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ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԿՈՂՄԻՑ 
 

Հայաստանում ՄԿՈՒ համակարգում գործող ուսումնական հաստա-
տություններում իրականացվում են ուսումնական ծրագրերի բարեփո-
խումների փուլ, ինչը նպատակ ունի գիտելիք հաղորդող ծրագրերից ան-
ցում կատարել կարողությանը միտված մոդուլային ծրագրերին:  

Այդ ծրագրերը իրականացնելու համար ներ են դրվել մասնագիտու-
թյունների որակավորումների պետական կրթական չափորոշիչներ և 
դրանց համապատասխան ձեռնարկներ:  

Սույն ձեռնարկը նախատեսվում է օժանդակել 1211 «Սարքավորումների 
տեխնիկական շահագործում» մասնագիտության «Փականագործ-գործիքա-
գործ» որակավորման ՓԳ-ՍՏՇ-3-12-002 «Թույտվածքներ և նստեցվածքներ, 
անհարթություններ, չափիչ, չափանշման գործիքներ և չափումներ կատարե-
լու ունակություն» և ՓԳ-ՍՏՇ-3-12-004 «Փականագործական աշխատանքնե-
րի կատարում» մոդուլներով ուսումնառության կազմակերպմանը: 

Փականագործ-գործիքագործ որակավորումը կրող արհեստավորի աշ-
խատանքային առանձնահատկություններից ելնելով «Թույտվածքներ և 
նստեցվածքներ, անհարթություններ, չափիչ, չափանշման գործիքներ և չա-
փումներ կատարելու ունակություն» մոդուլով նախատեսված ուսումնառու-
թյան արդյունքների կատարման չափանիշներից ձեռնարկում ուշադրու-
թյուն է դարձված այն կարողությունների ձևավորմանը, որոնք նախադրյալ-
ներ կհանդիսանան հետագա կարողությունների ձեռք բերման համար: 
Օրինակ՝ չափիչ և չափանշման գործիքներից ուշադրություն է դարձված ձո-
ղակարկինով և միկրոմետրով չափումներ կատարելու կարողությունների 
ձեռք բերմանը, քանի որ նոնիուսի ու ձողի սանդղակներից օգտվելու և 
դրանց արդյունքում չափումներ կատարելու ունակություններ ձեռք բերելով, 
սովորողը կարող է այդ ունակությունները կիրառել սանդղակավոր գործիք-
ներով չափումներ իրականացնելու ժամանակ: 

Նույն կերպ է ձեռնարկում ներկայացվում «Փականագործական աշխա-
տանքների կատարում» մոդուլով նախատեսված ուսումնառության արդ-
յունքների կատարման չափանիշներից բխող կարողությունների ձեռք բեր-
ման համար նախատեսված ուսումնառության նյութերը: Ձեռք բերելով, օրի-
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նակ՝ ներխարտոցում, հարմարեցում, հարմարակցում, կիպահղկում փակա-
նագործական գործույթներ կատարելու հմտություններ, սովորողը հետա-
գայում կարող է կատարել գործիքների և դրոշմների պատրաստման փա-
կանագործական-գործիքագործական աշխատանքներ: 

Հաշվի առնելով սովորողակենտրոն ուսումնառություն իրականացնե-
լու միտվածությունը, ձեռնարկի հավելված բաժնում ներկայացվել է նաև 
ԽԻԿ համակարգով դասը անցկացնելու և ուսումնառության նյութի պար-
զաբանման օրինակ:  

Ձեռնարկում ներկայացված գործնական ուսումնառության նյութերը 
բխում են տեսական նյութերից և հույս կա, որ դրանք կնպաստեն սովո-
րողների կարողությունների ձեռք բերմանը ներկայացված փականագոր-
ծական գործույթների իրականացման աշխատանքներում: 
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ԳԼՈՒԽ I. ԹՈւՅԼՏՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՆՍՏԵՑՎԱԾՔՆԵՐ 
 

Ուսումնառության արդյունք 1 – Պարզաբանել հանգույցամասերի չա-
փերի թույլտվածքների եւ նստեցվածքների համակարգը, պարզաբանել 
ճշտության պայմանական նշանները: 

Կատարման չափանիշներ՝ 
1) ճիշտ է ներկայացնում թույլտվածքը եւ նստեցվածքը, բացակը եւ 

ձգվածքը,  
2) ճիշտ է ներկայացնում հանգույցամասերի մշակման ճշտությունը 

կանխորոշող պայմանները,  
3) ճիշտ է ներկայացնում մշակվող հանգույցամասերի մաքրությանը և 

որակին ներկայացվող հիմնական պահանջները,  
4) ճիշտ է ներկայացնում տիպային հանգույցամասերի համափոխա-

րինելիության սկզբունքը,  
5) ճիշտ է ներկայացնում տիպային հանգույցամասի նոմինալ, սահմա-

նային եւ իրական չափերը, ըստ պայմանի,  
6) ճիշտ է հաշվարկում թույլտվածքը, նստեցվածքը, բացակը, ձգվածքը:  
 

Ուսումնառության արդյունք 2 – Մեկնաբանել մակերեւույթների մշակ-
ման անհարթությունները, պարզաբանել պայմանական նշանները:  

Կատարման չափանիշներ՝ 
1) ճիշտ է ներկայացնում անհարթությունների բնութագիրը, տեսակնե-

րը եւ պարամետրերը,  
2) ճիշտ է ներկայացնում անհարթությունների համեմատական եղա-

նակը,  
3) ճիշտ է ներկայացնում անհարթությունների պայմանական նշաննե-

րը, պատկերում դրանք աշխատանքային գծագրերում:  
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1. Մշակման ճշտություն, մակերևույթի մաքրություն, նոմինալ, 
սահմանային և իրական չափեր, թույլտվածքներ, նստեցվածքներ. 

1.1. Տեսական ուսուցում. 
Մշակման ճշտություն անվանում են պատրաստի դետալի երկրաչա-

փական ձևի և չափերի համապատասխանության աստիճանը գծագրով 
տրված երկրաչափական ձևին և չափերին։ 

Չնայած մետաղամշակման հաստոցների կատարելագործվածությանն 
ու ճշտությանը, այնուամենայնիվ հնարավոր չէ այդ հաստոցների վրա 
կատարվող մշակման միջոցով ստանալ այնպիսի չափերով դետալներ, 
որոնք բացարձակորեն ճիշտ համապատասխանեն գծագրերում նշված 
չափերին։  

Սարքերի արտադրողական և անխափան աշխատանքի համար 
վճռական նշանակություն ունի դետալների փոխարինելիությունը։  

Սարքերի դետալները փոխարինելու հնարավորությունը՝ առանց 
դրանց որևէ լրացուցիչ մշակման կամ չափաբերման, կոչվում է համա-
փոխարինելություն։ Համափոխարինելություն հնարավոր է միայն այն 
դեպքում, եթե դետալներն ունեն միատեսակ չափեր ու ձևեր։ Դետալնե-
րի չափերի ու ձևերի ճշտությունը անհրաժեշտ Է նաև այն պատճառով, 
որ պատրաստի սարքի մեջ դետալները գտնվում են միմյանց հետ միաց-
ված վիճակում։ 

Մշակման հատուկ ճշտություն Է պահանջում դետւալների այնպիսի 
միացումը, երբ որոշ դետալներ լրիվ կամ ոչ լրիվ չափով են մտնում ուրիշ 
դետալների մեջ։ Այդպիսի միացումր կոչվում Է կցորդում։ Կցորդված դե-
տալն երում մեծ մասամբ լինում են երկու տեսակի մակերևույթ՝ արտա-
քին և ներքին։ Կցորդվող դետալներից մեկի (օրինակ՝ լիսեռի) արտաքին 
մակերևույթներն ընղգրկվում են մյուսի (օրինակ՝ անցքի) ներքին մակե-
րևույթներով։ Ուստի դետալի՝ կցորդման մեջ գտնվող ամեն մի արտա-
քին մակերևույթ ընդունված Է անվանել լիսեռ, իսկ ամեն մի ներքին մա-
կերևույթ՝ անցք: Օրինակ՝ պրիզմայաձև երիթի և լիսեռի ակոսիկի կցորդ-
ման մեջ երիթը համարվում է լիսեռ (թեև նա գլանաձև չէ), իսկ երիթի 
ակոսիկը՝ անցք։ 
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Այսպիսով, մշակման ճշտության պահպանումը պարտադիր է ոչ 
միայն դետալների համափոխարինելիության համար, այլև կցորդված 
դետալների նորմալ աշխատանքի և, հետևաբար, ամբողջ սարքի ամբող-
ջականության համար:  

Պատրաստվող դետալի պիտանիությունը որոշվում է ոչ միայն նրա 
չափերի ու ձևի ճշտության աստիճանով, այլև մակերևույթի մաքրության 
աստիճանով։  

Մեխանիկական աշխատանքը չի կարող իդեալական հավասար և 
հարթ մակերևույթ տալ, նրա վրա միշտ հետքեր է թողնում կտրող գոր-
ծիքը, որոնք առաջացնում են շատ թե քիչ զգալի անհարթություններ 
(խորդուբորդություններ)՝ զանազան ձևի ու չափի փոսիկների և կատա-
րիկների ձևով։ Մակերևույթի մաքրության աստիճանը կարող Է տարրեր 
լինել։ Մակերևույթի մաքրությունը գնահատելու համար ընդունված է 
որոշակի ցուցանիշներ, որոնք բնութագրում են, այսպես կոչված, միկրո-
անհարթությունների մեծությունը, այսինքն՝ բարձրությամբ կամ խորու-
թյամբ շատ փոքր անհարթություններ, որոնք հասարակ աչքով չեն 
երևում: Այս ցոլցանիշները արտահայտվում են միկրոններով՝ միլիմետրի 
հազարերորդական մասով։  

Մակերևույթի մաքրությունն արագ որոշելու նպատակով էտալոններ 
(ստուգանմուշներ), որոնց հետ պարզապես համեմատում են պատ-
րաստված դետալների արտաքին տեսքը։ 

Սակերևույթի մաքրությունը նշանակվում է հետևյալ նշաններով, 

∞ - սև (չմշակված), բայց հարթ մակերևույթ, 

√ - բավականաչափ կոպիտ, հատիչով կամ տիգաձև հատիչով կա-
տարած մշակման հետքերով, 

   - կոպիտ՝ քերթախարտոցով տաշելու հետքեր,  
      - կիսամաքուր՝ երեսի խարտոցով մշակելու միջոցով,  
          - մաքուր՝ թավշախարտոցներով (մեծ համարի) մաքուր խար-

տոցելու, քերանելու միջոցով, 
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              - բավականաչափ մաքուր, որն ստացվում է թավշախար-
տոցներով (շատ փոքր համարների) խարտոցելու (յուղով և կավճով) կամ 
կիպահղկմամբ մշակելու կամ չափաբերման միջոցով։ 

Դետալների մշակման անհրաժեշտ ճշգրտությունն ապահովելու հա-
մար չափերի շեղումները չեն անցնում որոշակի մեծությունից: Այդպիսի 
շեղումները իրենցից ներկայացնում են շեղումի թույատրելի սահմաններ։ 
Այդ թույլատրելի սահմանները խախտելու դեպքում արդեն չի կարող 
իրագործվել դետալների համափոխարինելիությունը:  

Գծագրերի վրա դետալների չափերը բաժանվում են նոմինալ և սահ-
մանային չափերի։ Նոմինալ չափը գծագրի վրա դրվող հիմնական (հաշ-
վարկային) չափն է։ Սովորաբար այդ չափն արտահայտում են միլիմետ-
րերի ամսողջ թվով, բայց կարող են հանդիպել նաև միլիմետրերի մա-
սեր, որոնք կլորացված են մինչև աոաջին տասնորդական նիշը։ 

Նոմինալ չափերից կատարված թույլատրելի շեղումների սահմանները 
նշելու համար սահմանված են այսպես կոչված սահմանային չափեր: 
Սահմանային չափերից մեկի (վերևինր) կոչվում է առավելագույն սահ-
մանային չափ, մյուսը (ներքևի սահմանը)՝ նվազագույն սահմանային 
չափ։ Պատրաստի դետալի չափը կոչվում է իրական չափ։ Դետալների 
իրական չափերը առավելագույ՛ն սահմանային չափից մեծ և նվազա-
գույն սահմանային չափից փոքր չպետք է լինեն։ 

Դետալների նշանակմանը համապատասխան նրանց մշակումը կա-
րող է կատարվել տարբեր աստիճանի ճշտությամբ։ Դետալները մշակ-
վում են այն աստիճանի ճշտությամբ, որը ապահովում է մեքենայի մասե-
րի բավականաչափ ճիշտ փոխադարձ գործողությունները։ 

Եթե դետալը պատրաստենք այնպիսի ճշտությամբ, որը տեղավոր-
վում է տրված սահմանային չափերի սահմաններում, նա կհամապա-
տասխանի տեխնիկական պահանջներին։ Օրինակ՝ եթե դետալների 
մշակման համար սահմանված է 49,95 մմ առավելագույն սահմանային 
չափ և 49,85 մմ նվազագույն սահմանային չափ, ապա բոլոր միջակա 
չափերը կլինեն պիտանի։ Խոտան կարող է լինել այն դեետալը, որն ունի 
այդ սահմաններից ավելի չափեր (օրինակ 49,80 մմ)։  
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Առավելագույն և նվազագույն սահմանային չափերի միջև եղած 
տարբերությունը կոչվում է թույլտվածք։ Թույլտվածքի սահմաններում 
հիմնական հաշվարկային նոմինալ չափից կատարված շեղումները 
կարող են լինել վերին և ներքևի։ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 1. Լիսեռի և անցքի թույլտվածքների գրաֆիկական պատկերը. 

 

Վերին շեղում կոչվում է առավելագույն սահմանային չափի և նոմինալ 
չափի միջև եղած տարբերությունը։ Ներքևի շեղում կոչվում է նվազա-
գույն սահմանային չափի և նոմինալ չափի միջև եղած տարբերությունը։ 
Իրական շեղում կոչվում է իրական և նոմինալ չափերի միջև եղած տար-
բերությունը: 

Շեղումները կարող են լինել դրական և բացասական։ Դրական շեղում 
(նշանակվում է +; նշանով) լինում է այն դեպքում, երբ դետալի իրական 
չափը մեծ Է նոմինալ չափից, բացասական շեղում (նշանակվում է – նշա-
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նով) ստացվում է այն ժամանակ, երբ իրական չափը փոքր է նոմինալ 
չափից։ 

Շեղումներր նշանակվում են տասնորդական կոտորակի ձևով և 
դրվում են նոմինալ չափի կողքին՝ մեկը մյուսի վերևում, վերին շեղումը՝ 
վերևում, ներքևի շեղումը՝ ներքևում։ Դրական շեղումի թվից առաջ 
դրվում է պլյուս (+) նշան, բացասական շեղումի թվից առաջ՝ մինուս (-) 
նշան։ Եթե վերին և ներքևի շեղումների մեծությունները հավասար են, 
ապա դրվում Է մեկ ընդհանուր թիվ պլյուս և մինուս (±) նշաններով։  

 

1.2.Գործնական առաջադրանքների օրինակներ՝ Պահանջվում է 
պատրաստել լիսեռ հետևյալ տրամագծով՝ ø50 ,,  

Լիսեռի նոմինալ չափը հավասար է 50 մմ, ընդ որում այդ չափից վե-
րին շեղումը (դրականը) կազմում է 0,05 մմ, իսկ ներքևի շեղումը, նույն-
պես դրական, հավասար է 0,02 մմ֊ի։ Այստեղից լիսեռի առավելագույն 
սահմանային չափը կլինի 50 + 0,05 = 50,05 մմ֊ի, նվազագույն չափը՝ 
50 + 0,02 = 50,02 մմ-ի, հետևաբար, թույլտվածքը կազմում է՝  

50,05 - 50,02 = 0,03 մմ։ 
Օրինակ 2.Դիցուք, ունենք 30±0,02 մմ չափի դետալ։ Դա նշանակում 

է, որ դետալի իրական չափը կարող է տատանվել 30-0,02=29,98 մմ֊ի և 
30+0,02=30,02 մմ֊ի միջև։ Այստեղ վերին շեղումը դրական է, իսկ ներ-
քևինը բացասական է, բայց դրանք երկուսն էլ միատեսակ են (0,02 մմ): 
Դետալի թույլտվածքը տվյալ դեպքում կկազմի 30,02-29,98=0,04 մմ։ 

 

1.3.Տեսական ուսուցում. 
Զույգ դետալների փոխադարձ միացումը կոչվում է նստեցվածք: 

Նստեցվածքները բաժանվում են շարժական և անշարժ նստեցվածքնե-
րի: Նրանց տարբերությունն այն է, որ շարժական նստեցվածքները 
պետք է ապահովեն դետալների փոխադարձ տեղաշարժման հնարավո-
րությունը, իսկ անշարժ նստեցվածքները, ընդհակառակը, կոշտ և ամուր 
միացման հնարավորությունը։ 

Շարժական նստեցվածքներում անցքի տրամագիծը պետք Է մեծ լինի 
լիսեռի տրամագծից։ Եթե հավաքված սարքում լիսեռը անցքի մեջ 
նստած է ազատ և կարող է նրա մեջ պտտվել, դա նշանակում է, որ անց-
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քի տրամագիծը մեծ է լիսեռի տրամագծից: Անցքի և լիսեռի մակերևույթ-
ների միջև եղած ազատ տարածությունը, որը հավասար Է նրանց տրա-
մագծերի միջև եղած տարբերությանը, կոչվում է բացակ։ Մի դետալի՝ 
մյուսի մեջ բացակով նստեցվածքը կոչվում է ազատ կամ շարժական 
նստեցվածք։ 

