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Ընդ հա նուր տե ղե կու թյուն ներ
 Է լեկտ րա կան ցան կա պա տի հա մա կար գը հիմ ված է ՓԱ ՏՈՒ ՐԱ/PATURA է լեկտ րա կան ցան կա
պատ ման հա մա կար գի վրա և բաղ կա ցած է հետ ևյալ հիմ ա կան բաղ կա ցու ցիչ մա սե րից: 

 X  Ըն դու նիչ փո խա կեր պիչ սար քը (նե րա ռյալ մե տա ղա կան ա րկ ղը, կու տա կի չը/ա կու մու լյա
տո րը, ար ևային վա հա նա կը և հո ղանց ման սար քա վո րու մը), է լեկտ րա կան ցան կա պատ 
ի նիմ պուլ սային/ընդ հատ վող էլ. հո սանք մա տա կա րա րե լու հա մար (500011000 Վոլտ, 
3/10000 վայր կյա նում): 

 X  Ցան կա պա տի հա ղոր դա լա րը, ո րը պետք է մի աց ված լի նի ըն դու նիչ փո խա կեր պիչ սար
քի հետ: Հա ղոր դա լա րը ամ րաց վում է ձո ղե րի վրա մի ակ ցիչ նե րի և մե կու սիչ նե րի մի ջո ցով: 
Ցան կա պա տի բո լոր հա ղոր դա լա րե րը պետք է մի աց ված լի նեն մի մի անց: Հա ղոր դա լա րը 
չպետք է շփում/ կապ ու նե նա հո ղի, բու սա կա նու թյան/ խո տա ծած կի,ան կյու նային փայ տյա 
սյու նե րի կամ այլ մե տա ղա կան մա սե րի հետ ի նչ պես օ րի նակ մե կու սի չի պա րու րակ նե րը 
(շու ռուպ): Հա ղոր դա լա րը բաղ կա ցած է պո լի է թի լե նային/պ լաստ մա սե ման րա թե լե րից՝ մե
խա նի կա կան ամ րու թյուն ա պա հո վե լու հա մար և մե տա ղա կան ման րա լա րե րից՝ է լեկտ րա
հա ղորդ ման հա մար:

 X   Սյու ներ: Յու րա քան չյուր ան կյու նում և ա մեն 50 մետ րը մեկ ան հրա ժեշտ է տե ղադ րել փայ
տյա ան կյու նային սյու ներ (հա մալր ված մե կու սիչ մի ակ ցիչ նե րով): Հիմ ա կան սյու նե րի 
միջև տե ղադր վում են դե ղին մե տա ղապ լաստ մա սե ման րա թե լային սյու ներ դյու րա շարժ 
մի ակ ցիչ նե րով կամ պլաստ մա սե սյու ներ կա խիչ նե րով, ո րոնք ու ղ ղոր դում են ցա նա պա տի 
հա ղոր դա լա րին:

 X   Դար պաս ներ: Յու րա քան չյուր ցան կա պատ հա մալր ված է դար պա սով, ո րը հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս մուտք գոր ծել ցան կա պատ ված տա րածք: Դար պա սը բաղ կա ցած է 3 շարք 
զս պա նա կաձև է լեկտ րա հա ղոր դիչ նե րից, ո րոնք մի աց ված են ցան կա պա տի հա ղոր դա լա
րին և մի եզ րից ու նեն մե կու սաց ման հնա րա վո րու թյուն: Դար պա սը բա ցե լուց հե տո այն 
ան ջատ վում է հո սան քից: 
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 Կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը

1. Սկ սում ե նք ան կյու նային փայ տյա սյու նե րի տե ղադ րու մից, ո րից հե տո սյու նե րի վրա ամ
րաց նում ե նք մե կու սիչ օ ղակ նե րը կամ ան կյու նային պտտ վող մե կու սիչ նե րը նա խա պես 
հաշ վարկ ված բարձ րու թյան վրա:

2.   Տե ղադ րում ե նք դար պա սի բաղ կա ցու ցիչ մա սե րը նպա տա կա հար մար հատ վա ծում: Դար
պա սի եր կու կող մե րում պար տա դիր տե ղադ րում ե նք փայ տյա սյու ներ: Դար պա սի լայ նու
թյու նը կա րող է տա տան վել 35 մետ րի սահ ման նե րում:

