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 

Ընդհանուր դրույթներ 

Սույն բաժնի պահանջները տարածվում են մինչև 10 տ/ժամ շոգեարտա-

դրողականությամբ ու մինչև 10 ՄՎտ հզորությամբ, մինչև 1,6 ՄՊա աշխա-

տանքային ճնշմամբ ու մինչև 200oC աշխատանքային ջերմաստիճանով աշ-

խատող շոգետուրբինային, ջրատաքացուցիչ գազախողովակային կաթսա-

ների վրա: 

Գազախողովակային կաթսաների կոնստրուցիան (կառուցվածքը) 

Գազախողովակային կաթսաների կոնստրուկցիան (կառուցվածքը) 

պետք է ապահովի կաթսայի իրանի ներքին մակերևույթների զննման հնա-

րավորությունը: Կաթսայի առանձին տարրերի զննման անհնարինության 

դեպքում դրանց տեխնիկական վիճակի հսկողության կարգն ու ծավալը 

պետք է շարադրված լինեն արտադրող կազմակերպության կողմից տրված 

կաթսայի մոնտաժման ու շահագործման հրահանգում: 
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ա) Կաթսայի իրանի և կրակի շրջադարձ խցի հարթ հատակներ 

Հարթ հատակները պետք է ունենան առնվազն 40 մմ տրամագծով կո-

ղածռում: 

Առանց կողածռման հարթ հատակները թույլատրվում է կիրառել մինչև 

1,5 տ/ժ արտադրողականություն, առավելագույնը 2 ՄՎտ հզորություն ու 

մինչև 1 ՄՊա ճնշմամբ կաթսաների կոնստրուկցիաներում, որոնք ունեն տե-

սազննման ու հարթ հատակները կաթսայի իրանի ու շրջադարձ խցի խեմին 

եռակցմամբ ամրացված կարերի անխզելիության ստուգման հնարավորու-

թյուն: 

Այլ դեպքերում առանց կողածռման հարթ հատակների կիրառումը 

պետք է հաստատված լինի մասնագիտացված կազմակերպության կողմից: 

Հարթ հատակների անկյունային եռակցված կցվածքները պետք է կա-

տարվեն եզրերի երկկողմանի մշակմամբ և հատակից դեպի խեմ ունենան 

աստիճանական անցում: 

Հարևանությամբ գտնվող ծխակեզ խողովակների անցքերի կենտրոննե-

րի հեռավորությունը հարթ հատակների վրա պետք է լինի առնվազն “dանցք 

+15 մմ”, որտեղ  “dանցք” –ը անցքի տրամագիծն է: 

Այրման պրոցեսը դիտելու նպատակով յուրաքանչյուր ծխակեզ խողո-

վակի համար պետք է հատակի ետնապատին նախատեսված լինեն դիտ-

անցքեր, ինչպես նաև պետք է տեղադրված լինեն պայթումային պաշտպա-

նող սարքվածքներ: 

Պայթումային պաշտպանող սարքվածքները կարելի է չտեղադրել, եթե 

կաթսան հագեցած է անվտանգության ավտոմատներով: 

բ) Լուսաշերտ (լուսաճեղք) 

Հարթ հատակների և շրջադարձ խցեր չամրացված լուսաշերտը (լուսա-

ճեղքը) պետք է հիմնավորված լինեն ամրության հաշվարկով: 

Կաթսայի նախագծման ժամանակ ջերմային ընդարձակումների տար-

բերության համակշռման (կոմպենսացնելու) համար անհավասար տաքա-

ցող տարրերի հեռավորությունը ծխակեզ խողովակների և անկյունային 

կապի միջև պետք է կազմի առնվազն 250 մմ, իսկ ծխակեզ խողովակների և 

իրանի խեմի միջև` առնվազն 200 մմ ու անկյունային կապի կամ որմնա-

կապի և ծխակեզ խողովակների միջև` առնվազն 120 մմ: 