Եթե լիսեռը անցքի մեջ դժվարությամբ է նստեցված, այսինքն մամլ-
ված Է նրա մեջ և չի կարող պտտվել,։ այդպիսի նստեցվածքը կոչվում Է 
անշարժ նստեցվածք։ Դա հնարավոր Է այն դեպքում, եթե անցքի տրա-
մագիծը մի քիչ փոքր Է լիսեռի տրամագծից։ Անցքի տրամագծի համե-
մատությամբ լիսեռի տրամագծի մեծացնելը կոչվում Է ձգվածք։ Միաց-
վող դետալների միացման չափերին համապատասխան, բացակը և 
ձգվածքը փոփոխվում են նոմինալ մեծությունից մինչև առավելագույնը: 
Այդ պատճառով տարբերում են՝ առավելագույն բացակ և նվազագույն 
բացակ, առավելագույն ձգվածք և նվազագույն ձգվածք։ 

 

 
 

Նկար 2. Բացակի և ձգվածքի գրաֆիկական պատկերը. 
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Առավելագույն բացակը անցքի առավելագույն սահմանային չափի և 
լիսեռի նվազագույն սահմանային չափի միջև եղած տարբերությունն է։ 

Նվազագույն բացակը անցքի նվազագույն սահմանային չափի և լիսե-
ռի առավելագույն սահմանային չափի միջև եղած տարբերությունն է։ 

Առավելագույն ձգվածքը լիսեռի առավելագույն սահմանային չափի և 
անցքի նվազագույն սահմանային չափի միջև եղած տարբերությունն է։ 

Նվազագույն ձգվածքը լիսեռի նվազագույն սահմանային չափի և 
անցքի առավելագույն սահմանային չափի միջև եղած տարբերությունն է։ 

Բացակի կամ ձգվածքի թույլտվածքը առավելագույն նվազագույն բա-
ցակների միջև կամ առավելագույն նվազագույն ձգվածքների միջև եղած 
տարբերությունն Է։ Բացակի կամ ձգվածքի թույլտվածքը հավասար է լի-
սեռի և անցքի թույլտվածքների գումարին։ 

Դետալները անշարժ նստեցվածքով միացնելու դեպքում անհրաժեշտ 
Է գործադրել որոշ ուժ, որը կախված Է միացման պահանջվող կիպու-
թյունից։ Որոշ դետալներ միացվում են ձեռքով, մյուսները՝ կապարե կամ 
փայտե մուրճով հարվածվելու միջոցով, երրորդները՝ մամլիչի միջոցով և 
այլն։ Նստեցվածքի կիպությունը կախված Է միացվող դետալների նշա-
նակումից։ 

Թույլտվածքների սիստեմը բաժանվում է ճշտության դասերի՝ նայած 
դետալների դերին և ճշտության այն աստիճանին, որով նրանք պետք է 
մշակվեն։ Ընդունված են ճշտության հետևյալ դասերը՝ 

առաջին դասը - ամենաճշգրիտը, կիրառվում է առանձնապես ճշգրիտ 
դետալների մշակման ժամանակ, օրինակ՝ չափիչ գործիքների և սարքերի 
մշակման ժամանակ, 

երկրորդ դասը - հիմնականը, պատրաստում են սարքերի պատաս-
խանատու դետալներ, 

երրորդ դասը - կիրառվում է այնւպիսի դետալներ պատրաստելու հա-
մար, որոնք առանձին ճշտություն չեն պահանջում (2а և 3а դասերը հան-
դիսանում են միջակա դասեր, շատ դեպքերում գործնականորեն հաջող-
վում է երկրորդ դասի նստեցվածքը փոխարինել 2а դասի համապատաս-
խան նստեցվածքներով, իսկ երրորդ դասի նստեցվածքները՝ 3а դասի 
նստեցվածքներով), 



 
 

13 
 

չորրորդ դասը - կիրառվում է ոչ պատասխանատու, համեմատաբար 
մեծ թույլտվածքներ ունեցող դետալներ պատրաստելու դեպքում, 

հինգերորդ դասը - կիրառվում է զանազան կոպիտ մեխանիզմների 
ոչ պատասխանատու, ազատ չափեր ունեցող դետալների համար, 

յոթերորդ, ութերորդ և իններորդ դասերը կիրառվում են ամենակո-
պիտ շինվածքներ պատրաստվելու դեպքում, նախապատրաստական 
գործույթներում և ազատ չափեր ունեցող դետալներ մշակելու դեպքում։ 

Չկցորդվող և չշփվող դետալների մշակումը կարող Է կատարվել հա-
մեմատաբար ավելի փոքր ճշտությամբ ու մաքրությամբ: Դետալների 
գծագրերում սովորաբար դրվում են միայն նոմինալ չափերը։ 

Այդպիսի դետալներ պատրաստելիս ղեկավարվում են այսպես կոչ-
ված ազատ թույլտվածքներով, այսինքն՝ գծադրի վրա նշված թույլատրե-
լի շեղումների ամենամեծ չափերով։ 

Կցորդվող դետալներ պատրաստելիս օգտագործում են անցքի սիս-
տեմի և լիսեռի սիստեմի թույլտվածքներ, նայած այն բանին, թե ինչն է 
վերցվում որպես միացման հիմք՝ անցքը, թե լիսեռը։ 

Օգտագործելով անցքի սիստեմի թույլտվածքները, որպես հիմք վերց-
նում են հաստատուն սահմանային չափ ունեցող անցքի տրամագիծը։ Ընդ 
որում միևնույն նոմինալ տրամագծեր ունեցող անցքերը կատարվում են ան-
կախ այն բանից, թե ինչպես նրանք պետք Է միանան լիսեռներին՝ պինդ, թե 
թույլ, քանի որ անհրաժեշտ բացակները և ձդվածքները ստացվում են լիսեռի 
չափերի փոփոխման (մեծացման կամ փոքրացման) հաշվին։ 

Ըստ անցքի սիստեմի նոմինալ տրամագծի համար անցքի թույլտված-
քը հաստատուն է, իսկ լիսեռի զանազան նստեցվածքները իրագործվում 
են նրա թույլտվածքների փոփոխման հաշվին։ Անցքի սիստեմով միաց-
նելու դեպքում նոմինալ չափը անցքի նվազագույն սահմանային չափն է։ 
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Նկար 3. Անցքի սիստեմի (ա) և լիսեռի սիստեմի  
(բ) սխեմատիկ պատկերը. 

 

Ըստ լիսեռի սիստեմի որպես հիմք վերցնում են հաստատուն սահմա-
նային չափ ունեցող լիսեռը, ընդ որում միացման շարժունությունը և ան-
շարժությունը ստացվում է այնպիսի տրամագծով անցք բացելու միջո-
ցով, որը մեծ կամ փոքր լինի լիսեռի տրամագծից՝ նստեցվածքի տեսա-
կին համապատասխան։ Ըստ լիսեռի տիստեմի նոմինալ չափը լիսեռի 
առավելագույն սահմանային չափն է։ 

Այսպիսով, անցքի սիստեմի դեպքում անցքի թույլտվածքը միշտ ուղղ-
ված կլինի անցքի մեծացման կողմը, իսկ լիսեռի սիստեմի դեպքում լիսե-
ռի թույլտվածքը միշտ ուղղված կլինի դեպի լիսեռի փոքրացման կողմը։ 
Անցքի սիստեմն ունի որոշ առավելություններ լիսեռի սիստեմի համեմա-
տությամբ։ Դետալների մշակման ժամանակ անցքի սիստեմով միացնե-
լու համար կտրող և չափիչ գործիքների զգալիորեն ավելի քիչ տեսակ-
ներ են պահանջվում։ Բացի դրանից, լիսեռի հարմարադրումը անցքին 
ավելի հեշտ է ու ավելի էժան, քան անցքի հարմարադրումը լիսեռին, այդ 
պատճառով էլ մեքենաշինության մեջ համարյա ամենուրեք կիրառվում է 
միայն անցքի սիստեմը, սակայն առանձին դեպքերում ավելի նպատա-
կահարմար է լինում լիսեռի սիստեմը։ 



 
 

15 
 

1.4.Գործնական պարապմունքի օրինակներ՝ 
Անցքի սիստեմը նշանակվում է A տառով, իսկ լիսեոի սիստեմը B տա-

ռով։ ճշտության դասերը նշանակվում են համապատասխան թվերով՝ 1, 
3, 4 և այլն։ Երկրորդ դասը, որպես հիմնական դաս, թվական նշանա-
կում չունի։ Անցքը լիսեռի սիստեմով և լիսեռը անցքի սիստեմով նշա-
նակվում է նրանց համապատասխանող նստեցված քների ու ճշտության 
դասերի տառերով ու թվերով։ Եթե լիսեռի չափի վրա չի նշված B տառը, 
ապա դրանից հետևում է, որ չափը նշված է անցքի սիստեմով։ Եթե անց-
քի չափի վրա չի նշված A տառը, ապա դա նշանակում է, որ չափը նշված 
է լիսեռի սիստեմով։  

Ստորև բերվում են նշանակումների և նրանց կարդալու օրինակները՝ 
Փ 60 A3-ճշտության երրորդ դասի անցք, որի նոմինալ տրամագիծը 

60 մմ է (անցքի սիստեմ). Փ նշանը ցույց է տալիս, որ դետալն ունի գլա-
նի ձև և որ գծազրում ցույց է տրված տրամագիծը։ 

Փ 80 B4-ճշտության երկրորդ դասի լիսեռ, որի նոմինալ տրամագիծը 
80 մմ է (լիսեռի սիստեմ): 

Փ 120 B4-ճշտության չորրորդ ղասի լիսեռ, որի նոմինալ տրամագիծն է 
120 մմ (լիսեռի սիստեմ)։ 

Փ 150 A3-ճշտության երրորդ դասի լիսեռ, որի տրամագիծը հավասար 
է 150 մմ-ի և ունի լայնընթացային նստեցվածք (անցքի սիստեմ)։  

Փ 120  -ճշտության երկրորդ դասի պիրկ նստեցվածք, անցքի սիստե-

մով, երբ միացման նոմինալ տրամագիծը հավասար է 120մմ։  
Փ 90 -ճշտության չորրորդ դասի դյուրընթացային նստեցվածք, լիսե-

ռի սիստեմով, երբ միացման նոմինալ տրամագիծը հավասար է 90 մմ֊ի: 
Օրինակներից երևում է, որ նոմինալ չափի կողքին թույլտվածքի թվային 

մեծության նշումը հնարավորություն է տալիս դետալը մշակել ըստ այն չա-
փերի, որոնք անմիջականորեն ցույց են տրված գծադրի վրա։ Եթե նոմինալ 
չափի կողքին դրված է թույլտվածքների սիստեմի կրճատ նշանը (նստեց-
վածքի տիպը և ճշտության դասը)՝ առանց ցույց տալու թույլտվածքի մեծու-
թյունը, ապա այդպիսի դեպքերում թույլտվածքի չափը որոշվում է «Թույլ-
տվածքների և նստեցվածքների հատուկ աղյուսակներով»։ 
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1.5.Գործնական պարապմունք՝ «Թույլտվածքների և նստեցվածքնե-
րի աղյուսակ»-ով գտնել անցքի և լիսեռի չափերի սահմանային շե-
ղումները 48 մմ նոմինալ տրամագծով, ընթացային նստեցվածքի 
դեպքում. 

48 մմ տրամագիծը մտնում Է «30 և 5Օ֊ից ավելի» սահմանների մեջ, 
«Թույլտվածքների և նստեցվածքների աղյուսակ»-ից նոմինալ տրամագծե-
րի առաջին սյունակի (հորիզոնական ուղղությամբ դեպի աջ) ՝ հարևան 
սյունակում գտնել անցքի շեղումները: Տրամագծի ներքևի շեղումը հավա-
սար է զրոյի, իսկ վերինը հավասար Է +27միկրոնի, կամ 0,027 մմ - ի։  

Անցքի տրամագիծը գրել այսպես՝ 48+0,27: 
Ընդունված է, որ բոլոր չափերը նշանակել միլիմետրերով և գծագրե-

րում չափերի կողքին միլիմետրեր չեն գրվում:  
Նայել հորիզոնական տողը՝ մինչև այն հատվի ուղղաձիգ սյունակի 

հետ, որի վերևում գրված Է «Ընթացային X» և գտնել լիսեռի համար այդ 
նստեցվածքի շեղումները, ներքևի շեղումը հավասար է -50 միկրոնի, 
կամ -0,050 մմ֊ի, իսկ վերին շեղումը՝ -25 միկրոնի, կամ -0,025 մմ֊ի։ 

Անցքերի և լիսեռի տրամագծերի շեղումների թվերը հանդիսանում են 
միջինը տվյալ սահմանների մեջ մտնող բոլոր տրամագծերի համար: 

Լիսեռի տրամագիծը գրել այսպես՝ ø48 ,,  
 

1.6. Գործնական պարապմունք՝ «Թույլտվածքների և նստեցվածքնե-
րի աղյուսակ»-ով գտնել 64 մմ նոմինալ տրամագծով և կիպ նստեցված-
քով լիսեռի և անցքի չափերի սահմանային շեղումները. 

«Թույլտվածքների և նստեցվածքների աղյուսակ»-ից նոմինալ տրա-
մագծերի առաջին սյունակում վերցել «50֊ից ավելի, մինչև 80» ինտեր-
վալը, և հորիզոնական ուղղությամբ հարևան սյունակում լիսեռի համար 
նշված շեղումները, ներքևի շեղումը հավասար է -20 միկրոնի, կամ -
0,020 մմ-ի, իսկ վերին շեղումը հավասար է զրոյի։ 

Լիսեռի տրամագիծը գրել այսպես՝ 64-0,020: 
Այնուհետև շարունակել դիտել աղյուսակը դեպի աջ՝ հորիզոնական 

գծով մինչև նստեցվածքների «Կիպ П» սյունակի հետ հատվելը և գտնել 
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անցքի շեղումները՝ ներքևի շեղումը հավասար է - 10 միկրոնի կամ -
0,010 մմ֊ի, իսկ վերևի շեղումը՝ +20 միկրոնի կամ + 0,020 մմ֊ի:  

Անցքի տրամագիծը գրել այսպես՝ 64 ,,  
 

1.7.Թեստային առաջադրանքի օրինակ՝ արդյունք-1-ի և արդյունք-2-ի 
տեսական և գործնական թեմաների վերաբերյալ. 

 

1.Համափոխարինելիություն կոչվում է շինվածքամասերի փոխարի-
նելու հնարավորությունը՝  

1. շինվածքամասերի մշակմամբ, 
2. եթե շինվածքամասերը ունեն միևնույն չափերն ու ձևը, 
3. առանց շինվածքամասերի լրացուցիչ մշակմամբ: 
 

2. Պարզաբանել մակերևույթի մաքրության պայմանական նշանները՝ 

∞ 
 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

√ 
 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

3.Գծագրի վրա դրվող հիմնական չափը կոչվում է՝ 
1.սահմանային չափ, 
2.նոմինալ չափ, 
3.իրական չափ:  
 

4.Առավելագույն և նվազագույն սահմանային չափերի միջև եղած 
տարբերությունը կոչվում է՝ 

1.նստեցվածք, 
2.թույլտվածք, 



 
 

18 
 

3.բացակ: 
 

5.Որոշել տրված տրամագծով և երկարությամբ լսեռի պատրաստ-
ման նոմինալ չափը, ներքևի և վերևի շեղումները և թույլտվածքը՝ ø50 ,, , 80 ,,  

 

6.Ոչ պատասխանատու, համեմատաբար մեծ թույտվածքներ ունե-
ցող շինվածքամասեր պատրաստում են՝ 

1.ճշտության հինգերորդ դասով, 
2.ճշտության չորրորդ դասով, 
3.ճշտության երրորդ դասով: 
 

7.Պարզաբանել նշանակումները՝ 
Փ 80 B4-  
Փ 120 B4- 
Փ 150 A3- 
Փ 120  – 

Փ 90 - 
 

8.«Թույլտվածքների և նստեցվածքների աղյուսակ»-ից որոշել 
անցքի և լիսեռի չափերի սահմանային շեղումները 46 մմ նոմինալ 
տրամագծով, սահող նստեցվածքի դեպքում: 
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ԳԼՈՒԽ II. ՉԱՓԻՉ ԵՎ ՉԱՓԱՆՇՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 
  

Ուսումնառության արդյունք 3 – Կատարել հիմնական չափիչ ու չա-
փանշման գործիքներով չափումներ, ստուգումներ:  

Կատարման չափանիշներ՝ 
1) ճիշտ է ներկայացնում չափումը եւ սահմանում օգտագործվող ժա-

մանակակից չափման միավորները,  
2) ճիշտ է ներկայացնում չափման մեթոդները եւ դրանց իրականաց-

ման եղանակները,  
3) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական ու չափանշման գործիքների` ձո-

ղակարկին, միկրոմետր, չափաձող, ունիվերսալ անկյունաչափ, բացա-
կաչափ, կառուցվածքները,  

4) ճիշտ է օգտվում հիմնական չափանշման գործիքներից, կատարում 
չափանշումներ,  

5) ճիշտ է օգտվում հիմնական չափիչ գործիքներից, կատարում չա-
փումներ եւ մեկնաբանում չափելու ճշտությունը: 

 

2. Չափման մեթոդները, հիմնական չափիչ - ստուգիչ գործիքները.  
2.1. Տեսական ուսուցում.  
Փականագործ գործիքագործի կողմից տեխնիկական ճիշտ չափումը 