3.   Մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի հա մար կա րե լի է կի րա ռել ցան կա պա տի քա ռա շերտ ձևը 
հետ ևյալ բարձ րու թյուն նե րով՝ գետ նից 1.20սմ, 2.40սմ, 3.65սմ և 4.90սմ բարձ րու թյամբ:

4.   Խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի հա մար կա րե լի է կի րա ռել ցան կա պա տի հետ ևալ տար
բե րակ նե րը՝ ե ռա շերտ 30սմ 60սմ և 90սմ կամ ե րկ շերտ 45սմ և 90սմ բարձ րու թյուն նե րով:

5.  Խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի դեպ քում կա րե լի է կի րա ռել ե ռա շերտ տար բե
րա կը՝ 1.25սմ, 2.55սմ, 3.90սմ: Այն դեպ քե րում ե րբ կեն դա նի նե րը ան ցնում են ցան կա
պա տից ներս պետք է փո փո խել ցան կա պա տի լա րե րի միջև ե ղած բարձ րու թյուն նե րը կամ 
ա վե լաց նել ևս մեկ գիծ:

6.  Սկզ բում պետք է ամ րաց նել վեր ևի հա ղոր դա լա րը փայ տյա ձո ղե րի միջև ստա նա լու ու ղիղ 
գիծ մի ջան կյալ ձո ղեր ըամ րաց նե լու հա մար:

Ն կար 1` Ան կյու նային փայ տյա ձո ղե րը և ա ռա ջին վեր ևի շար քի ամ րաց ված հա ղոր դա լա րը մի ջան կյալ ձո ղե րի հա մար 
ու ղիղ գիծ ձևա վո րե լու նպա տա կով 
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7.  Ամ րաց նել դե ղին ֆիբ րե կամ պլաստ մա սե ձո ղե րը 5 մ հե ռա վո րու թյան վրա մե կը մյու սից: 
Ձգ տեք ստա նալ ու ղիղ գիծ տե ղադր ված փայ տյա ան կյու նային ձո ղե րի միջև: Այն դեպ քում 
ե թե համ դի պում եք ան հար թու թյան կա րե լի է ա վե լաց նել մի ջան կյալ փայ տյա ձող՝ ցան կա
պա տի կա յու նու թյու նը ա վե լաց նե լու նպա տա կով:

8. Մի աց նել հա ղոր դա լա րե րը մի ակ ցիչ նե րին հա մա պա տաս խան բարձ րու թյան վրա:

9. Ս տու գել, որ հա ղոր դա լա րը չհպ վի կամ չհատ վի գետ նի կամ բու սա կա նու թյան հետ (օ րի
նակ.՝ ծա ռի կամ թփի):

10. Ս տու գել, որ բո լոր հա ղոր դա լա րե րը մի աց ված լի նեն մե կը մյու սին:

11.  Տե ղադ րել ըն դու նիչփո խա կեր պիչ սար քը, հո ղանց ման հա մա կար գը 1ից 3 կե տով, մի աց
նել կու տա կի չը և ար ևային վա հա նա կը այն պես, որ դրա կան (+) բևեռ նե րը մի աց վեն ի րար 
(կար միր լա րե րը) և բա ցա սա կան () բևեռ նե րը ի րար (սև լա րե րը):

12.  Մի աց նել ըն դու նիչփո խա կեր պիչ սար քը ցան կա պա տին:

Ն կար 2` Հա ղոր դա լա րե րի ամ րա ցու մը ձո ղե րին
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Ն կար 3` Դե ղին ֆիբ րե ձո ղե րի տե ղադ րու մը յուր. 5մ մեկ և լա րե րի ամ րա ցու մը

Ն կար 4` Հա ղոր դա լա րե րի շփ ման խու սա փու մը բու սա ծած կի հետ (ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում մաք րել բու սա ծած կը)
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Ն կար 5՝ Ըն դու նիչ-փո խա կեր պիչ սար քի մի ա ցու մը ցան կա պա տին (կար միր մի ակ ցի չով) և հո ղանց ման հա մա կար գին 
(կա նաչ մի ակ ցի չով): Այ նու հետև սար քի մի ա ցու մը կու տա կի չին (դ րա կան (+) բևե ռը կար միր սեղ մա կով և բա ցա սա-
կա նը (-) սև սեղ մա կով):

13. Գոր ծար կել ըն դու նիչփո խա կեր պիչ սար քը փա կե լով մե տա ղյա տու փի դռ նա կը