Կաթսայի հաշվարկային ռեսուրսների և գործարկումների քանակի  

գնահատման նպատակով պետք է իրականացվեն կաթսայի բոլոր կոնստ-

րուկցիաների հոգնածության ստուգողական հաշվարկները: 

Ծխակեզ խողովակների վերին մասի և կրակի շրջադարձ խցի դիտա-

զննման ու մաքրման աշխատանքների կատարման համար անհարժեշտ է 
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կաթսայի կենտրոնական մասում ծխակեզ խողովակների միջև 150 մմ ան-

ցում նախատեսել: 

գ) Հրախողովակ 

Հարթ հրախողովակները թույլատրվում է կիրառել այնպիսի կաթսանե-

րում, որոնց երկարությունը կարճ է 4 մետրից, ու աշխատանքային ճնշումը 

ցածր է 0,9 ՄՊա-ից: 

Հեղուկ ու գազանման վառելիքով աշխատող կաթսաների հրախողո-

վակների հաստությունը չպետք է գերազանցի 22 մմ: 

Թույլատրվում է հարթ հրախողովակների ամրացումներն իրականաց-

նել ամրության օղակներով` օղակի պատի ամբողջական միջանցահալ-

մամբ: Ամրության օղակները պետք չի տեղադրել հեղուկ ու գազանման 

վառելիքով աշխատող կաթսաների հնոցի առավելագույն ջերմային հոսքերի 

գոտում: 

Հարթ հրախողովակների ծալքերի (ալեձևության, гофр) բարձրությունն 

ու քանակն ընտրվում է տաքացող տարրերի միջև ջերմաստիճանային ըն-

դարձակման տարբերության համակշռման (կոմպենսացման) մեծությունից 

կախված: 

Հրախողովակի ներսի կողմը, դրա մուտքի անցքի տեղերը, այրիչի ամ-

րացումները, հարթ հատակը հրախողովակի հետ եռակցված կցվածքներն 

ու հրախողովակների 200 մմ-ից ոչ պակաս երկարությամբ հատվածները 

պետք է ունենան մեկուսացում: 

դ) Որմնակապեր ու անկյունաթերթեր: 

Որմնակապերն ու անկյունաթերթերը ծառայում են կաթսայի հարթ հա-

տակների ու կրակի շրջադարձ խցի հարթ հատակների տեղամասերի ամ-

րացման համար ու պետք է հավասարաչափ տեղաբաշխված լինեն հարթու-

թյունում: 

Եթե պայմանները հնարավորություն են տալիս, ապա խորհոււրդ է 

տրվում կիրառել ձգող որմնակապերը, այլ ոչ թե  անկյունաթերթերը: 

Անկյունային կապի պատի հաստությունը չպետք է գերազանցի խեմի 

հաստությունը: Անկյունային կապը պետք է պատրաստվի նույն մետաղից, 

ինչից պատրաստված է խեմը: 

Հարթ հատակի կամ խեմի հետ անկյունաթերթերի եռակցման կարան-

ները պետք է կատարված լինեն անկյունաթերթի պատի հաստության 

ամբողջական միջանցահալմամբ և ունենան աստիճանական անցում դեպի 

հիմնական մետաղը: 

Անկյունային կապերը շոգեկաթսայի ընդերկայնական առանցքի նկատ-

մամբ պետք է կազմեն առնվազն 30օ անկյուն: 

Արգելվում է հարթ հատակներն ամրացնել ամրության կողերով: 
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Ավտոմատ պաշտպանություն 

Կաթսաները պետք է հագեցած լինեն ավտոմատ պաշտպանություննե-

րով, որոնք կաթսան կանջատեն արտադրող կազմակերպության կողմից 

սահմանված և հրահանգներում նշված պարամետրերի գերազանցման հե-

տևյալ դեպքերում` 

ա) շոգեկաթսայի համար. 