և չափերի, երկրաչափական ձևի ու մակերևույթների վիճակի ստուգումը 
բարձրորակ դետալներ և շինվածքներ պատրաստելու կարևոր պայման-
ներն են։ 

Չափումը չափվող մեծության համեմատումն է մեկ ուրիշ նույն տե-
սակի մեծության հետ, որը կոչվում է չափի միավոր: 

Չափի միավորի հետ չափվող մեծության համեմատելը նշանակում է 
համեմատել, թե տվյալ չափի միավորը քանի անգամ է պարունակվում 
չափվող մեծության մեջ կամ չափման միավորի որ մասն է կազմում նրա 
հետ համեմատվող մեծությունը։ Յուրաքանչյուր չափման արդյունքը կոչ-
վում է մեծության թվային արժեք կամ պարզապես մեծության արժեք և 
արտահայտվոլմ է թվով ու չափի միավորի անունով։ Օրինակ, չափելուց 
հետո քառակուսի ձողի երկարության ստացված (1,5 մետր) մեծության 
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արժեքը նշանակում է, որ չափի միավոր են ընդունել մետրը և որ չափ-
ված մարմնի (ձողի) երկարությունը 1,5 անգամ մեծ Է մետրի երկարու-
թյունից։ 

Փականագործ-գործիքագործի կողմից մետաղի մշակման ժամանակ 
չափման առարկաներ են հանդիսանում նրա պատրաստած հարմա-
րանքների դետալները, աշխատանքային և ստոուգիչ-չափիչ գործիքնե-
րը, դրոշմները և այլ մետաղե շինվածքները։ Տեխնիկական չափումներ 
կատարելիս չափի միավորը որոշվում Է այն չափի բնույթով, որն անհրա-
ժեշտ Է կատարել։ Այսպես, օրինակ, եթե որոշվում են շինվածքի գծային 
չափերը, ապա չափի միավոր կլինի միլիմետրը, եթե որոշվում են անկ-
յունները, ապա՝ աստիճանները և րոպեները։ Բացի երկարությունը և 
անկյունները չափելոց, հարկ Է լինում որոշել նաև տրված ձևերից կա-
տարված շեղումները և որոշել այդ շեղումների մեծությունները։ 

Չափելիս օգտվում են հատուկ չափերից, որոնք հավասար են չափի 
միավորին։ Այդպիսի չափերը, որոնք պատրաստված են առավելագույն 
ճշտությամբ, կոչվում են էտալոններ։ Չափերից բացի, ոչ պակաս կիրառու-
թյուն ունեն ամեն տեսակ չափիչ գործիքները, սարքերը և հարմարանքնե-
րը։ Այս բոլորը միասին վերցրած՝ կոչվում են չափիչ միջոցներ: 

Կիրառվող չափիչ միջոցներին համապատասխան գոյություն ունի չա-
փելու հետևյալ մեթոդները: 

1. Չափելու բացարձակ մեթոդ, որը հնարավորություն է տալիս որոշե-
լու ամբողջ չափվող մեծության արժեքր (շինվածքի լրիվ չափերը)։ Չափիչ 
գործիքի սանդղակի զրո կետը դրվում է չափվող շինվածքի զրո 
(սկզբնական) կետում, որից սկսվում է հաշվումը: Այսպես է, օրինակ, կա-
տարվում շինվածքի ուղղակի չափումը մասշտաբային քանոնի, չափերի-
զի, ձողակարկինի, միկրոմետրի, անկյունաչափիչ սարքերի օգնությամբ։ 

2. Չափերի հարաբերական մեթոդ, որով որոշվում է արժեքը ոչ թե 
ամբողջ չափվող երկարության վրա, այլ միայն նրա շեղումները սահման-
ված չափից կամ նմուշից։ Սարքի զրո կետը այդ մեթոդի դեպքում դրվում 
է չափվող շինվածքի ոչ թե զրո կետի վրա, այլ տրված մի որևէ որոշակի 
կետի վրա։ Հարաբերական չափման գործիքներ են հանդիսանում զանա 
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զան ինդիկատորները, օպտիմետրերը և ընդհանրապես մեծ զգայնու-
թյան ու ճշգրտության սարքերը։  

3. Չափելու կոնտակտային մեթոդ, որը հնարավորություն է տալիս չա-
փումը կատարել անմիջականորեն շոշափելու (կոնտակտի) միջոցով՝ ար-
քի չափվող մասը շոշափում է չափվող շինվածքի մակերևույթը։ Այդ մե-
թոդով են աշխատում, օգտագործելով չափիչ միջոցների մեծ մասը։ 

4. Չափելու կոնտակտային մեթոդ, որի դեպքում սարքը չի շոշափում 
շինվածքը։ Այդ մեթոդով են աշխատում պրոյեկցիոն, պնևմատիկ և տա-
րողական սարքերը չափումներ կատարելիս, (չափում կատարելիս ան-
խուսափելիորեն պետք է որոշ ուժ գործադրել) որն ազդում է չափման 
ճշտության վրա և այդ ուժը կոչվում է չափային ուժ): 

Անհրաժեշտ է իմանալ նաև հետևյալ հիմնական հասկացողություն-
ներ, որոնցից օգտվում են չափումներ կատարելիս։  

Չափվող մեծության արժեքը, որը համապատասխանում է չափվող 
գործիքի կամ սարքի սանդղակի մեկ բաժանքին, կոչվում է բաժանքի 
արժեք: Այսպես, օրինակ, ձողակարկինի բաժանքի արժեքը սովորաբար 
հավասար է 1 մմ-ի։  

Չափվող գործիքի կամ սարքի սանդղակով կատարվող հաշվանքի 
ճշտությունը կոչվում է չափման ճշտություն և կախված է այն մարդու ըն-
դունակությունից, որը չափում Է կատարում, աչքաչափով է որոշում, օրի-
նակ, սանդղակի բաժանքի արժեքի տասնորդական մասերը։  

Սարքի կամ գործիքի ճշգրտությունը նրա ցուցմունքների ճշտության 
աստիճանն է, որը որոշվում է չափման հնարավոր առավելագույն սխա-
լանքի մեծությամբ, երբ ճիշտ են օգտվում սարքի կամ գործիքի տվյալից։  

Չափման սխալանք կոչվում է մեծության արժեքի չափման արդյունք-
ների (չափիչ սարքի ցուցմունքներ) և նրա իրական արժեքի միջև եղած 
տարբերությունը, Մեծության իսկական նշանակությոնը որոշվում է նմու-
շային չափերով՝ էտալոններով կամ նմուշային չափիչ սարքերով։ 

Չափիչ գործիքի կամ նմուշային չափեր ունեցող սարքի կամ նմուշա-
յին չափիչ սարքերի ցուցմունքների համեմատության գործողությունը 
կոչվում է նաև ստուգում։ 
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Սարքի զգայնությունը արտահայտվում Է չափվող մեծության նվազա-
գույն փոփոխությամբ (շեղմամբ), որն ընդունակ է փոփոխություններ 
առաջացնել սարքի ցուցմունքների մեջ։  

Չափվող շինվածքի իրական չափերից դեպի մեծացում կամ փոքրա-
ցում կատարվող շեղումները շատ դեպքերում չափումների այն սխալնե-
րի հետևանքն են, որոնք առաջանում են հետևյալ պատճառներով՝ 1) 
գործիքի կեղտոտվածությունը, 2) գործիքի կամ սարքի հետ անփույթ վե-
րաբերվելը, 3) գործիքին կամ սարքին լավ ծանոթ չլինելը, 4) չափման 
ճշտության համար սահմանված ջերմաստիճանի խախտումը, 5) չափում 
կատարող մարդու անբավարար ընկալունակությունը և տեսողության 
անբավարար սրությունը։  

Չափման ժամանակ համարյա անհնարին է լիովին վերացնել սխալ-
ները, բայց դրանք կարելի է և պետք Է հասցնել նվազագույնի, վերացնե-
լով սխալների թվարկված պատճառները։ Բացի դրանից չափման ճշտու-
թյունը ապահովելու համար պետք Է շինվածքը չափել միևնույն աալում 
մի քանի անգամ։ Սովորաբար կատարում են երեք չափում և հաշվելով 
նրանց միջինը, այն ընդունում են որպես ճշգրիտ չափում։  

Փականագործության մեջ սովորաբար օգտագործվող ստուգիչ-չափիչ 
գործիքների թվին են պատկանում ճշգրիտ ձողակարկինները, միկրո-
մետրերը, չափաձողերը (շտիխմաս), ստուգիչ քանոնները և սալերր, 
հարթաչափերը, ինդիկատորները, կալիբրները, էտալոնային սալիկները, 
անկյուններ չափելու գործիքները և ուրիշ չափիչ գործիքներ ու սարքեր։ 

 

2.2.Գործնական պարապմունք՝ մինչև 0,02 ճշտությամբ ձողակար-
կինի նոնիուսի բաժանքի որոշում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` մինչև 
0,02 ճշտությամբ ձողակարկին, աշխատանքային գծագրեր, շինվածքա-
մասեր: 
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Նկար 4. Ճշգրիտ ձողակարկին և հաշվում կատարելու օրինակ. 
1 - անշարժ շուրթ, 2 - շարժական շուրթ, 3 - շրջանակ, 4 - պտուտակ և 

մանեկ շարժական շուրթը ճիշտ տեղակայելու համար, 5 - ձող, 6 - շարժակ, 
7 - նոնիուս՝ հաշվումի մինչև 0,02 մմ ճշտությամբ, 8 - սեղմող պտուտակներ. 

 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
Ձողակարկինի ձողի (5) վրա կա սանդղակ՝ 0,50 մմ-ոց բաժանքնե-

րով, 12 մմ երկարությամբ նոնիուսի յուրաքանչյուր բաժանքը հավասար 
է՝  =  = 0,48 մմ: Նոնիուսի բաժանքը յուրաքանչյուր բաժանքից, որն 

արված է ձողի սանդղակի վրա, փոքր է (կարճ է) 0,02 մմ (Օ,50-0,48= 
0,02): Քանի որ նոնիուսի մեկ բաժանքը կազմում է 0,02 մմ, ապա նո-
նիուսի բաժանքների զրոյից հետո առաջին բաժանքը ձողի սանդղակի 
առաջին բաժանքի հետ համընկնելու դեւպքում ձողակարկինի շարժա-
կան շուրթը անշարժից կհեռանա 0,02 մմ: Չափման արդյունքների հաշ-
վելու համար նոնիուսի յուրաքանչյուր հինգերորդ բաժանքի մոտ հաջոր-
դաբար գրված են 10, 20, 40 և 50 թվերը: Նոնիուսի բաժանքի զրոյից հե-
տո հինգերորդ բաժանքի մոտ, կարդացվում է՝ «10 հարյուրերորդական», 
նոնիուսի տասներորդ բաժանքի համընկնումը ձողի այս կամ այն բա-
ժանքի հետ, թիվ 20֊ը, որը գրված է տասներորդ բաժանքի մոտ՝ «20, 
հարյուրերորդական» և այլն։ Նոնիուսի բաժանքները, որոնք համընկնում 
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են ձողի բաժանքների հետ, ցույց են տալիս միլիմետրի ոչ թե տասներոր-
դական, այլ հարյուրերորդական մասերը)։  

 

2.3. Գործնական պարապմունք՝ մինչև 0,02 ճշտության ձողակար-
կինով չափումների կատարում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` մինչև 
0,02 ճշտությամբ ձողակարկին, աշխատանքային գծագրեր, շինվածքա-
մասեր: 

Ձողակարկինով չափումներ կատարելիս նախ մեկ-երկու պտույտ 
թուլացնում են կառանային պտուտակները (8), որոնցով ձողի վրա (5) 
ամրացնում են շարժական շուրթի շրջանակը (3), նրանց միջև տեղավո-
րում են չափվող դետալը և ձողի վրա շարժակը ամրացնում են կառանա-
յին պտուտակով, որից հետո միկրոմետրական մատուցման մանեկի (4) 
պտտումով շուրթերը մոտեցնում են շինվածքամասին։ Դրանց չափող 
մակերևույթները պետք է մի փոքր սեղմեն շինվածքամասը։ Դադարեց-
նելով միկրոմետրական մատուցման մանեկի պտտումը, շրջանակը ամ-
րացնում են կառանային պտուտակով (8)։ Չափումը վերջացնելուց հետո 
դետալից զգուշորեն հանում են ձողակարկինը և նոնիուսով (7) կատա-
րում հաշվումը։ 

Ենթադրենք, որ նոնիուսի վրա զրո բաժանքը անցել է ձողի սանդղա-
կի 25֊րդ բաժանքից, բայց չի հասել մինչև կիսամիլիմետրական բաժան-
քը, ընդ որում նոնիուսի 3-րդ բաժանքը համընկել է ձողի սանղակի որևէ 
բաժանքի հետ։ Հաշվումի արդյունքը կլինի այսպես՝  

25,0 + 3X0,02 = 25,06 մմ։ 
Այսպիսով, նոնիուսով հաշվելու դեպքում ամբողջական միլիմետրերի 

թվին, որ անցնում է նոնիուսի զրո բաժանքը, ավելացվում է միլիմետրի 
հարյուրերորդական այնքան մաս, որքան ցույց է տալիս նոնիուսի բա-
ժանքը, որը համընկնում է ձողի սանդղակի բաժանքներից մեկի հետ։  

 

2.4. Գործնական պարապմունք՝ մինչև 0,05 ճշտությամբ ձողակար-
կինի նոնիուսի բաժանքի որոշում. Գործնական պարապմունքի համար 
անհրաժեշտ ռեսուրսներ` մինչև 0,05 ճշտությամբ ձողակարկին, աշ-
խատանքային գծագրեր, շինվածքամասեր: 
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Նկար 5. Ձողակարկին 0,05 մմ չափման ճշտությամբ 

 
Այս ձողակարկինի ձողի բաժանումները մեկ միլիմետրանոց են։ Նո-

նիուսն ունի 39 մմ երկարություն և բաժանված է 20 հավասար մասերի։ 
Հետևաբար, նոնիուսի յուրաքանչյուր բաժանքը, որը կազմում է 39 : 20 = 
1,95 մմ, ձողի սանդղակի վրա արված յուրաքանչյուր երկու բաժանքից 
կարճ է 2,00 - 1,95 = 0,05 մմ~ով։ Չափման արդյունքները ճիշտ հաշվե-
լու հարմարության համար նոնիուսի վրա յուրաքանչյուր հինգ բաժանքից 
հետո հաջորդաբար գրված են 25, 50, 75 և 1 թվերը։ Նոնիուսի զրոյից 
հետո գրված առաջին թիվը, որը համընկնում է ձողի սանդղակի որևէ 
բաժանքի հետ, ցույց է տալիս 0,05 մմ, երկրորդը՝ 0,10 կամ 0,1 մմ, 
երրորդը՝ 0,15 մմ, չորրորդը՝ 0,20 կամ 0,2 մմ և այլն։ 

 

2.5. Գործնական պարապմունք՝ մինչև 0,05 ճշտության ձողակար-
կինով չափումների կատարում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` մինչև 
0,05 ճշտությամբ ձողակարկին, աշխատանքային գծագրեր, շինվածքա-
մասեր: 

Դիցուկ անհրաժեշտ է չափել շինվածքամասի երկարությունը: Վեցնել 
շինվածքամասը և ըստ երկարության տեղակայել ձողակարկինի շուրթե-
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րի միջև և թեթևակի սեղմել և սևեռել կառանային պտուտակով: Դիտել 
նոնիուսի սանդղակի զրոյական բաժանքից հետո որ բաժանքն է համ-
ընկնում ձողի սանդղակի բաժանքի հետ: Ենթադրենք զրո բաժանքը 
գտնվում է ձողի սանդղակի 12 նիշի և 12,1 նիշի միջև: Սանդղակի նիշի 
հետ համընկնում է նոնիուսի սանդղակի 27 նիշը: Շինվածքամասի չափ-
ված երկարությունը կլինի՝ 12,00 + 0,27 = 12,27 մմ: 

 

2.6. Գործնական առաջադրանքներ՝ 
1. Ձողակարկինի վրա դնել հետևյալ չափերը միլիմետրերով՝ 

0,02 0,12 1,30 1,10 2,00 4,7 10,12 25,44 
1,06 0,16 0,52 1,80 3,42 5,54 11,70 45,50  

2. Կարդալ նոնիուսի ցուցմունքները՝ 
 

Եթե նոնիուսի զրո 
բաժանքը անցել է 

ամբողջական թվից 
0 6 8 10 12 14 16 18 20 

Իսկ ձողի սանդղակի 
բաժանքի հետ 

համընկել է բաժա-
նումը՝ 

14 -
րդ 

22 -
րդ 

33 -
րդ 

5 -
րդ 

7 -
րդ 

4 -
րդ 

9 -
րդ 

8 -
րդ 

6 -
րդ 

  
2.7. Գործնական պարապմունք՝ միկրոմետրի թմբուկի բաժանքի որո-
շում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` միկրո-
մետր, աշխատանքային գծագրեր, շինվածքամասեր: 

 
 

 
Նկար 6. Միկրոմետր. 