Ն կար 6՝ Ամ բող ջա կան հա վաք ված ըն դու նիչ-փո խա կեր պիչ սար քը ար ևային վա հա նա կով մի աց ված  
էլ. ցան կա պա տին:

14. Ցան կա պա տի տար բեր հատվ ած նե րում չա փել է լեկտ րա կան լա րու մը (ա ռա վե լա պես սար
քից ա մե նա հե ռու ան կյու նում): Էլ. Լա րու մը պետք է լի նի ա վե լի քան 4000 Վոլտ (չափ ման 
հա մար օգ տա գոր ծել ցան կա պա տի Patura/ Փա տու րա չա փիչ սար քը):
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 Շա բա թա կան սպա սար կու մը

Ցու ցում եր Գա լա ղեր էլ. ցան կա պատ ման կազ մա կեր պու թյան կող մից:

 X Փնտ րել և հե ռաց նել ցան կա ցած շփ ման/ կարճ մի աց ման/ աղ բյուր: Հն ձել կամ քա ղել ստո
րին հատ վա ծը նեղ շեր տով նպա տակ ու նե նա լով կան խել խո տա ծած կի կամ մո լա խո տե րի 
շփու մը ցան կա պա տի հետ, հետ ևել որ պի սի ճղ ներ կամ այլ ի րեր ըն կած չլի նեն էլ. ցան
կա պա տի կամ մե կու սիչ նե րի վրա: / փոր ձեք լսել ը նդ հատ վող ձայ նը, ո րը կմատ նան շի հո
սան քի կո րուս տը և հետ ևե լով ձայ նին փոր ձեք գտ նել կո րուս տի աղ բյու րը/: Ցան կա պա տին 
զու գա հեռ շարժ վե լով եր կար ձո ղը սա հեց րեք հա ղոր դա լա րի ստո րին հատ վա ծով, քա նի 
որ հնա րա վոր է լի նեն լա րի հետ հատ վող մար մին ներ/ խոտ, ճյուղ և այլն/, ո րը մի գու ցե չեք 
ել նկա տի: 

 X Ս տու գեք մե կու սիչ նե րը: Վնաս ված կամ կոտր ված մե կու սի չը կա րող է թույլ տալ լա րին շփ
վել սյան հետ, ին չը մեծ խն դիր չէ ե թե սյու նը փայ տյա է, սա կայն ե թե դուք օգ տա գոր ծում 
եք մե տա ղա կան տե աձև սյուն ա պա կոտր ված մե կու սի չը կա րող է պատ ճառ հան դի սա
նալ,որ հո սան քը հո ղան ցի գետ նին շփ վե լով մե տա ղի հետ: 

 X Ս տու գեք մի ա ցում ե րը: Օ րի նակ հո ղանց ման լա րե րը կա րող են պոկ վաց լի նել և շփ վել էլ. 
լա րի հետ, ին չը կբե րի հո սան քի կորս տի: 

 X Ս տու գեք կու տա կիչ սար քը: Մի ա ցում ե րի միջև գործ ված սար դոս տայ նը կա րող է կարճ մի
աց ման պատ ճառ հան դի սա նալ: 

 X Ս տու գեք մե կու սաց ված հա ղոր դա լա րը: Փնտ րեք հատ ված ներ, որ տեղ լա րը կա րող է քեծ
ված կամ քեր ված լի նել, օ րի նակ ե թե լա րը ան ցնում է մե տա ղա կան սյան վրա ար ված ան
ցքով:

 X Ս տու գեք էլ. ցան կա պա տը:  Փնտ րեք քեր ված հատ ված նե րը հա ղոր դա լա րի վրա և ե թե 
նկա տեք, որ բազ մա շերտ հա ղոր դա լա րի մեջ մե տա ղա կան լա րը վնաս ված է, ա պա այս 
դեպ քում այն չի կա րող հո սանք հա ղոր դել: 
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Սե զո նային սպա սար կու մը և պա հես տա վո րու մը ձմ ռան ըն թաց քում

 X Ան ջա տեք ըն դու նիչ սար քը և ա պա մոն տա ժեք ա րկ ղը ար ևային վա հա նա կի հետ մի ա սին: 