• շոգու ճնշման բարձրացում, 

• ջրի մակարդակի անկում, 

• ջրի մակարդակի բարձրացում, 

• գազանման վառելիքի ճնշման բարձրացում կամ անկում այրիչներից 

առաջ, 

• հեղուկ վառելիքի ճնշման անկում այրիչներից առաջ, 

• օդի ճնշման անկում այրիչներից առաջ, 

• նոսրացման նվազումը հնոցում, 

• այրիչների ջահի մարումը, 

• կաթսայատան հոսանքի մատակարարման դադարումը, 

բ) ջրատաքացուցիչ կաթսայի համար. 

• ջրի ճնշման անկումը կամ բարձրաքցումը կաթսայի ելքում, 

• ջրի ջերմաստիճանի բարձրացումը կաթսայի ելքում, 

• ջրի ծախսի անկումը կաթսայում, 

• գազանման վառելիքի ճնշման անկումը կամ բարձրացումը այրիչ-

ներից առաջ, 

• այրիչների ջահի մարումը, 

• հեղուկ վառելիքի ճնշման անկում այրիչներից առաջ, 

• նոսրացման նվազումը հնոցում, 

• օդի ճնշման անկում այրիչներից առաջ, 

• կաթսայատան հոսանքի մատակարարման դադարումը: 

Կաթսայի սահմանային թույլատրելի արժեքներին հասնելու դեպքում 

ավտոմատ կարգով պետք է միանան ձայնային ու լուսային ազդանշանում-

ները: 
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4.10. ՀՀ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ՀՀ տեխնիկական անվտանգության պահանջների կատարման հսկո-

ղությունն իրականացվում է ոլորտը ղեկավարող մարմնի, կամ լիազոր 

մարմնի կողմից համապատասխան կազմակերպություններ պարբերական 

այցելություններ կատարելով` որոնց համար պարտադիր է Տեխնիկական 

անվտանգության պահանջների կատարումը: 

Կաթսաների մոնտաժման ժամանակ ՀՀ տեխնիկական անվտանգու-

թյան պահանջների խախտումների հայտնաբերման դեպքում, դրանց բնույ-

թից կախված, ժամանակ է սահմանվում դրանց վերացման համար, կամ 

արգելվում է հետագա աշխատանքները: 

Շահագործվող կաթսաների զննման ժամանակ թերությունների կամ ՀՀ 

տեխնիկական անվտանգության պահանջների խախտումների, որոնք 

վտանգում են անվտանգությունը, կամ զննման ժամկետն անցնելու, սահ-

մանված կարգով կաթսայի տեխնիկական վիճակի և անվտանգ շահագործ-

ման համար պատասխանատու անձ չնշանակելու, կամ վթարային ավտո-

մատիկայի կամ ազդանշանման անսարքությունների հայտնաբերման դեպ-

քերում պետք է արգելվի կաթսայի շահագործումը: Այդ դեպքում կաթսայի 

անձնագրում գրառում է կատարվում` նշելով շահագործման արգելման 

պատճառներն ու Տեխնիկական անվտանգության պահանջների այն կետե-

րը, որոնց պահանջները խախտվել են: 

Կառուցման ընթացքում գտնվող կաթսաները, շոգեգերտաքացուցիչ-

ներն ու էկոնոմայզերները ՀՀ տեխնիկական անվտանգության պահանջնե-

րին համապատասխանեցնելու համար ժամկետները պետք է սահմանեն 

սեփականատերերն ու համաձայնեցնեն ոլորտը ղեկավարող մարմնի կամ 

լիազոր մարմնի մարմինների հետ: 
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Հավելված 1 
 