1 - անշարժ կրունկ, 2 - չափիչ 
մակերևույթ, 3 - կառանիչ օղակ, 

4 - թմբուկ,   5 - ճչանակ, 
6 - միկրոմետրական պտուտակ,         

7 - ականոց, 8 - ճարմանդ 
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Միկրոմետրը (նախատեսված է դետալների արտաքին մակերևույթնե-
րի տրամագծերի, երկարությունների, լայնությունների և հաստություննե-
րի ճշգրիտ չափումների համար) բաղկացած Է պողպատյա ճարմանդից 
(8), որը մի կողմում ունի չափիչ մակերևույթով անշարժ կրունկ (1), իսկ 
մյուս կողմում՝ ականոց (7), որին ամրացված Է ներքին պարուրակով 
պարկուճը։ Պարկուճի մեջ հագցված Է միկրոմետրական պտուտակը (6), 
պարուրակի 0,5 մմ քայլով։ Ձախ ծայրում պտուտակը վերջանում է չա-
փիչ մակերևույթով (2)։ 

Արտաքինից ականոցը ընդգրկում է պտուտակին (6) ամրացված 
թմբուկով (4)։ Այսպիսով թմբուկի պտտումով Է պտտվում նաև պտուտա-
կը, և այդ ընթացքում տեղափոխվում Է նրա չափիչ մակերևույթը։ Թմբու-
կի աջ ծայրին կա հատուկ սարք, որը ճչանակ (5) է կոչվում։ Չափման 
ժամանակ թմբուկի պտտումը պետք Է կատարել միայն ճչանակի գլխի-
կից բռնելով։ Պտուտակը ցանկացած դիրքում ամրացվում Է կառանիչ 
օղակի (3) միջոցով։ Ականոցի արտաքին մակերևույթին գծված են երկու 
երկայնական սանդղակներ տեղաշարժված մեկը մյուսի նկատմամբ կես 
միլիմետրով: Թմբուկի արտաքին կոնական մակերևույթի վրա գծված են 
50, մեկը մյուսից հավասարապես հեռացված, գծիկներ: Թմբուկի մեկ 
պտույտ - դարձի ժամանակ նրա չափիչ մակերևույթը երկայնական 
ուղղությամբ կտեղաշարժվի պտուտակի մեկ քայլի չափով, այսինքն 0,5 
մմ: Թմբուկի մեկ բաժանքի չափով դարձի ժամանակ պտուտակի չափիչ 
մակերևույթը կտեղափոխվի պտուտակի քայլի  - ի չափով, այսինքն 

0,5 : 50=0,01 մմ: Այսպիսով թմբուկի սանդղակի մեկ բաժանքը հավա-
սար է 0,01 մմ – ի: 

 

2.8. Գործնական պարապմունք՝ միկրոմետրով չափումների կա-
տարում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` միկրո-
մետր, աշխատանքային գծագրեր, շինվածքամասեր: 
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Նկար 7. Չափում միկրոմետրով. 
ա) ճչանակի պտտումով միկրոմետրը չափի վրա դնելը, բ) միկրոմետրի 

իլի ամրացումը սեղմող օղով, գ) հաշվում կատարելիս 
 
Միկրոմետրի մեջ տեղակայել շինվածքամասը: Դիցուք, թմբուկի թեք 

եզրը միկրոմետրի ձողի վրա զրո բաժանքից անցել Է 20 մմ և որ երկայ-
նական գծի դիմաց գտնվում է թմբուկի 32֊րդ բաժանքը։ 

Միկրոմետրի ցուցմունքների հաշվումը կատարվում Է այսպես։ Ամբող-
ջական միլիմետրերը և կիսամիլիմետրերը հաշվում են ըստ ձողի բա-
ժանքների թվի։ Միլիմետրի հարյուրերորդական մասերը որոշվում են 
ըստ թմբուկի թեք մասի այն բաժանքի, որն ընկնում Է ձողի երկայնա-
կան գծի դիմաց: Ամբողջական միլիմետրերը և նրանց կեսերը գտնելու 
համար բավական Է հաշվել ձողի վրա եղած բաժանքների թիվը՝ սկսած 
զրոյից մինչև թմբուկի թեք եզրը։ Միլիմետրի հարյուրերորդական մասե-
րը հաշվելու համար նայում են, թե թմբուկի որ բաժանքն Է համընկնում 
ձողի երկարությամբ արված երկայնական գծի հետ: 

Չափը կլինի 20 + 0,23 = 20,32 մմ։ 
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Ենթադրենք, թե ձողի վրա թմբուկի թեք եզրով բացված է 5,5 բաժա-
նումը, իսկ երկայնական գծի հետ համընկնում է թմբուկի 21֊րդ բաժան-
քը։ Այս դեպքում 5,5 + 0,21 = 5,71 մմ։ 

Ամեն մի միկրոմետրի վրա միկրոմետրական պտուտակի տեղափո-
խությունը սահմանափակված է 25 մմ երկարությամբ, այդ պատճառով 
միկրոմետրերը պատրաստում են Օ֊ից մինչև 25 մմ, 25֊ից մինչև 50 մմ, 
50-ից մինչև 75 մմ և այլ չափերով։ 

 

2.9.Գործնական առաջադրանքներ՝ որոշել չափը. 
 

Եթե ձողի վրա բաց է 
բաժանումը 0,5 1 2,5 6,5 12,5 15 16 20,5 22 

Իսկ ձողի արված գծի 
հետ համընկնում է 
թմբուկի բաժանքը 

2 -
րդ 

5 -
րդ 

9 -
րդ 

15 -
րդ 

18 -
րդ 

20 -
րդ 

25 -
րդ 

38 -
րդ 

41 -
րդ 
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ԳԼՈՒԽ III. ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾ - ԳՈՐԾԻՔԱԳՈՐԾԻ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄԸ 

 
Ուսումնառության արդյունք 1 – Բնութագրել փականագործ - գործի-

քագործի աշխատատեղը, պարզաբանել փականագործական եղանա-
կով մետաղների մշակման գործույթները: 

Կատարման չափանիշներ՝ 
1) ճիշտ է ներկայացնում փականագործական աշխատանքների տե-

սակները, 
2) ճիշտ է ներկայացնում նախապատրաստական տեխնոլոգիական 

գործույթները, 
3) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական տեխնոլոգիական գործույթները, 
4) ճիշտ է ներկայացնում փականագործ-գործիքագործի աշխատատեղը,  
 անհրաժեշտ սարքավորումները, 
5) ճիշտ է ներկայացնում փականագործ-գործիքագործին անհրաժեշտ 

օժանդակ և հիմնական գործիքները, հարմարանքները, 
6) ճիշտ է ներկայացնում աշխատատեղին ներկայացվող անվտանգու-

թյան պահանջները: 
 

3.1. Փականագործ-գործիքագործի աշխատատեղ. 
Աշխատատեղ է կոչվում ցեխի կամ արհեստանոցի այն մասը՝ այնտեղ 

գտնվող բոլոր սարքավորումներով, հարմարանքներով, գործիքներով ու 
պարագաներով, որոնք հատկացված են որոշակի գործողություններ կա-
տարելու համար։  

Փականագործ-գործիքագործի աշխատատեղի հիմնական սարքավո-
րումներն են դազգահը` մամլակով (նկ. 8ա ), ստուգման ու չափանշման 
սալ-հարմարանքը (նկ. 1բ) և օժանդակ գործասեղանը (նկ. 8գ ): 
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Նկար 8. Փականագործ - գործիքագործի աշխատատեղ 

ա) դազգահ` մամլակով, բ) ստուգման - չափանշման հարմարանք,  
գ) օժանդակ գործասեղան 

 
Դազգահը (նկար 1ա) իրենից ներկայացնում Է մի հատուկ սեղան փա-

կանագործական աշխատանքներ կատարելու համար։ Դազգահի երեսը 
պատրաստվում է տախտակներից և ունի 50մմ հաստություն, որը ծածկ-
վում է մետաղյա թիթեղով կամ լինոլեումով: Սեղանի վրա երեք կողմից 
ամրացվում է փայտե կողեր` դարակներով: Կողերը չեն թողնում դազգա-
հի վրայից մանր առարկաներ և գործիքներ վայր ընկնեն, իսկ դարակնե-
րը նախատեսված են գործիքների և շինվածքամասերի համար: Դազգա-
հի բարձրաթյունը 800 - 900 մմ է, երկարությունը` 1000-1200մմ, լայնու-
թյունը՝ 700-800 մմ։ Գործիքները պահելու համար դազգահի մեջ կան 
դուրս քաշովի արկղեր։ Միտեղանի դազգահները պատրաստվում են 
բարձրությունը կարգավորող ոտներով դազգահը աշխատողի հասակին 
հարմարեցնելու համար։ Դազգահները կարող են լինել միտեղանի և 
բազմատեղանի։ Բազմատեղանի դազգահների վրա դնում են շրջանակ-
ների մեջ ձգված մետաղալարե ցանցեր` աշխատողներին թոչող բեկոր-
ներից պաշտպանելու համար: Բազմատեղ դազգահների չափերը որոշե-
լու ժամանակ ելնում են միտեղանի դազգահների հիմնական չափերից։ 
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Բազմատեղ դազգահների վրայի մամլակների միջև եղած տարածությու-
նը պետք է լինի 1000 - 1200մմ։ 

Դազգահը ունի կողասեղան` դուրսքաշովի արկղերով (նկար 9): 
Վերևի արկղը նախատեսված է չափիչ գործիքների, գծագրերի և փոքր 
չափերով գործիքների համար: 

 
Նկար 9.Կողասեղանի արկղեր 

  

Երկրորդ արկղը նախատեսված է փականագործական և հավաքման 
գործիքների համար, երրորդը` գործիքների պահպանման և չորրորդը` 
օժանդակ և ամրացման նյութերի համար: Բացի արկղերից, նախատես-
վում է նաև սեղանի վրայի օժանդակ արկղեր` տես հավելված 1: 

Ստուգման-չափանշման հարմարանքը (նկար 1բ) նախատեսված է 
շինվածքամասերի չափանշան, չափերի ստուգման համար և հիմնատա-
կում տեղակայված են կլոր դարակ ու կողասեղան չափիչ, չափանշման, 
ստուգման գործիքներ ու առաջին անհրաժեշտության հարմարանքներ:  

Օժանդակ գործասեղանը (նկար 1գ) նախատեսվում է հավաքման աշխա-
տանքների համար, որոնց վրա տեղավորված են լինում հարմարանքներ։ 
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3.2.Փականագործ-գործիքագործի աշխատատեղի հիմնական հար-
մարանքներ. 

Փականագործական-գործիքագործական աշխատանքների կատար-
ման առանձնահատկությունից ելնելով աշխատատեղի հիմնական հար-
մարանքները պետք էընտրվեն կախված շինվածքամասի մշակման պա-
հանջվող ճշտության դասից:  

Մշակվող շինվածքամասը պահելու և ամրացնելու համար դազգահի 
վրա տեղավորում են զուգահեռ շրջվող, արտակենտրոնակով և շուրթերի 
հեռացման ձողիկով արագագործ, սեղանի ձեռքի արագագործ, սեղանի 
թեք մշակման հարմարանքով, ձեռքի, մամլակներ (Նկար 10): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 10. Մամլակներ 
ա) զուգահեռ շրջվող, բ) արտակենտրոնակով և շուրթերի հեռացման ձողիկով 

արագագործ, գ) սեղանի ձեռքի արագագործ, դ) սեղանի թեք մշակման 
հարմարանքով  

  

ա 

բ 

գ դ 



 
 

34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 11. Հարմարանքներ 
ա) բարդ շինվածքամասերի մշակման, բ) բարդ շինվածքամասերի մշակման 

սարքավորված մասշտաբային քանոնով, գ) բարդ շինվածքամասերի մշակման 
համար ունիվերսալ, դ) տեղակայվող-խարտակցման 

 

Փականագործական - գործիքագործական տեխնոլոգիական գոր-
ծույթների համար նախատեսված են բարդ շինվածքամասերի մշակման 
համար, բարդ շինվածքամասերի մշակման համար սարքավորված 
մասշտաբային քանոնով, բարդ շինվածքամասերի մշակման համար 
ունիվերսալ, տեղակայվող-խարտակցման հարմարանքներ (Նկար 11): 

 

3.3.Փականագործ-գործիքագործի գործիքներ. 
Այն գործիքները, որոնցից փականագործ-գործիքագործը հատկապես 

հաճախ է օգտվում, միշտ պետք է լինեն ձեռքի տակ և նրանք պահվում 
են դազգահի արկղում։  

Մուրճերը, հատիչները, տիգաձև հատիչները, խարտոցները, քերան-
ները, պտուտակիչները, մանեկի դարձակները, կիպահղկիչները, հղկա-

ա բ 

գ 

դ 



 
 

35 
 

նյութե հեսանները պատկանում են այն գործիքների թվին, որոնք փա-
կանագործ - գործիքագործը մշտապես ունենում է իր աշխատատեղում։ 

Փականագործության մեջ օգտագործում են երկու տեսակ մուրճեր` կլոր 
և քառակուսի զարկանով։ Մուրճերի զարկանները պատրաստում են У7-У8 
գործիքային պողպատից և ենթարկում են մխման ու ողորկման։ 

Մուրճերի կոթերը պատրաստում են պինդ տեսակի փայտերից (հա-
ճարի, կեչի), ըստ որում կոթի երկարությունը կախված է մուրճի կշռից։  

Հատիչը նախատեսված է մշակվող դետալի մակերևույթից մետաղի 
շերտը կտրելու միջոցով հեռացնելու, նախապատրաստվածքը մասերի 
բաժանելու համար, թերթամետաղից նախապատրաստվածքը արտա-
հատելու, ձուլացլեպները, լցանները հատելու համար: Հատիչը բաժան-
վում է երեք մասի՝ գործող, միջին և հարվածելի: Հատիչը սլատրաստում 
են У7А մարկայի գործիքային պողպատից, նրանց գործող մասը, մոտա-
վորապես 30 մմ երկարությամբ մխվում է և այնուհետև ենթարկվում 
մխամեղմման։ Հատիչի հարվածելի մասը նույնպես մխվում է մոտավո-
րապես 15 մմ երկարության վրա, որի կարծրությունը փոքր ինչ ցածր է 
գործող մասի կարծրությունից։ 

Տիգաձև հատիչը հատիչից տարբերվում է գործող մասի նիզակաձև 
տեսքով և ունի ավելի նեղ կտրող եզր։ Տիգաձև հատիչը սովորաբար օգ-
տագործվում է ակոսիկներ փորելու համար։ Տիգաձև հատիչր պատրաս-
տում են У7А մարկայի գործիքային պողպատից և մխում են այնպես, ինչ-
պես և հատիչր։ 

Խարտոցները իրենցից ներկայացնում են տարբեր չափերի ու պրոֆի-
լի շերտեր, չորսվակներ կամ ձողեր, որոնց գործող մակերևույթների վրա 
քերթատված են ատամներ։ Խարտոցի պոչի մասն ունի սրված ձողի ձև 
և ծառայում Է կոթը հագցնելու համար։ 
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Նկար 12. Փականագործի - գործիքագործի հիմնական 

գործիքների հավաքածու 
 
Խարտոցները իրարից տարբերվում են պրոֆիլով, տեսքով և ձողի 

քերթերի տեսակներով ու չափով։ 
Ըստ պրոֆիլի լինում են տափակ, քառակուսի, եռանիստ, կիսակլոր, 

կլոր և հատուկ։ Ըստ քերթերի տեսակի տարբերվում են՝ խոշոր քերթե-
րով, քերթախարտոց (օգտագործվում է կոպիտ խարտոցելու համար) և 
մանր քերթերով երեսային (վերջնական մշակման և մաքուր մակերևույթ 
ստանալու համար): Ըստ քերթվածքի տեսակի լինում են միագիծ (կամ 
հասարակ) քերթով և երկակի քերթով։ Խարտոցներ պատրաստում են 
У8-У13 գործիքային պողպատից կամ ШX6, ШX9 և ШX15 քրոմային պող-
պատից։ Խարտոցները մխում են մինչև բարձր կարծրության։ 
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Քերաններր իրենցից ներկայացնում են մեկ ծայրում կտրող եզրերով 
ուղղանկյուն կամ եռանիստ հատվածքով պողպատե շերտեր և նախա-
տեսված է հարթ և կորագիծ մակերևույթների վերջնական մշակման հա-
մար, երբ անհրաժեշտ Է ստանալ լավ հարմարակոկված մակերևույթով 
կցորդվող դետալներ։ Ուղղագիծ մակերևույթները մշակում են հարթ քե-
րաններով, իսկ կորագիծները՝ եռանիստ և հատուկ քերաններով։ Քե-
րանները պատրաստում են У12-У12А գործիքային պողպատից, նրանց 
աշխատող մասը մխվում Է 30 մմ երկարությամբ։ 

Կիպահղկիչը նախատեսված է խարտոցով կամ քերանով աշխատանք-
ներից հետո մշակվող շինվածքի մակերևույթի վերջնամշակման, դրան 
առավելագույն ճշտություն տալու համար: Կիպահղկիչների նյութը մշակվող 
շինվածքի նյութից ավելի փափուկ պետք է լինի և հիմնականում պատ-
րաստվում է թուջից, կարմիր պղնձից և արույրից:  

Հղկանյութե հեսանը փականագործին հարկավոր են կտրող գործիք-
ները սրելուց հետո կարգաբերելու համար։ 

Փականագործ-գործիքագործը պետք Է ունենա գծագրական պի-
տույքներ՝ կատարված աշխատանքները գրանցելու, Էսքիզներ գծելու և 
թվաբանական հաշվումներ կատարելու համար, որոնց նա հաճախ է 
հարկադրված լինում դիմել աշխատանքի ընթացքում: 

Փականագործ-գործիքագործը իր աշխատանքի մեջ, ձեռքի աշխատան-
քային գործիքների հետ միասին, օգտագործում է ձեռքի մեքենայացված 
սարքեր` Էլեկտրական գայլիկոնիչ, հղկիչ, մանեկադարձակ, զոդիչ, պնև-
մատիկ մեքենաներ՝ խարտոցելու և հղկելու համար: 

Փականագործ-գործիքագործին անհրաժեշտ ստուգիչ, չափիչ և չա-
փանշման գործիքները ներկայացված են նախորդ մոդուլում: 