 X Փա թա թեք հաո ղոր դա լա րը զգու շու թյամբ: Խու սա փեք լա րի ո լոր վե լուց, ին չը կա րող է 
վնա սել այն:  Օգ տա գոր ծեք թե լա կո ճը, ո րի վրա սկզ բում փա թաթ ված էր հա ղոր դա լա րը:

 X Հա վա քեք ցա նա կա պա տի շար ժա կան սյու նե րը/պ լաստ մա սե կամ ֆիբ րե/ և պա հեք դրանք 
հա մայն քում ձմ ռան ըն թաց քում:

 X Պա հեք ըն դու նիչ սար քը, ա րկ ղը և մարտ կո ցը չոր ցր տից պաշտ պան ված վայ րում ամ բողջ 
ձմ ռան ըն թաց քում:

Հա վա նա կան խա փա նում ե րը

Այն դեպ քե րում ե րբ էլ. ցան կա պա տը չի աշ խա տում, ստու գեք ստորև թվարկ ված նե րը.

 X Առ կա է ա րդյոք շփում ցան կա պա տի լա րի և գետ նի հետ ին չոր մի տեղ/օր. բարձր խո տա
ծածկ, թփե րի ճյու ղեր, ցան կա պա տի սյու ներ/: 

 X Հա ղոր դա լա րը դեռ ձգ ված է, ամ բող ջա կան և մե կու սիչ նե րի վրա: 

 X Արդյոք հա ղոր դա լա րի բո լոր լա րե րը լավ մի աց ված են մի մյանց:

 X Դյու րա շարժ սյու նե րը ըն կած են:

 X Կու տա կի չը դեռ լից քա վոր վում է:

 X Հո ղանց ման ձո ղե րը և լա րե րը դեռ լավ մի աց ված են մի մյանց:
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Պ րակ տիկ խոր հուրդ ներ

 X Խու սա փեք հա ղոր դա լա րի ո լո րում ե րից ին չը կա րող է հան գեց նել ձգ վա ծու թյան կորս տի 
կամ վնա սել հա ղոր դա լա րի մե տա ղա կան լա րե րին:

 X Խու սա փեք հա ղոր դա լա րի բազ մա կի ան գամ պտ տել մե կու սիչ նե րի վրա: Դա պետք է փա
թա թել մի այն մեկ ան գամ այն էլ հա ղոր դա լա րը ու ղոր դե լու նպա տա կով: 

 X Ե թե խն դիր ա ռա ջա նա օգ տա գոր ծեք ցան կա պա տի տես տե րը ցան կա պա տի տար բեր 
հատ ված նե րում ի րա կան խն դի րը գտ նե լու հա մար/ լա րե րի ա ռանձ նա կի հատ ված նե րում/:

 X Պա հել ա րկ ղի բա նա լին ա պա հով տե ղում, քա նի որ դա ան հա րա ժեշտ է ա րկ ղը բա ցե լու 
և մի ա ցու մը ան ջա տե լու հա մար: Լրա ցու ցիչ բա նա լին պահ վում է ԳՄ ՀԸ (GIZ) Եր ևա նյան 
գրասենյակում:



Հ րա տա րակ վել է
 Գեր մա նի այի մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան ըն կե րու թյան (ԳՄ ՀԸ/GIZ) կող մից

Գ րանց ված գրա սե նյակ ներ՝
 Բոն և Էշ բորն, Գեր մա նի ա

 Կեն սա բազ մա զա նու թյան Ին տեգր ված Կա ռա վա րու մը Հա րա վային Կով կա սում (ԿԻԿ)

ԳՄ ՀԸ Հա յաս տա նյան գրա սե նյակ
 Բաղ րա մյան պող. 4/1,
0019 Եր ևան, ՀՀ
 Հեռ.՝ +374 (0)10 581877
 Ֆաքս՝ +374 (0)10 589270 
Էլ. փոստ՝ ibis@giz.de
 Կայք՝ www.giz.de
www.biodiverssouthcaucasus.org

Հե ղի նակ ներ՝
 Մայքլ Հու բեր 
«ԻՍիՕ» Է կո լո գի այի ի նս տի տուտ

Թարգ մա նու թյուն՝ 
Ա ղա սի Մնա ցյան  
ԳՄ ՀԸ

Ի րա կա նաց նող գոր ծըն կեր՝
«Շր ջա կա մի ջա վայ րի կա յու նու թյան 
ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿ

Լու սան կար ներ՝
ԳՄ ՀԸ 
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