Միջազգային (SI) համակարգի միավորների և այլ ֆիզիկական մեծությունների 

միավորների հարաբերություններ 

 
1 1 т (тонна) = 1գ103 кг 1 տ (տոննա) = 1▪103 կգ 

2 1 т/ч = 0,278 кг/с 1 տ/ժ = 0,278 կգ/վրկ 

3 1 кг/ч = 278գ10-6 кг/с 1 կգ/ժ = 278▪10-6 կգ/վրկ 

4 1 м3/ч = 278գ10-6 м3/с 1 м3/ч = 278▪10-6 մ3/վրկ 

5 1 кгс = 10 Н 1 կգ ուժ = 10 Ն 

6 1 кгс/см2 = 0,1 МПа 1 կգ ուժ /սմ2 = 0,1 ՄՊա 

7 1 МПа = 10 кгс/см2 1 ՄՊա = 10 կգ ուժ/սմ2 

8 1 мм вод. ст. = 10 Па 1 մմ ջ. ս. = 10 Պա 

9 1 мм рт. ст. = 1,33գ102 Па 1 մմ սնդ. ս. = 1,33▪102 Պա 

10 1 кгс/см2 = 760 мм рт. ст. 1 կգ ուժ/սմ2 = 760 մմ սնդիկի (սյուն մմ սնդ. ս.) 

11 1 ккал = 4,19 кДж  1 կԿալ = 4,19 կՋ (կիլոՋոուլ) 

12 1 кДж = 0,24 ккал 1 կՋ = 0,24 կԿալ 

13 1 Мкал = 4,19 МДж25  1 Մկալ = 4,19 ՄՋ20 (ՄեգաՋոուլ) 

14 1 Гкал =4,19 ГДж25  1 ԳԿալ =4,19 ԳՋ25 (ԳիգաՋոուլ) 

15 1 МДж = 0,24 Мкал  1 ՄՋ = 0,24 ՄԿալ (ՄեգաԿալորիա) 

16 1 ГДж = 0,24 Гкал  1 ԳՋ = 0,24 ԳԿալ (Գիգակալորիա) 

17 1 л.с. = 0,736 кВт 1 ձ.ուժ = 0,736 կՎտ 

18 1 кВт = 1,36 л.с. 1 կՎտ = 1,36 ձ.ուժ 

19 1 Гкал/ч = 1,163 МВт  1 ԳԿալ/ժ = 1,163 ՄՎտ (ՄեգաՎատ) 

20 1 МВт = 0,86 Гкал/ч  1 ՄՎտ = 0,86 ԳԿալ/ժ (Գիգակալորիա ժամում) 

21 1 Н/мм2 = 0,1 кгс/мм2 1 Ն/մմ2 = 0,1 կգ ուժ/մմ2 

22 1 ккал/кг = 4,19 кДж/кг 1 կԿալ/ կգ = 4,19 կՋ/կգ 

23 1 кДж/кг = 0,24 ккал/кг 1 կՋ/կգ = 0,24 կԿալ/կգ 

24 1 МДж/кг = 0,24 Мкал/кг 1 ՄՋ/կգ = 0,24 Մկալ/կգ 

 
  

                                                            
20 Ø»·³ - ÙÇÉÇáÝ (106), ¶Ç·³ - ÙÇÉÇ³ñ¹ (109) 
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Հավելված 2 
Պայմանական նշաններ,չափման միավորներ 

 
1 p Կաթսայի աշխատանքային ճնշում, ՄՊա (կգ ուժ/սմ2) 

2 ph փորձնական ճնշման արժեքը հիդրավլիկական փորձարկման ժամանակ, 

ՄՊա (կգ ուժ/սմ2) 

3 t պատի ջերմաստիճանը, oC 

4 tw աշխատող միջավայրի ջերմաստիճանը, oC 

5 ta շրջակա միջավայրի օդի ջերմաստիճանը, oC 

6 th ջրի ջերմաստիճանը հիդրավլիկական փորձարկման ժամանակ, oC 

7 ts ջրի հագեցման (եռման) ջերմաստիճանը աշխատանքային ճնշման պայ-

մաններում, oC 

8 t1 ջրի ջերմաստիճանը կաթսայի մուտքում, oC 

9 Gmin կաթսայով անցնող նվազագույն թույլատրելի ծախս, կգ/ժամ (կգ/վրկ) 

10 V Կաթսայի ջրի ծավալը, մ3 (լիտր) 

11 Qmax կաթսայի առավելագույն ջերմաարտադրողականություն,  

ՄՎտ (կկալ/ժամ) 