 

3.4.Փականագործ-գործիքագործի աշխատատեղի կազմակերպում. 
Փականագործ-գործիքագործի աշխատատեղը պետք է լինի ընդար-

ձակ, հարմարավետ, լուսավոր և մաքուր: Դազգահը պետք է տեղադր-
ված լինի պատուհանի մոտ: Աշխատատեղում դրված Էլեկտրական լամ-
պի լույսը չպետք է ուղիղ ընկնի աշխատանք կատարողի աչքերի մեջ։ 
Անհրաժեշտ Է օգտվել փոխադրովի էլեկտրական լամպից, որն ունի 
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պաշտպանական գլխադիր, այնպես որ հնարավոր լինի լույսը ուղղել 
մամլակում կամ դազգահի վրա մշակվող առարկային։ Դազգահի տակ և 
դազգահի շուրջը եղած հատակը պետք Է էինի հարթ և լրիվ սարքին վի-
ճակում։ 

Մամլակների տեղակայման բարձրությունը, պետք է հարմարեցված լինի 
աշխատողի հասակին։ Զուզահեռ շրջվող մամլակների տեղակայման ժա-
մանակ մամլակների առաջ կանգնում են ուղիղ, առանց կռանալու, դեպի 
կուրծքը ծռված ու սեղմված ձեռքը և ուղղված մատներով արմունկը վերևից 
դնում են մամլակների շրթիկների վրա, մամլակների ճիշտ տեղակայման 
դեպքում մատները պետք է կպչեն կզակին։ Պատվանդանային մամլակնե-
րի տեղակայման ստուգումը կատարվում է այդ նույն եղանակով միայն այն 
տարբերությամբ, որ նրանց տեղակայումն ստուգելու ժամանակ ծնոտը 

պետք Է կպչի ոչ թե ուղ-
ղված մատներին, այլ 
բռունցք արած մատնե-
րին։ Զուգահեռ մամլակնե-
րի ճիշտ տեղակայման 
դեպքում ըստ հասակի՝ աջ 
ձեռքի արմնկային մասը 
պետք Է գտնվի հորիզո-
նական դիրքում, արմնկա-
յին ծալվածքում առաջաց-
նելով ուղիղ անկյուն։  

 Նկար 13. Դազգահի վրա զուգահեռ մամլակի  
տեղակայման ստուգումն ըստ աշխատողի հասակի 

 
 

Մամլակների ոչ ճիշտ տեղակայման դեպքում աջ ձեռքի արմունկը 
կլինի կամ ցած կախված, կամ վեր բարձրացած։ Աշխատողը բարձրա-
հասակ լինելու դեպքում մամլակը տեղակայում են համապատասխան 
բարձրություն ունեցող փայտե տակդիրների վրա։ Աշխատողը ցածրա-
հասակ լինելու դեպքում օգտագործում են ոտքի տակ դնելու շարժական 
ցանցիկներ, որոնք ամեն անգամ աշխատանքը վերջանալուց հետո 



 
 

39 
 

դրվում են դազգահի տակ։ Տակդիրների և ցանցիկների անհրաժեշտու-
թյուն չի զգացվի, եթե դազգահները իրենց բարձրությունը կարգավորե-
լու համար ունենում են հարմարանք։ Նստած աշխատելու անհրաժեշտու-
թյան դեպքում օգտվում են դազգահի բարձրացվող նստոցից: Աշխա-
տանքային և ստուգիչ֊չափիչ գործիքները պետք Է դասավորված լինեն 
դազգահի արկղերում որոշակի կարգով (Նկար 2.)։ Խոշոր գործիքը տե-
ղավորվում է արկղի հատակին անջատված բաժնում, իսկ մանրերը՝ 
շարժական վահանակի վրա։ Գործիքները չի կարելի պահել իրար վրա 
դրված վիճակում, նրանք կարող են փչանալ և, բացի այդ, ժամանակը 
կվատնվի պահանջվող գործիքը փնտրելու համար։  

Աշխատանքը սկսելուց առաջ աշխատողը ծանոթանում Է գծագրին, 
նշում Է մշակման կարգը, որոշում, թե ինչ գործիքներ, հարմարանքներ և 
նյութեր պետք կգան նրան աշխատանքի համար: Աշխատանքի համար 
նախապատրաստված ամեն ինչ փականագործը դասավորում է դազգա-
հի վրա որոշակի կարգով ըստ ընդունված կանոնի` 

1) այն, ինչ հարկավոր է վերցնել աջ ձեռքով, տեղավորվում է աջ կողմում, 
2) այն, ինչ հարկավոր է վերցնել ձախ ձեռքով, տեղավորվում է ձախ 

կողմում, 
3) այն, ինչ չի կարելի վերցնել մեկ ձեռքով, տեղավորվում է այնպես, 

որպեսզի հարմար լինի երկու ձեռքով վերցնելու համար, 
4) այն, ինչ օգտագործվում է հաճախակի, հարկավոր է դնել մոտ տա-

րածության վրա, 
5) այն, ինչ օգտագործվում է ավելի հազվադեպ, պետք է դնել հեռու, 
6) ստուգիչ֊չափիչ գործիքը դրվում է հատուկ դարակիկների կամ վա-

հանակների վրա։  
Հանձնարարված աշխատանքը կատարելու ժամանակ աշխատողը 

պետք է խստորեն պաշտպանի աշխատանքային կաչգապահությունը։ 
Այս կամ այն գործիքը օգտագործելուց հետո, անհրաժեշտ է անմիջապես 
այն դնել իր տեղը։ Չի կարելի գործիքը դնել գործիքի վրա կամ որևէ այլ 
առարկայի վրա։ Մամլակների մեջ մշակվող շինվածքամասերը ամրաց-
նելիս, ոչ մի դեպքում չպետք է մուրճով կամ ուրիշ առարկաներով հար-
վածել մամլակների բռնակին. նույնպես չի թույլատրվում մամլակների 
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բռնակին խողովակ հագցնել՝ պինդ սեղմելու համար։ Չի կարելի չափել 
աշխատանքից տաքացած դետալը։ Աշխատանքի ժամանակ հարկավոր 
է խուսափել ավելորդ շարժումներից: Հատկապես անհրաժեշտ է խիստ 
հետևել անվտանգության տեխնիկայի կանոններին, մշտապես կարգու-
կանոն ու մաքրություն պահպանել աշխատատեղում։ 

Աշխատանքը վերջանալուց հետո աշխատողը պարտավոր է կարգի 
բերել գործիքները, հարմարանքներն ու մեխանիզմները։ Աշխատող գոր-
ծիքը հարկավոր է մաքրել տաշեղից և չորացնել չոր փափուկ բամբակե 
շորով, ստուգիչ֊չափիչ գործիքը սկզբից սրբում են փափուկ չոր շորով, 
իսկ այնուհետև չորացնում են թեթև յուղոտված փափուկ շորով։ Աշխա-
տողը իր մշտական գործիքները հավաքում է դազգահի արկղի մեջ և 
դասավորում ըստ տեղերի: 

Աշխատատեղի հավաքումը պետք է կատարել խնամքով, դազգահի ե 
մամլակների վրայից խոզանակով մաքրում են խարտուքը, տաշեղը և 
աղբը, հեռացնում են մնացուկները դրանց համար առանձնացված տեղ, 
լաթով չորացնում են մամլակները։ Չաշխատող մամլակների շուրթերը 
չպետք է կիպ միացնելլ, նրանց միջև թողնում են 2-3 մմ բացակ։  

 

3.5. Աշխատատեղին ներկայացվող անվտանգության պահանջները. 
Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ. 
1. Գործնական պարապմունքներին թույլատրվում են մասնակցելու այն 

սովորողները, որոնք` 
1.1. չունեն բժշկական հակացուցմունքներ փականագործական ար-

հեստանոցներում աշխատելու, 
1.2. անցել են անվտանգության կանոնների հրահանգավորում, 
1.3. ծանոթացել են սարքավորումների և հարմարանքների շահա-

գործման հրահանգավորումներին 
2. Փականագործական արհեստանոցի վտանգավոր գործոններն են 

հանդիսանում` 
2.1. ֆիզիկական (էլեկտրական աղբյուրի վտանգավոր լարումը, սար-

քավորումների և մեխանիզմների շարժական մասերը, սուր եզրերը, նա-
խապատրաստվածքի մակերևույթի ծլեպները, աղմուկը, թրթռոցները, 
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սարքավորումների և նախապատրաստվածքի բարձրացված ջերմությու-
նը, օդափոխության համակարգը, կտրող, խարտոցվող, ծակող գործիք-
ները, սովորեցման գործնական միջոցները), 

2.2. քիմիական (փոշին, քիմիական նյութերը, որոնք անջատվում են 
մետաղների մշակման ժամանակ), 

2.3. հոգեբանաֆիզիոլոգիական (ուշադրության լարվածությունը) 
3. Փականագործական արհեստանոցում պետք է օգտագործվեն հե-

տևյալ հատուկ հագուստը և անհատական պաշտպանության միջոցները` 
բամբակե խալաթը, ձեռնոցները, պաշտպանիչ ակնոցները: 

4. Սովորողները պարտավոր են պահպանել հակահրդեհային անվտան-
գության կանոնները, իմանալ անհրաժեշտ հակահրդեհային միջոցների տե-
ղը, դեղատուփիտեղը և կարողանալ ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն: 

5.Աշխատատեղը և աշխատանքային գոտիները պետք է ունենան բա-
վարար լուսավորվածություն, ընդ որում այդ լուսավորվածությունը չպետք 
է աչքածակող լինի: 

6. Աշխատանքային հարմարանքները և մեխանիզմները փոխարինե-
լու և մաքրելու համար պետք է օգտագործել օժանդակ գործիքներ` դար-
ձակ, կեռ, խոզանակ, քերակ: 

7. Յուրաքանչյուր պատահարի ժամանակ վնասվողը կամ ականատե-
սը անմիջապես պետք է տեղյակ պահի վարպետին կամ պարապմունքը 
անցկացնողին: 

8. Սովորողներին արգելվում է առանց վարպետի կամ պարապմունքը 
անցկացնողի թույլտվության մոտենալ արհեստանոցի սարքերին և հար-
մարանքներին, առավել ևս կատարել աշխատանքներ, ինչպես նաև ձեռ-
նահարել էլեկտրական անջատասարքերը: 

9. Սովորողները, ովքեր կխախտեն կամ չեն կատարի անվտանգության 
պահանջները, կենթարկվեն պատասխանատվության համաձայն սովորող-
ների համար գործող կարգապահական կանոնակարգի դրույթների: 

 

Անվտանգության պահանջները գործնական պարապմունքները 
սկսելուց առաջ. 

1. Պարապմունքը սկսելուց առաջ սովորողը պարտավոր է` 
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1.1. սովորի ներկայացվող պահանջների բովանդակությունը, 
1.2. հագնի հատուկ հագուստը, նախապատրաստի անհատական 

պաշտպանության միջոցները, 
1.3. նախապատրաստի աշխատատեղը, դազգահի վրայից հավաքի 

ավելորդ առարկաները,  
1.4. անհրաժեշտ գործիքները և հարմարանքները, նախապատրաստ-

վածքը տեղակայի այնպես, որ հնարավոր չլինի դրանց ընկնելը, 
1.5. ստուգի դազգահի վիճակը` երեսի մակերևույթը լինի հորիզոնա-

կան, ծածկված պողպատե թիթղով, առանց փոսիկների և ծլեպների, 
1.6. ստուգի պաշտպանիչ էկրանի սարքելիությունը, 
1.7. ստուգի մամլակի սարքելիությունը` մամլակի շարժական մասերը 

տեղաշարժվում են առանց լռվելու, հրոցների և պահանջված դիրքում 
ապահով սևեռվում են, մամլակի բռնալծակը չունենա լռվածություն և 
ծլեպներ, մամալակը սարքավորված լինի սարքավորումով, որը կանխում 
է պտուտակի լրիվ ընթացքի ժամանակ պտուտակահանումը մանեկից, 

1.8. ստուգի աշխատանքի համար անհրաժեշտ գործիքների սարքի-
նությունը և վստահ լինի, որ դրանց վիճակը համապատասխանում է հե-
տևյալ անվտանգության պահանջներին` 

ա) մուրճերի զարկանները ունենան հարթ մակերևույթ առանց շեղ-
վածքի, կոտրվածքի, ջարդուկների, ճաքերի և ծլեպների, 

բ) մուրճերի և այլ հարվածային գործիքների բռնակները լինեն հարթ, 
առանց ճաքերի, 

գ) պտուտակիչները ունենան սարքին բռնակներ, ուղիղ միջուկ, 
դրանց աշխատանքային մասերը` հավասար հարթ կողային նիստեր, 
առանց շեղվածքի և վնասվածքի, 

դ) նկատված բոլոր խախտումները, անսարքությունները և ջարդ-
վածքները անմիջապես հաղորդի վարպետին կամ պարապմունքը անց-
կացնողին, 

ե) իմանա, որ արգելվում է անցնել աշխատանքի, եթե նկատել է աշ-
խատատեղի անհամապատասխանությունը ներկայացված պահանջնե-
րին, ինչպես նաև կատարել նախապատրաստական աշխատանքներ, 
որոնք չեն համապատասխանում նշված ցուցումներին: 
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Անվտանգության պահանջները գործնական պարապմունքների 
ժամանակ. 

1. Պարապմունքի ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել ներկայացվող 
հրահանգները, սարքվորումների, մեխանիզմների և գործիքների շահա-
գործման կանոնները, դրանք չենթարկել մեխանիկական հարվածների, 
չթույլատրել դրանց վայր ընկնումը: 

2. Աշխատանքի ժամանակ սովորողը պարտավոր է` 
ա) պահպանի կարգ ու կանոն և մաքրություն աշխատատեղում, 
բ) օգտագործի պահպանիչ ակնոցներ հարվածային գործիքներ օգ-

տագործելիս, 
գ) մամլակի վրա աշխատանքներ իրականացնելիս նախապատրաստ-

վածքը ամրացնի հուսալի և ամուր, 
դ) խարտոցով աշխատելիս պահի ձեռքի մատները խարտոցի վերին 

մակերևույթի վրա, 
ե) օգտագործի աշխատանքային գործիքը միայն ըստ նշանակության; 
3. Սովորողին արգելվում է` 
ա) թիթեղային մետաղներով կտրման, ուղղման աշխատանքներ կա-

տարել առանց ձեռնոցի` խուսափելով ձեռքերը վնասել մետաղական թի-
թեղի սուր եզրերից, 

բ) ծածկել սարքերը և մեխանիզմները թղթով և կողմնակի առարկա-
ներով, 

գ) թույլ տալ կողմնակի առարկաների կուտակումը աշխատատեղում, 
դ) փչահարել մետաղատաշեղը և խարտուքը կամ հավաքել ձեռքով, 
ե) կատարել մակերևույթի մաքրումը օգտագործելով թթուներ և ալկա-

լիներով, 
զ) կատարել մաքրման աշխատանքներ աշխատող սարքերի վրա կամ 

տակը և շարժման մեջ դրված մեխանիզմներին մոտ, 
է) սրբել հոսանքի անջատիչները կամ անջատման սարքերը, 
ը) մտնել կամ ձեռքը ձգել տվյալ պահին գործող, ինչպես նաև չգործող 

սարքավորումների սահմանագծից այն կողմ, 
թ) հավաքել միևնույն արկղում լաթեր, թղթյա և յուղոտված մնացուկներ, 
ժ) լցնել կոյուղի թթուներ, ալկալիներ և դրանց լուծույթներ, 
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ի) կատարել գործողություններ առանց վարպետի կամ պարապմունքը 
անցկացնողի թույլտվության, 

4. Սարքերի և մեխանիզմների աշխատանքի ժամանակ անսարքու-
թյուններ նկատելու դեպքում անմիջապես դադարեցնել աշխատանքը և 
տեղյակ պահել վարպետին կամ պարապմունքը անցկացնողին: 

5. Արտակարգ իրավիճակներ առաջանալու (կողմնակի հոտեր, ծխահա-
րություն, կրակ), սնման աղբյուրի հոսանքալարերի վնասվածության կամ 
դրանց ամբողջականության մեկուսացվածության, հողակցման խախտվա-
ծության և այլ էլեկտրասարքավորումների վնասվածության, այրվածքահո-
տի առկայության, սարքերից և մեխանիզմներից կողմնակի ձայների առ-
կայության դեպքերում անմիջապես դադարեցնել աշխատանքները, տեղ-
յակ պահել վարպետին կամ պարապմունքը անցկացնողին և գործել ըստ 
նրանց ցուցմունքների: 

6. Վնասվածքներ ստանալու դեպքում տեղյակ պահել վարպետին 
կամ պարապմունքը անցկացնողին: 

7. Անհրաժեշտության դեպքում օգնել վարպետին կամ պարապմունքը 
անցկացնողին վնասվածք ստացած սովորողին առաջին բուժօգնություն ցու-
ցաբերելու և մոտակա բժշկական հաստատություն ուղարկելու դեպքերում: 

 

Անվտանգության պահանջները գործնական պարապմունքները 
ավարտելուց հետո. 

1. Գործնական պարապմունքները ավարտելուց հետո սովորողը պար-
տավոր է` 

1.1. կարգի բերի աշխատատեղը միայն բոլոր էլեկտրականությունից 
սնվող սարքավորումների սնման աղբյուրից անջատելուց հետո, 

1.2. աշխատեղից մետաղատաշեղները և խարտուքները մաքրել խո-
զանակի միջոցով, 

1.3. կարգի բերի աշխատանքի ընթացքում օգտագործված սարքերը և 
հարմարանքները, դրանց անսարքություններ նկատելու դեպքում տեղ-
յակ պահել վարպետին կամ պարապմունքը անցկացնողին, 

1.4. գործիքները տեղակայի իրենց հատկացված տեղերը, 
1.5. հիմնավորապես լվանա ձեռքերը օճառով, 
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1.6. արհեստանոցից դուրս գա միայն վարպետի կամ պարապմունք 
անցկացնողի թույլտվությամբ: 

 

3.6.Տեսական ուսուցման թեստային առաջադրանք. 
1. Փականագործ - գործիքագործի նախապատրաստական գործույթ-

ներից են` 
ա) հատում, կտրում և խարտոցում  
բ) ուղղում, ծռում և գծանշում 
գ) կտրում, ուղղում և կիպահղկում  
 

2. Փականագործ - գործիքագործի հիմնական գործույթներից են` 
ա) խարտոցում, անցքերի գայլիկոնում և քերանում 
բ) անցքակոկում, պարուրակում և չափաբերում 
գ) խարտոցում, անցքերի գայլիկոնում, անցքալայնում  
 

3.Փականագործ-գործիքագործի եզրափակման գործույթներից են` 
ա) հարմարակցում, կիպահղկում և չափաբերում 
բ) ուղղում, անցքակոկում և ներխարտոցում 
գ) պարուրակում, անցքերի գայլիկոնում և գծանշում 
 

4. Փականագործական արհեստանոցի ֆիզիկական վտանգավոր 
 գործոններից են հանդիսանում`  
ա) էլեկտրական աղբյուրի վտանգավոր լարումը, կտրող  
գործիքները 
բ) ուշադրության լարվածությունը, նախապատրաստվածքի  
ծլեպները 
գ) փոշին, սարքավորումների բարձրացված ջերմությունը 
 

5. Փականագործ-գործիքագործը գործնական պարապմունքները 
 սկսելուց առաջ պետք է`  
ա) հագնի հատուկ հագուստը, նախապատրաստի անհատական 
 պաշտպանության միջոցները, 
բ) գործիքները տեղակայի իրենց հատկացված տեղերը, 
գ) Վնասվածքներ ստանալու դեպքում տեղյակ պահել  
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վարպետին կամ պարապմունքը անցկացնողին: 
 

6. Փականագործ-գործիքագործը գործնական պարապմունքների 
Ժամանակ սովորողը պարտավոր է` 

ա) աշխատեղից մետաղատաշեղները և խարտուքները մաքրել խոզա-
նակի միջոցով, 

բ) մամլակի վրա աշխատանքներ իրականացնելիս նախապատրաստ-
վածքը ամրացնի հուսալի և ամուր 

գ) արհեստանոցից դուրս գա միայն վարպետի կամ պարապմունք 
անցկացնողի թույլտվությամբ: 

 

7. Աշխատանքի համար նախապատրաստված ամեն ինչ փականա-
գործը դասավորում է դազգահի վրա որոշակի կարգով ըստ ընդուն-
ված կանոնի:  

Պարզաբանեք այդ կանոնները` 
 

8. Փականագործական աշխատանքների տեսակները և համապա-
տասխանաբար դրանց գործույթները լրացրեք աղյուսակի համապա-
տասխան սյունակներում` 

3.7. Գործնական պարապմունքների առաջադրանքներ. 
1. Առաջին գործնական պարապմունքը անցկացնել տիպային ձեռնար-

կությունում` սովորողներին ծանոթացնելու փականագործ - գործիքագործի 
աշխատատեղի և նրա կողմից կատարվող աշխատանքների հետ: 

2. Փականագործ-գործիքագործի աշխատատեղի կազմակերպում: 
3. Ամրացնել զուգահեռ շրջվող մամալակը դազգահի վրա և կարգա-

բերել բարձրությունը ըստ հասակի: 
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ԳԼՈՒԽ IV. ՄԵՏԱՂԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ – 
ԳՈՐԾԻՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈւՅԹՆԵՐ 

Ուսումնառության արդյունք 2 – Պարզաբանել նախապատրաստա-
կան գործույթների համար անհրաժեշտ գործիքների, հարմարանքների 
տեսակները, կատարել փականագործական նախապատրաստական աշ-
խատանքներ: 

Կատարման չափանիշներ՝ 
1) ճիշտ է ներկայացնում նախապատրաստական գործույթների հա-

մար անհրաժեշտ գործիքների, հարմարանքների տեսակները, 
2) ճիշտ է կատարում ըստ աշխատանքային գծագրի չափանշումը, 
3) ճիշտ է կատարում մետաղի հատումը, հարթումը, ուղղումը, ծռումը, 
4) պահպանում է անվտանգության կանոնները: 
 
4. Մետաղի հատումը. 
4.1. Տեսական ուսուցում.  
Մետաղե շինվածքների մեխանիկական մշակումը հիմնականում կա-

տարվում է մետաղի կտրման միջոցով։ Մշակվող շինվածքից մետաղի 
ավելորդ շերտերի հեռացումը տաշեղի ձևով, կոչվում է կտրում, որը կա-
տարվում է հատուկ կտրող գործիքների օգնությամբ։ Կտրման պրոցեսը 
կազմում է փականագործական գործույթների մեծ մասի հատման, 
կտրման, խարտոցման, գայլիկոնման, անցքակոկման, եզրալայնման և 
անցքերի ներխարտոցման, քերանման և կիպահղկման հիմքը։ 

Կտրող գործիքների մեծ մասի, այսինքն՝ հատիչների, տիգաձև հատի-
չի, սղոցների, մկրատների, կտրիչների, շաղափիչների, անցքակոկիչնե-
րի, ներպարուրակիչների, արտապարուրակիչների, խարտոցների, քե-
րանների, որոնց օգնությամբ կատարվում է կտրումը, որունց աշխատող 
(կտրող) մասին սեպի ձև է տրված։ Սեպի հատկությունների վրա է հիմն-
ված մշակվող շինվածքից մետաղե տաշեղի անջատումը, որը և իրենից 
ներկայացնում է կտրման պրոցեսի էությունը։ 

Հատում է կոչվում մետաղի մշակումը կտրող և հարվածող գործիքի 
միջոցով, որի հետևանքով հեռացվում են (կտրատվում, արտահատվում 
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են) մետաղի ավելորդ շերտերը, կամ հետագա մշակման և օգտագործ-
ման համար նախատեսված մետաղը բաժանվում է մասերի։ Փականա-
գործության մեջ, որպես կտրող գործիքներ, սովորաբար օգտագործվում 
է հատիչը կամ տիգաձև հատիչը, իսկ որպես հարվածող գործիքներ հա-
սարակ մուրճերը։  

Հատման միջոցով կարելի է կատարել նախապատրաստվածքների 
մակերևույթներից մետաղի ավելորդ շերտերի հեռացում (կտրատում), 
անհավասար և խորդուբորդ մակերևույթների հարթում, կարծր կեղևի և 
օքսիդաթաղանթի հեռացում, ձուլած և կռած նախապատրաստվածքնե-
րի եզրերի շրջահատում, հավաքելուց հետո թերթավոր նյութի, շերտերի 
ծայրերի անկյունների դուրս ցցված եզրերի շրջահատում, թերթավոր և 
տեսակավոր նյութի կտրատումը մասերի, թերթանյութի մեջ անցքի հա-
տում ըստ նշված տրամատի, յուղման ակոսիկների ու երիթափորակների 
հատում։ Հատումը կատարվում է մամլակի մեջ, սալի կամ զնդանի վրա։  

Հատման համար հիմնականում օգտագործվում է պատվանդանային 
մամլակ։ Չի կարելի հատում կատարել զուգահեռ մամլակների վրա, քա-
նի որ նրանց հիմնական մասերը՝ շուրթերը պատրաստված են հում չու-
գունից, որոնք հաճախ չեն դիմանում ուժեղ հարվածների և կոտրվում 
են։ Հատման միջոցով մշակվող դետալը պետք է անշարժ լինի։ Դրա հա-
մար էլ ոչ մեծ դետալները սեղմում են մամլակի մեջ, իսկ մեծ դետալները 
դնում են դազգահի, սալի, զնդանի կամ հատակի վրա և լավ ամրաց-
նում։ Անկախ նրանից, թե որտեղ է կատարվում հատումը, դետալի տե-
ղակայումն ըստ բարձրության պետք է լինի աշխատողի հասակին հա-
մապատասխան։ Հատումը ճիշտ կատարելու համար պետք է լավ տիրա-
պետել մուրճին և հատիչին, այդ նշանակում է՝ ճիշտ բռնելով հատիչը և 
մուրճը, ճիշտ շարժել ձեռքի դաստակը, արմունկը և ուսը ու ճշգրիտ, 
առանց վրիպելու, մուրճով հարվածել հատիչին։ 
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Նկար 14. Հատիչներ 

ա) հատիչ, բ) տիգաձև հատիչ 
 
Փականագործական հատիչը (նկար 14.ա) հարվածական կտրող գործիք 

է, որը գործադրվում է մետաղ կտրելու ժամանակ։ Հատիչի աշխատող մա-
սի ծայրն ունի սեպի ձև, որն առաջանում Է երկու համաչափ մակերևույթնե-
րը որոշակի անկյան տակ սրելու հեաևանքով։ Աշխատող մասի այդ մակե-
րևույթները կոչվում են հատիչի նիստեր; նիստերի փոխհատման տեղում 
կազմվում Է սուր կող, որը կոչվում Է հատիչի կտրող եզր։ 

Նիստը, որի վրայով հատման ժամանակ իջնում Է տաշեղը, կոչվում Է 
առջևի նիստ, իսկ դեպի մշակվող մակերևույթը շրջված նիստը` ետևի։ 
Հատիչի նիստերով կազմված α անկյունը կոչվում Է սրման անկյուն։ Հա-
տիչի սրման անկյունն ընտրվում Է՝ ելնելով մշակվող մետաղի կարծրու-
թյունից։ Կարծր և փխրուն մետաղների համար α անկյունը պետք Է լինի 
ավելի մեծ, քան փափուկ և պլաստիկ մետաղների համար։ թուջի և բրոն-
զի համար α անկյունը ընդունում են 700, պողպատի համար՝ 60° է պղնձի 
և արույրի՝ 450, ալյումինի և ցինկի՝ 350։  

Հատիչի միջին մասը այնպիսի ձև ունի, որը թույլ Է տալիս հատման 
ժամանակ այն հարմար և ամուր բռնել ձեռքում։ Հատիչի կողքի կողմերը 
պետք է ունենան կլորացված և մաքրված կողեր։ 
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Հատիչի հարվածվող մասը ունի ոչ ճիշտ ձևի հատած կոնի տեսք, կի-
սակլոր վերին հիմքով։ Հարվածվող մասի այդպիսի ձևի դեպքում մուր-
ճով հատիչին հարվածելու ուժը օգտագործվում Է լավագույն արդյունքով, 
քանի որ հարվածը միշտ հասցվում Է հարվածվող մասի կենտրոնին։ 

Տիգաձև հատիչը նեղ սայր ունեցող հատիչ է։ Այն գործադրվում է նեղ 
ակոսիկներ, երիթափորակներ հատելու համար։ Տիգաձև հատիչի 
սրման անկյունները այնպիսին են, ինչպիսին հատիչի սրման անկյուն-
ներն են։ Երբեմն տիգաձև հատիչը օգտագործվում է հատիչի փոխարեն, 
օրինակ, երբ հատիչի կտրող եզրերը ավելի լայն են կամ, երբ տվյալ աշ-
խատանքի պայմանների համար նրա գործադրությունն անհարմար է։ 
Կիսակլոր, սուր և այլ ակոսներ հատելու համար գործադրում են հատուկ 
ձևի տիգաձև հատիչ, որը կոչվում է ակոսափորիչ։ 

Փականագործության մեջ օգտագործվում է երկու տիպի մուրճ՝ կլոր և 
քառակուսի զարկաններով: Զարկանին հակադիր մուրճի ծայրը կոչվում 
է քիթ։ Մուրճի քիթը սեպաձև է, ծայրը կլոր։ Քիթն օգտագործում են մե-
տաղը ձգելու, շտկելու և գամելու ժամանակ; Հատման ժամանակ հար-
վածում են հատիչին կամ տիգաձև հատիչին միայն մուրճի զարկանով։  

Մամլակի մեջ կատարում են թերթավոր, շերտավոր նյութերի, ինչպես 
և լայն մակերևույթների հատում։ Թերթավոր նյութի հատումը կատար-
վում է միայն ըստ մամլակի շուրթերի մակարդակի: 

 

4.2. Գործնական պարապմունք  
Սկսելով հատման աշխատանքը, սովորողը ամենից առաջ նախա-

պատրաստում է իր աշխատատեղը։ Հանելով դազգահի արկղից հատիչը 
և մուրճը, նա հատիչը դնում է դազգահի վրա մամլակի ձախ կողմում 
կտրիչ եզրով դեպի իրեն, իսկ մուրճը՝ մամլակի աջ կողմում՝ զարկանով 
դեպի մամլակը։ Հատման ժամանակ պետք է ուղիղ և հաստատուն 
կանգնել մամլակի առաջ այնպես, որ իրանը մամլակի առանցքից դեպի 
ձախ լինի։ Ձախ ոտքը դնում են կես քայլ առաջ, իսկ աջը, որը գլխավոր 
հենարան է հանդիսանում, փոքր-ինչ ետ, իրարից հեռացնելով ոտնաթա-
թերը որոշ անկյան տակ, մոտավորապես այնպես, ինչպես ցույց է 
տրված նկար 7.ա֊ում:  
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Մուրճը բռնում են կոթից աջ ձեռքով կոթի ծայրից 15—30 սմ հեռավո-
րության վրա։ Այն ընդգրկում են չորս մաtներով և սեղմում ափի մեջ, 
բթամատը դնում եn ցուցամատի վրա, բոլոր մատները ամուր սեղմում են 
(նկար 7գ): Այդ դրությամբ մատները մնում են, ինչպես թափ առնելու, 
այնպես Էլ հարվածելու ժամանակ։ Դրանից հետո մուրճին տալիս են 
թափ։ Այդ նպատակով նախ սեղմում են բացված մատները, հետո արա-
գացնում ամբողջ ձեռքի և դաստակի շարժումը։ Հետևանքում ստացվում 
է մուրճի ուժեղ հարված։ Մուրճի հլարվածները հատման ընթացքո՛ւմ կա-
րող են կատարվել դաստակային, արմնկային և ուսային թափով (նկար 
7դ, 7ե, 7զ)։ 

 
 

Նկար 15. Հատման եղանակը. 
ա) աշխատողի ոտքերի ճիշտ դիրքր հատման ժամանակ, բ) հատիչ բռնելը, 

գ) մուրճ բռնելը, դ) դաստակային թափ, ե) արմնկային թափ, զ) ուսային 
թափ 

 

ա 
բ գ 

դ ե զ 
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Դաստակային թափը իրականացվում է միայն ձեռքի դաստակի շարժու-
մով։ Արմնկային թափը կատարվում է ձեռքի արմնկային շարժումով, նրա 
ծալումով և հետո արագ բացումով։ Արմնկաթափի ժամանակ գործում են 
ձեռքի մատները, որոնք բացվում և սեղմվում են, դաստակը (նրա շար-
ժումը վերև և ապա ներքև) և նախաբազուկը։ Ուժեղ հարված ստանալու 
համար ձեռքի բացվող շարժումր պետք է կատարվի բավականին արագ։ 
Արմնկաթափի վարժություններով լավ է զարգանում արմնկային հոդը 
դաստակի և մատների հետ միասին։ Ուսային թափը ամբողջ ձեռքի լրիվ 
թափն է, որին մասնակցում են ուսը, նախաբազուկը և դաստակը։ 

Այս կամ այն թափի գործադրումը որոշվում է աշխատանքի բնույթով։ 
Որքան մշակվող մակերևույթից մետաղի ավելի հաստ շերտ է հատվում, 
այնքան ավելի շատ է հարվածի ուժի աճման անհրաժեշտությունը, հե-
տևաբար, թափի մեծացումը։ Սակայն լայն թափի ոչ ճիշտ գործադրումը 
կարող է մշակվող դետալը և գործիքը փչացնել ու առանց անհրաժեշտու-
թյան արագ հոգնեցնել։ Պետք է սովորել հարվածի ուժը ճիշտ կերպով 
համաչափ դարձնել կատարվող աշխատանքի բնույթին։ 

Մուրճի հարվածը հատիչին պետք է կատարել արմնկային թափով՝ 
մատները բացելով, այդպիսի հարվածի դեպքում կարելի է հատել բավա-
կանին երկար ժամանակ, առանց հոգնելու։ Հարվածները պետք է լինեն 
չափված, դիպուկ և ուժեղ։  

Հատման արդյունավետությունը կախված Է հատիչի վրա ներազդող 
մուրճի հարվածի ուժից և մեկ րոպեում հասցված հարվածների քանա-
կից։ Օրինակ` մամլակի մեջ հատելիս մեկ րոպեում կատարում են ՅՕ֊ից 
մինչև 60 հարված։ Հարվածի ուժը որոշվում է մուրճի կշռով (որքան 
ծանր է մուրճը, այնքան ուժեղ է հարվածը), մուրճի կոթի երկարությունով 
(որքան երկար է կոթը, այնքան ուժեղ է հարվածը), աշխատողի ձեռքի 
երկարությունով և մուրճի թափի մեծությունով (որքան երկար է ձեռքը և 
որքան բարձր է թափը, այնքան ուժեղ է հարվածը)։ 