12 с տեսակարար ջերմունակություն, կՋ/կգ oC   (կկալ/ կգ oC) 

13 Da տարրի արտաքին տրամագիծ, մմ 

14 Dm տարրի միջին տրամագիծ, մմ 

15 D տարրի ներքին տրամագիծ, մմ 

16 Dу խողովակագծի պայմանական անցողունակություն, մմ 

17 sm տարրի պատի միջին հաստություն, մմ 

18 sв ժամանակավոր դիմադրությունը 20 oC ջերմաստիճանի դեպքում,  

ՄՊա (կգ ուժ/սմ2) 

19 sт հոսունության ֆիզիկական սահմանը 20 oC ջերմաստիճանի դեպքում, 

ՄՊա (կգ ուժ/սմ2) 

20 s0,2 հոսունության պայմանական սահմանը 20 oC ջերմաստիճանի դեպքում, 

ՄՊա (կգ ուժ/մմ2) 

21 d հարաբերական երկարացում, % 

22 у հարաբերական նեղացում, % 

23 sдп երկարատև ամրության սահման, ՄՊա (կգ ուժ/մմ2) 
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Օգտագործված գրականության ցանկ 
1. Ջերմային էլեկտրական կայաններ, Արշակյան Դ.Թ. 1981թ. 

2, ՍՆԻՊ II -35-76 ,Կաթսայական կայանք, շինարարական նորմերի, ՄՍՊ 4.02-103-99 

Ջերմամատակարարման ինքնավար աղբյուրների նախագծում, Նախագծման ու 

շինարարության միջպետական կանոնների հավաքածու 

3. ՀՀՇՆ II -8.03-96 արհեստական ու բնական լուսավորում, Շինարարական նորմեր 

4. ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի №2339-Ն որոշմամբ 

հաստատված “Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում” տեխնիկական 

կանոնակարգ 

5. ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հոկտեմբերի 29-ի №1843-Ն որոշմամբ 

հաստատված “Գազի տնտեսությունում տարրերի տեխնիկական շահագործման 

կանոններ և աշխատանքի անվտանգության պահանջներ տեխնիկական 

կանոնակարգը հաստատելու մասին” տեխնիկական կանոնակարգ 

6. 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին ընդունված ՀՕ-204-Ն օրենքը Տեխնիկական 

անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին 

7. ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչության պետի 2003 

թվականի մայիսի 27-ի` Հրդեհային անվտանգության կանոնները հաստատելու 

մասին” №524-Ն հրամանի պահանջների 

8. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" ՌԴ 

օրենսդրական հավաքածու, որը հաստատված է № 116-Ф3 առ 21.07.98թ., ՀՀ-ում 

կիրառման մեջ է ժամանակավորապես` մինչև ՀՀ համապատասխան Կանոնակարգի 

մշակումը 

9. ՌԴ կառավարության № 263 որոշում, որը հաստատված է 1999 թվականի մարտի 10-

ին, ՌԴ օրենսդրության հավաքածու 1999 № 11. էջ 1305, ՀՀ-ում կիրառման մեջ է 

ժամանակավորապես` մինչև ՀՀ համապատասխան Կանոնակարգի մշակումը 

10. ՀՀ Կառավարության կողմից 1998 թվականի նոյեմբերի 24-ին հաստատված 

Պետական վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների ռեեստրում (ցուցակում, 

փաստաթղթերի գրանցամատյանում) գրանցման №1371 կանոններ 

11. ՀՀ օրենքների հավաքածու 1998 թ. № 48 էջ 5939 

12. ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 

котлов, Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. № 88 

13. Александров А.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара / А.А. 
Александров, Б.А. Григорьев. М.: Издательство МЭИ, 1999 

14. Аракелян Э.К. Повышение экономичности и маневренности тепловых электростанций / 
Э.К. Аракелян, В.А. Старшинов. М.: Издательство МЭИ, 1993 
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