Մետաղը հատելու ժամանակ հատիչը բռնել ձախ ձեռքով, առանց 
ավելորդ սեղմումի ազատ ընդգրկելով նրան բոլոր մատներով այնպես, 
որ բութ մատը պառկած լինի ցուցամատի կամ միջնամատի վրա (նկար, 
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7գ), եթե ցուցամատը գտնվում է ձգված դրության մեջ (նկար 7բ)։ Ձեռքից 
մինչև հատիչի հարվածվող մասը պետք է լինի 25 մմ֊ից ոչ պակաս։  

Հատման ժամանակ նայում են հատիչի աշխատող մասին, ավելի 
ճիշտ, հատման տեղին, և ոչ թե հարվածելու տեղին, որին հարվածում են 
մուրճով։ Պետք է միայն հատել սուր սրված հատիչով, բութ հատիչը սա-
հում է կտրվող մակերևույթից, ղրանից ձեռքը շուտ է հոգնում, որի հե-
տևանքով կորչում է հարվածի ճշտությունը։ Հարվածելու ժամանակ` 
կախված հատման գործույթից հարվածները կատարում են երեք եղա-
նակով` դաստակային թափով, արմնկային թափով և ուսային թափով 
այնպես, ինչպես ցույց է տրված նկար 7դ, 7ե, 7զ-ում: 

Հատիչով հանվող մետաղի շերտի (տաշեղի) լայնությունը և խորու-
թյունը կախված է աշխատողի ֆիզիկական ուժից, հատիչի մեծությունից, 
մուրճի ծանրությունից և մշակվող մետաղի կարծրությունից։ Հարվածելու 
ժամանակ Հատիչի դիրքը մամլակի նկատմամբ ցույց է տրված նկար 8-
ում: Մուրճը ընտրում են ըստ ծանրության, հատիչի մեծությունը՝ ըստ 
նրա կտրիչ եզրի երկարության։ Հատիչի կտրիչ եզրի յուրաքանչյուր միլի-
մետր երկարության համար պահանջվում է 40 գրամ ծանրություն ունե-
ցող մուրճ։ Հատման համար սովորաբար գործ են ածում 600 գ ծանրու-
թյուն ունեցող մուրճեր։ 

 
Նկար 16. Հատիչի դիրքը ըստ մամլակի 

 
Նայած գործույթների կարգին՝ հատումը կարող է լինել կոպիտ և մա-

քուր։ Կոպիտ հատման ժամանակ մուրճի ուժեղ հարվածներով մեկ ան-
ցումով հանում են 0,5֊ից մինչև 2 մմ հաստությամբ մետաղի շերտ: Մա-
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քուր հատման ժամանակ մեկ անցումով հանում են 0,5-ից մինչև 1մմ 
հաստությամբ շերտ, հասցնելով ավելի թեթև հարվածներ։ 

Մաքուր և հարթ մակերևույթ ստանալու համար հարկավոր է պղնձի և 
պողպատի հատման ժամանակ հատիչը թրջել մեքենայի յուղով, կամ 
օճառաջրով, թուջը պետք է հատել առանց յուղելու։ Փխրուն մետաղները 
(թուջ, բրոնզ) պետք է հատել եզրից դեպի կենտրոնը։ Բոլոր դեպքերում 
դետալի եզրերին մոտենալու ժամանակ մակերևույթը չպետք է հատել 
մինչև վերջ, անհրաժեշտ է թողնել 15-20 մմ հակադիր կողմից հատումը 
շարունակելու համար։ Դրանով կանխվում է մշակվող դետալի անկյուն-
ների և կողերի կտրտվելն ու փշրվելը։ Մետաղի հատման վերջում, որ-
պես կանոն, պետք է հատիչին հասցվող մուրճի հարվածները թուլացնել։ 

Հատում մամլակի մեջ կատարվում է կամ մամլակի շուրթերի մակար-
դակին հավասար կամ այդ մակարդակից բարձր՝ ըստ նշված խազերի։ 
Ըստ մամլակի մակարդակի հատում են բարակ շերտավոր կամ թերթա-
վոր մետաղները, մամլակի մակարդակից բարձր (ըստ խազերի)՝ նախա-
պատրաստվածքների լայն մակերևույթները։ 

Լայն մակերևույթներ հատելիս աշխատանքը արագացնելու համար 
պետք է օգտագործել տիգաձև հատիչ և հատիչ։ Սկզբում հատում են տի-
գաձև հատիչով անհրաժեշտ խորությամբ ակոսիկներ, ընդ որում նրանց 
միջև եղած հեռավորությունը պետք է հավասար լինի հատիչի կտրող եզ-
րերի երկարության 3/4-ին: Առաջացած ելունները հատում են հատիչով։ 
Հատման համար կտրիչը տեղակայում են մշակվող առարկայի վրա, որ-
պես կանոն ետևի նիստը թեքելով դեպի մշակվող մակերևույթը ոչ ավելի 
քան 5° անկյան տակ (նկար 8)։ Ետւևի նիստի այդպիսի թեքության ժա-
մանակ հատիչի թեքման անկյունը (նրա առանցքի) կկազմի ետևի անկ-
յան և սրման անկյան կեսի գումարը։ Օրինակ, 70° սրման անկյան դեպ-
քում թեքման անկյունը կլինի 5°+35°, այսինքն 40°։ Մամլակի շոլրթերի 
գծի նկատմամբ հատիչը տեղակայում են 450 անկյան տակ: 

Հատիչի ճիշտ տեղակայումը օժանդակում է մուրճի հարվածի ուժը 
լրիվ վերածվելու կտրման աշխատանքի, և այդ դեպքում աշխատողը 
ավելի քիչ է հոգնում։ Գործնականում հատիչի թեքման անկյունը չի չափ-
վում, սակայն թեքության ճշտությունը զգացվում է աշխատողի կողմից, 
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հատկապես հարկ եղած չափունակություն ունենալու դեպքում։ Եթե թե-
քության անկյունը բավականին մեծ է հատիչր խոր է մտնում մետաղի 
մեջ և դանդաղ է տեղափոխվում առաջ։ Իսկ եթե թեքման անկյունը 
փոքր է, հատիչը ձգտում է դուրս պրծնել մետաղից և սահել նրա մակե-
րևույթով։ Հատիչի թեքությունը մշակվող մակերևույթի և մամլակի շուր-
թերի նկատմամբ կարգավորվում է հատման ընթացքում, ձախ ձեռքի 
շարժումով։ Հատելիս երկու ձեռքերը պետք է աշխատեն համաձայնեց-
ված։ Աջ ձեռքով պետք է հատիչին մուրճով հարվածել ճիշտ և դիպուկ, 
ձախ ձեռքով հարվածների միջև եղած ժամանակամիջոցում հատիչը տե-
ղափոխել մետաղի վրայով։ 

 

4.3. Գործնական պարապմունք` կատարել թերթավոր նյութից զու-
գահեռ շերտերի հատում մամլակի մեջ.  

Գործնական առաջադրանքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` աշխա-
տանքային գծագիր, գծիչ, մասշտաբային քանոն, մամլակ, հատիչ, 
մուրճ: Աշխատանքի կատարման գործույթներ` 

 
 
 

 
                   

                                                              
               

Նկար 17. Թերթանյութի 
                                                                նախապատրաստվածքի վրա 

                                                            շերտերի չափանշում 
 
 

1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, արկղից վերցնել հա-
տիչն ու մուրճը և դրանք դասավորել դազգահի վրա,  

2) թերթանյութի նախապատրաստվածքի վրա գծիչի և մասշտաբային 
քանոնի օգնությամբ կատարել չափանշում և չափագծում ըստ աշխա-
տանքային գծագրի,  

3) նախապատրաստվածքը սեղմել մամլակի մեջ, 
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4) հատիչը վերցնել ձախ ձեռքը, մուրճը՝ աջ, հատիչը բռնել ձեռքի բո-
լոր մատներով գլխիկից 20-25 մմ հեռավորության վրա, մուրճը բռնել կո-
թի ծայրից։ 

5) ընդունել ճիշտ աշխատանքային դիրք, 
6) հատիչը դնել շինվածքի վրա 30° անկյան տակ մամլակի շուրթերի 

հորիզոնական հարթության նկատմամբ և հատման հարթության նկատ-
մամբ է՚ 90° անկյան տակ, 

7) մուրճի զարկանը դնել հատիչի գլխին, ապա արմնկային թափով 
հատիչից մուրճը ետ տանել և մուրճով հարվածել հատիչին, 

8) նորից թափ հաղորդել մուրճին և միաժամանակ հատիչը նախա-
պատրաստվածքի վրա նոր տեղ դնելով՝ հարվածել հատիչին, 

9) հատումը շարունակել այդ ձևով այնքան ժամանակ, մինչև որ հատ-
վող շերտիկը մուրճի թեթև հարվածից պոկվի նախապատրաստվածքից, 

10) հատիչը և մուրճը դնել դազգահի վրա, 
11) բաց անել մամլակը և նախապատրաստվածքը դնել նրա մեջ հա-

ջորդ խազի վրա ու նորից այն սեղմել, 
12) վերը նշված ձևով կատարել հաջորդ շերտի հատումը, 
13) հատած շերտերը մուրճով ուղղել սալի վրա, 
14) վերջացնելով աշխատանքը, գործիքները դնել դազգահի վրա և 

տեղյակ պահել վարպետին հանձնարարության ավարտման մասին: 
 

5. Մետաղի հարթումը. 
5.1.Տեսական ուսուցում. 

Մետաղի հարթում է կոչվում ձողաձև և թերթավոր նյութի, նախա-
պատրաստվածքների ու շինվածքների վրա ճմլվածքների, գոգավորում-
ների, կորացումների և այլ թերությունների ուղղումը։ Հարթումը մետա-
ղամշակման մեջ որպես կանոն, իրենից ներկայացնում Է հիմնական 
օպերացիաներին նախորդող նախապատրաստական գործույթ։ Ձեռքով 
մետաղի հարթումը կատարում են պողպատե կամ թուջե սալի կամ 
զնդանի վրա, գործադրելով փականագործական մուրճեր։ 

Ձեռքով հարթելու ժամանակ ավելի լավ Է գործադրել կլոր և ոչ թե քա-
ռակուսի զարկանով մուրճ, քանի որ քառակուսի զարկանի անկյուննե-
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րով ավելի շուտ կարելի Է վնասել հարթվելիք թերթի մակերևույթը, առա-
ջացնելով նրա վրա ճմլվածքներ։ Ինչպես և հատման ժամանակ, մուրճը 
պետք է բռնել կոթի ծայրից: Հարվածները պետք է հասցնել միայն զար-
կանի ուռուցիկ մասով։ Զարկանի կողերի հարվածներից, հարթ դետալի 
մակերևույթի վրա մնում են խոր փոսեր։ Հարթման համար պետք է 
վերցնել ողորկ և հղկված մակերևույթ ունեցող զարկանով մուրճ։ Պող-
պատե թերթերի, ձողերի և նախապատրաստվածքների հարթումը կա-
տարվում է պողպատե մուրճով: Մշակված մակերևույթներով դետալնե-
րի, պողպատե բարակ նախապատրաստվածքների կամ գունավոր մե-
տաղներից ու միահալվածքներից շինվածքամասերի հարթումը կատար-
վում է փափուկ նյութից՝ պղնձից, արույրից, կապարից, փայտից պատ-
րաստված մուրճերով։ Հատկապես բարակ մետաղներ հարթելիս օգտ-
վում են մետաղե և փայտե չորսվակներից՝ հարթիչներից։ Երբեմն մշակ-
ված մակերևույթներով ղետալներր հարթում են նաև պողպատե մուրճով։ 
Այդ դեպքերում հարթվող շինվածքի վրա դնում են փափուկ մետաղից 
միջադիր և ապա հարվածներ հասցնում նրան։ 

Թուջե դետալները հարթման չեն ենթարկվում։ Նրանք հեշտությամբ 
ճաքեր են տալիս և կոտրվում։  

Շերտանյութի հարթման ժամանակ ծռված շերտը դնում են սալի վրա 
և այն բռնելով ձախ ձեռքով, աջով ուռուցիկ տեղերին մուրճով հարված-
ներ են հասցնում, սկզբում հարվածում են ուռուցիկի եզրերին և աստի-
ճանաբար, շերտի հարթմանր զուգընթաց, հարվածները մոտեցնում են 
դեպի ուռուցիկի մեջտեղր։ Աշխատանքը վերջացված է համարվում, երբ 
վերանում են բոլոր անհարթությունները և շերտը լինում է հարթ։ 

Կողի վրա կորացած պողպատե բարակ շերտի հարթումը կատարվում 
է փոքր֊ինչ այլ կերպ: Այստեղ չի կարելի ուռուցիկ կողին մուրճով հար-
վածել, քանի որ հարվածելուց բարակ շերտը կծռվի դեպի կողմերը, իսկ 
սալի հետ շփվող տեղերը կճմլվեն։ Բարակ ծուռ շերտը դնում են սալի 
վրա։ Այն ձախ ձեռքով սեղմելով, աջով մուրճով հարվածներ են հասց-
նում շարքով շերտի ամբողջ երկարությամբ, աստիճանաբար ներքևի եզ-
րից անցնելով դեպի վերին եզրը: Սկզբում հարվածները պետք է լինեն 
ուժեղ, որքան անցնում են դեպի վերին եզրը, այնքան թուլացնում են 



 
 

58 
 

հարվածները, բայց հարվածները ավելի հաճախ ե՛ն հասցնում։ Այդպիսի 
եղանակով հարթելու դեպքում ներքին եզրը աստիճանաբար ավելի շատ 
է ձգվում, քան վերինը և շերտը դառնում է հարթ։ Հարթումը կատարում 
են այնքան ժամանակ մինչև որ շերտի ներքևի և վերևի եզրերը ուղղվեն 
ամբողջ երկարությամբ, դա ստուգվում է քանոնով։ 

Թերթանյութի հարթումը մի փոքր ավելի դժվար է, քան շերտի հա-
տումը։ Մետաղի թերթերի վրա ուռուցիկները մեծ մասամբ գտնվում են 
մեջտեղում կամ թե ցրված են ամբողջ մակերևույթի վրա։  

 

Նկար 18. Թերթանյութի հարթումը  
ա) չորսվակով, բ)մուրճով 

 
Եթե հարթելիս հարվածները հասցնել անմիջականորեն ուռուցիկնե-

րին, ապա դրանք ոչ միայն չեն վերանա, այլ նույնիսկ կմեծանան։ Ուստի 
թերթերի հարթումը պետք է կատարել այնպես, որ նրա եզրերը համա-
պատասխանաբար ձգվեն։ Բարակ թերթերը ուղղում են փայտե մուրճով։ 
Շատ բարակ թերթերը հարթում են հարթ և ողորկ սալի վրա փայտե 
կամ մետաղե հավասար և կոկ չորսվակներով: Հարթելու ժամանակ 
պետք է հետևել հարվածների արդյունքին՝ արդյոք լավանում է թերթի 
մակերևույթը, չեն մնում արդյոք նրա վրա մուրճի հարվածներից փոսիկ-
ներ, որոնք առաջանում են, եթե մուրճը թույլ են են բռնում ձեռքում։ 

Թերթի մակերևույթի վրա ցրված մի քանի ուռուցիկներ ուղղվում են, 
երբ ամենից առաջ հարվածներ են հասցնում նրանց միջև եղած տարա-
ծություններին, դրանով ձգում են թերթը և բոլոր ուռուցիկները հանգեց-
նում մեկ ընդհանուր ուռուցիկի։ Վերջինն ուղղում են սովորական եղա-
նակով, այսինքն՝ եզրերից դեպի մեջտեղը գնալով։ Ապա թերթը շրջում 
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են և մուրճի թեթև հարվածներսվ վերջնականապես վերականգնում նրա 
ուղղագծությունը։ 

Փականագործ գործիքագործները հաճախակի են կատարում մխու-
մից հետո շինվածքամասերի ուղղում: Մխման ենթարկված մի քանի դե-
տալներ երբեմն ստացվում են կորացված ըստ հարթության կամ ըստ կո-
ղի, կամ միաժամանակ ըստ հարթության և ըստ կողի։ Մխված դետալ-
ները ուղղում են հատուկ մուրճով ուղղագիծ կամ ուռուցիկ մակերևույթով 
սալերի վրա, ընդ որում հարվածում են ոչ թե ուռուցիկ, այլ գոգավոր տե-
ղերին, աշխատելով չափազանց զգույշ, որպեսզի դետալը չկոտրվի։ 

 

5.2. Գործնական պարապմունք` կատարել 500 x 60 x 10 մմ չափի 
պողպատե շերտի հարթում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` մուրճ, 
պողպատե կամ թուջե սալ: Աշխատանքի կատարման գործույթներ` 

1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, արկղից վերցնել մուր-
ճը և դնել դազգահի վրա, 

2) հագնել ձեռնոցները, ձախ ձեռքով բռնել շերտի ծայրից և դնել սա-
լին ուռուցիկ կողմով դեպի վերև, աջ ձեռքով վերցնել մուրճը, մուրճը 
բռնել կոթի ծայրից, 

3) ընդունել ճիշտ աշխատանքային դիրք, 
4) սկսել հարթումը` մուրճով հարվածներ հասցնելով շերտի լայն կող-

մի ուռուցիկ մասերին, ըստ անհրաժեշտության շերտը շրջել մեկ երեսից 
մյուսը։ Կարգավորել հարվածների ուժր՝ ելնելով շերտի մեծությունից և 
ծռվածության աստիճանից (որքան հաստ է շերտը, այնքան ուժեղ պետք 
է լինի հարվածը)։ Աստիճանաբար շերտի հարթմանը զուգընթաց պետք 
է թուլացնել հարվածների ուժը և հարթումը վերջացնել թեթև հարվածնե-
րով, հաճախ շրջելով շերտը մեկ երեսից մյուսը, 

5) վերջացնելով շերտի լայն մասի հարթումը, շերտը դնել կողի վրա և 
ակզբում ուժեղ, իսկ հետո ավելի թույլ հարվածներով կատարել հարթու-
մը, շրջելով շերտը յուրաքանչյուր հարվածից հետո մեկ կողից մյուսը, 
նախնական ստուգելով հարթման արդյունքները աչքաչափով, 
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6) շերտի ուղղագծությունը ստուգել համապատասխան քանոնով կամ 
չափանշման սալի վրա, 

14) վերջացնելով աշխատանքը, մուրճը դնել դազգահի վրա և տեղյակ 
պահել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին: 

 

5.3. Գործնական պարապմունք` պողպատե թերթանյութի հարթում։ 
Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` փայտե 

մուրճ, կավիճ, պողպատե թերթանյութ, պողպատե կամ թուջե սալ:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 19. Թերթանյութի հարթման հարվածների ուղղությունը և ստուգումը 
 

Աշխատանքի կատարման գործույթներ` 
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, արկղից վերցնել մուր-

ճը և դնել դազգահի վրա,  
2) ուռուցիկների շուրջը գծել կավճով 
3) հագնել ձեռնոցները, թերթը դնել սալին, աջ ձեռքով վերցնել մուր-

ճը, մուրճը բռնել կոթի ծայրից։ 
4) ընդունել ճիշտ աշխատանքային դիրք, 
5) սկսել հարթումը` Թերթը բռնելով ձախ ձեռքով, աջով մուրճով հար-

վածներ են հասցնում թերթի եզրից ուռուցիկի ուղղությամբ, ինչպես սլաք-
ներով ցույց է տրված նկար ?֊ում։ Հարվածները պետք է հասցնել հաճախ, 
բայց ոչ ուժեղ։ Դրանց ազդեցության տակ թերթի հարթ մասը կձգվի, իսկ 
ուռուցիկությունը աստիճանաբար կուղղվի։ Աստիճանաբար ուռուցիկ մա-
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սին մոտենալիս հարվածները պետք է հասցնել ավելի հաճախ, բայց թույլ։ 
նախնական ստուգելով հարթման արդյունքները աչքաչափով, 

7) թերթի ուղղումը ստուգել համապատասխան քանոնով չափանշման 
սալի վրա, 

14) վերջացնելով աշխատանքը, մուրճը դնել դազգահի վրա և տեղյակ 
պահել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին: 

 

5.4. Գործնական պարապմունք` պողպատե քանոնի ուղղումը, որի 
ուղղագծությունը փոփոխվել է մխման հետևանքով.  

 

 
 

Նկար 20. Մխման ժամանակ կորացած պողպատե քանոնի ուղղումը 
(ուղղաձիգ սլաքը ցույց է տալիս հարվածների ուղղությունը, հորիզոնական 

սլաքները՝ հարվածների տեղափոխումը կենտրոնից դեպի եզրեր 
 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` մուրճ, 
պողպատե կամ թուջե սալ:  

Աշխատանքի կատարման գործույթներ` 
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, արկղից վերցնել մուր-

ճը և դնել դազգահի վրա, 
2) հագնել ձեռնոցները, ձախ ձեռքով բռնել կորացված քանոնի մի ծայ-

րից և դնել սալի վրա ուռուցիկ մասով դեպի ներքև, ամուր սեղմելով այն 
սալին, 
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3) մուրճի սրածայր զարկանով հարվածել գոգավոր տեղերին (փոսիկ-
ներին), սկսել մեջտեղից աստիճանաբար անցնելով դեպի եզրերը. Հար-
վածները պետք է լինեն դիպուկ, հաճախակի և ոչ շատ ուժեղ, 

4) ձախ ձեռքով բռնել քանոնի երկրորդ ծայրից և շարունակել ուղղումը, 
5) քանոնի ուղղագծությունը որոշել ստուգաքանոնի միջոցով, 
6) վերջացնելով աշխատանքը, մուրճը դնել դազգահի վրա և տեղյակ 

պահել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին: 
 

5.5. Գործնական պարապմունք` տափակ ճարմանդի կողերի ուղղու-
մը, որի ծռվածությունը փոփոխվել է մխման հետևանքով.  

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` մուրճ, 
պողպատե կամ թուջե սալ:  

 
 

 

 

 

 

Նկար 21. Տափակ ճարմանդի կողերի ուղղում 
(սլաքով ցույց է տրված հարվածելու տեղերը) 

 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ` 
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել ճարմանդը, 

արկղից մուրճը, դնել դազգահի վրա, 
2) հագնել ձեռնոցները, ձախ ձեռքով ճարմանդը պինդ սեղմել սալին 

և նրա գոգավոր կողմին մուրճով ոչ ուժեղ հարվածներ հասցնել մեջտե-
ղից դեպի եզրերը, հերթով երկու երեսից, 

3) ստուգել ծռված կողի ուղղվածությունը ստուգաքանոնով:  
4) վերջացնելով աշխատանքը, մուրճը դնել դազգահի վրա և տեղյակ 

պահել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին: 
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5.6. Գործնական պարապմունք` անկյունաքանոնի ուղղումը, որի ներ-
քին և արտաքին անկյունների մեծությունը փոփոխվել է մխման հե-
տևանքով.  

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` մուրճ, 
պողպատե կամ թուջե սալ:  
 

 

 

 

 

 

Նկար 22. Անկյունաքանոնների ուղղումը. 
ա - փոքրացված անկյունով, բ - մեծացված անկյունով 

(հարվածի տեղերը ցույց են տրված գծիկներով) 
 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ` 
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել անկյունաքա-

նոնը, արկղից մուրճը, դնել դազգահի վրա,  
2) ստուգում են անկյունաքանոնի հարթությունների և կողերի ուղղա-

գծությունը, 
3) հագնել ձեռնոցները, ձախ ձեռքով անկյունաքանոնը պինդ սեղմել 

սալին և նրա գոգավոր կողմին մուրճով ոչ ուժեղ հարվածներ հասցնել 
մեջտեղից դեպի եզրերը, հերթով երկու երեսից, ուղղելով առանձին-
առանձին անկյունաքանոնի լայն հարթության ու կողի վրա եղած կոր-
վածքները,  

4) եթե անկյունաքանոնը մխելիս նրա ներքին անկյունը ստացվել է 
փոքր, ապա նրա հարթություններին մուրճով հարվածներ պետք է հասց-
նել ներքին անկյան կողմից՝ սկսելով գագաթից և աստիճանաբար հար-



 
 

64 
 

վածները փոխադրել դեպի կողքերը, իսկ եթե անկյունաքանոնը մխումից 
հետո ունի մեծացած ներքին անկյուն, սկսում են հարվածել արտաքին 
անկյան կողմից,  

5) ստուգել անկյունաքանոնի կողերի ուղղվածությունը և երկու անկ-
յունների ուղղահայացությունը (900)։  

6) վերջացնելով աշխատանքը, մուրճը դնել դազգահի վրա և տեղյակ 
պահել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին: 

 
6.Մետաղի ծռումը. 
6.1.Տեսական ուսուցում. 
Թերթավոր, շերտավոր և կլոր նյութերից շատ դետալներ (անկյունաքա-

նոններ, ծխնիներ, ճարմանդներ և այլն (պատրաստելու ժամանակ գործա-
դրում են ծռման գործույթ։ Հանձնարարված աշխատանքի ժամանակ ան-
հրաժեշտ է կարողանալ նախապես որոշել փռված նախապատրաստված-
քի երկարությունը, եթե այն ցույց չի տրված գծագրի վրա։ Նախապատ-
րաստվածքի երկարության բոլոր հաշվումները տանում են ծռված դետալ-
ների «միջին գծին» համապատասխան։ Այդ կատարվում Է հետևյալ նկա-
տառումով։ Ծռման ժամանակ մետաղի բոլոր ներքին շերտերը, որոնք 
գտնվում են ծռված անկյան ներսում, կսեղմվեն, կփոքրանան, իսկ արտա-
քին շերտերը կձգվեն, կերկարեն և ծռվող նյութի մ՛իայն միջին շերտերը 
կպահպանեն իրենց սկզբնական չափսերը նաև ծռումից հետո։  

Շատ բարակ, մեկ միլիմետրից պակաս հաստությամբ թերթերի հա-
մար, հաշվումները կատարում են ոչ թե ըստ միջին գծի, այլ ըստ արտա-
քին տրամատի։ Գծագրի վրա դետալի պրոֆիլը բաժանում են մասերի 
ապա հաշվում են կլորացումների երկարությունը և ուղղագիծ հատված-
ների երկարությունը, որից հետո ստացված բոլոր մեծությունները գումա-
րում են։ Գումարը ցույց է տալիս նախապատրաստվածքի ընդհանուր եր-
կարությունը: 

Տաք ծռումը գործադրվում Է այն դեքում, երբ նախապատրաստվածքի 
հաստությունը 5 մմ֊ից ավելի Է և երբ մամլակի մեջ սառր վիճակում ծռում 
կատարելը դժվար է: 
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6.2. Տեսական ուսուցման առաջադրանքների օրինակներ. 
Օրինակ 1. Որոշել 12 մմ լայնության և 4 մմ հաստությամբ պողպատե 

նախապատրաստվածքի երկարությունը 120 մմ արտաքին տրամագծով 
օղակի համար: 
 

 

 

 

 

Նկար 23. գլանաձև օղակ 

 

Մետաղե շերտը շրջանաձև ծռելով, ստանում ենք գլանաձև օղակ, ընդ 
որում մետաղի արտաքին մասը փոքր֊ինչ կձգվի, իսկ ներքինը՝ կսեղմվի։ 
Հետևաբար, նախապատրաստվածքի երկարությանը կհամապատասխա-
նի օղակի արտաքին և ներքին շրջանագծերի միշև անցնող շրջանագիծը։ 
Նախապատրաստվածքի երկարությունը՝ L=πD 

Գտնելով օղակի միջին շրջանագծի տրամագիծը և տեղադրելով նրա 
թվային մեծությունը բանաձևում, գտնում ենք նախապատրաստվածքի 
երկարությունը՝ 

Dմ=120-2=108 մմ, 
L=πD=3,14X108=339,12 մմ, 

 

Օրինակ 2. Որոշել ներքին կլորացումով անկյունաքանոնի նախա-
պատրաստվածքի երկարությունը  
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Նկար 24. Ներքին կլորացումով անկյունաքանոն 
Ըստ գծագրի անկյունաքանոնը բաժանում ենք մասերի՝ a=50 մմ, 

b=30 մմ, t=6 մմ, r=4 մմ: 
Նախապատրաստվածքի երկարությունը հաշվում են հետևյալ բանաձևով՝ 

Լ = a+b+πr/2 
Տեղադրելով չափերը բանաձևում կստանանք նախապատրաստված-

քի երկարությունը՝ 
Լ=50+30+3,14X4/2=50+30+6,28=86,3 մմ 

Օրինակ 3։ Որոշել կլորացումով ճարմանդի նախապատրաստվածքի 
երկարությունը ճարմանդը բաժանում ենք մասերի, ինչպես ցույց է 
տրված գծագրում։  

 
Նկար 25.Կլորացումով ճարմանդ 

 
Նրանց չափերն են՝ 

a=80 մմ, b=85 մմ, c=120 մմ, t=5 մմ, r=3,5 մմ, 
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Լ=a+b+c+ πr/2 
հետևապես՝ 

Լ=80+85+120+3,14X3,5=296 մմ: 
Առանց ներս ի կողմից կլորացումների դետալները ուղիղ անկյան 

տակ կորացնելիս կորվածքի ձուլվածքը վերցվում է նյութի 0,5-ից մինչև 
0,8 մմ հաստությամբ։ Գումարելով անկյունաքանոնի կամ ճարմանդի 
ներսի կողմերի երկարությունը, ստանում ենք դետալի նախապատրաստ-
վածքի երկարությունը։ 

Օրինակ 4: Հաշվել ներքին անկյունների սուր գագաթներ ունեցող 
առանց կլորացումների անկյունաքանոնի և ճարմանդի նախապատ-
րաստվածքների երկարությունը:  

  
 

Նկար 26. ներքին անկյունների սուր գագաթներ ունեցող առանց 
կլորացումների անկյունաքանոնի և ճարմանդի նախապատրաստվածքի 

երկարության որոշումը 
 
Անկյունաքանոնի չափերը՝ 

a= 30 մմ, b=50 մս, t=6 մմ: 
Անկյունաքանոնի նախապատրաստվածքի երկարությունը՝ 

Լ=a+b+0,5t=30+50+3=83 մմ: 
ճարմանդի չափերը՝  

a=70 մմ, b = 100 մմ, c = 60 մմ, t~4 մմ. 
ճարմանդի նախապատրաստվածքի երկարությունը՝ 

Լ=70+100 + 60+2=232 մմ: 
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6.3. Գործնական պարապմունք՝ երկակի ծռված անկյունաքանոնի 
պատրաստում.  

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` մամ-
լակ, մուրճ, շրջակալեր, տակդիր-չորսվակ, սալ, չափանշման գործիքներ:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Նկար 27. Երկակի ծոված անկյունաքանոնի աատրաաոումը 

1 - անկյունաքանոն, 2 - շրթնակալներ, 3 – տակդիր - չորսվակ։ 
 

Աշխատանքի կատարման գործույթներ` 
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել անկյունաքա-

նոնը, արկղից մուրճը, չափանշման գործիքները, դնել դազգահի վրա,  
2) ըստ աշխատանքային գծագրի հաշվել նախապատրաստվածքի եր-

կարությունը և ստուգել նախապատրաստվածքի համապատասխանությու-
նը ստացված հաշվարկային երկարության հետ, կատարել չափանշում, 

3) հագնել ձեռնոցները, հարթել նախապատրաստւվածքը, 
4) ըստ գծագրի չափի նախապատրաստվածքը լայնությամբ խարտոցել, 
5) նախապատրաստվածքը սեղմել մամլակի մեջ երկու անկյունաքա-

նոնների շբթնակալերի միջև, 
6) ծալել անկյունաքանոնի առաջին նիստը, 
7) նախապատրաստվածքը հանել մամլակից, հանել մեկ անկյունա-

քանոնը և նրա տեղը դնել տակդիրը՝ չորսվակր, 
8) դետալը սեղմել մամլակում՝ անկյունաքանոնի և չորսվակի միչև, 
9) ծալել անկյունաքանոնի երկրորդ նիստը, 
10) նախապատրաստվածքը հանել մամլակից, 
11) նիստերի ծայրերը համաչափ խարտոցել, 
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12) դետալի սուր տեղերից հանել քեցերը։  
5) ստուգել անկյունաքանոնի կողերի ուղղվածությունը և անկյունների 

ուղղահայացությունը (900)։  
6) վերջացնելով աշխատանքը, մուրճը դնել դազգահի վրա և տեղյակ 

պահել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին: 
 

6.4. Գործնական պարապմունք՝ ուղղանկյուն ճարմանդի պատ-
րաստում.  

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` մամ-
լակ, մուրճ, շրջակալեր, տակդիր-չորսվակներ, սալ, չափանշման գոր-
ծիքներ:  

Նկար 28.Ուղղանկյուն ճարմանդի պատրաստումը 

1-ճարմանդի նախապատրաստվածքը, 2-շրթնակալերը, 
3-չորսվակները՝ հակակալները 

 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ` 
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից մուրճը, չափանշման գործիքները, դնել դազգահի 
վրա,  
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2) ըստ աշխատանքային գծագրի հաշվել նախապատրաստվածքի եր-
կարությունը և ստուգել նախապատրաստվածքի համապատասխանությու-
նը ստացված հաշվարկային երկարության հետ, կատարել չափանշում, 

3) չափանշված նախապաարաստվածքը սեղմում են մամլակի մեջ 
անկյունաքանոնների֊շրթնակալերի միջև գծված խազերի մակարդակին 
հավասար, 

4) կորացնում են ճարմանդի մեկ ծայրը, 
5) տեղափոխում են դետալը մամլակի մեջ՝ սեղմելով ճարմանդը երկու 

անկյունաքանոնների և մեծ չորսվակի֊հակակալի միջև, 
6) ծռում են ճարմանդի երկրորդ ծայրը, 
7) հանում են դետալը մամլակից, հանում են չորսվակը՝ հակակալը,  
8) ճարմանդի կորացրած ծայրերի վրա չափանշում են թաթերի երկա-

րությունը, 
9) մամլակին հագցնում են երկրորդ անկյունաքանոնը և ճարմանդի 

ներսը դնում են փոքր չորսվակը՝ հակակալը, սեղմում են ճարմանդը 
մամլակի մեջ խազերի մակարդակին հավասար, 

10) ետ են ծռում առաջին թաթը, 
11) ետ են ծռում երկրորդ թաթը,  
12) ծռվածքներն ուղղում են ըստ անկյունաքանոնի,  
13) թաթերի ծայրերր խարտոցում են ըստ չափերի, 
14) ճարմանդի սուր կողերից հանում են քեցերը։ 
15) վերջացնելով աշխատանքը, գործիքները դնել դազգահի վրա և 

տեղյակ պահել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին: 
 

6.5. Գործնական պարապմունք՝ տաք ծռումով կլորացված արտա-
քին և ներքին անկյուններով անկյունաքանոնի պատրաստում.    

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` աք-
ցան, զնդան, մամլակ, մուրճ, չափանշման գործիքներ, տաքացման հար-
մարանք: 



 
 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 29. տաք ծռումով արտաքին և ներքին անկյուններով անկյունա-
քանոնի պատրաստում 

Աշխատանքի կատարման գործույթներ` 
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից մուրճը, աքցանը, չափանշման գործիքները, դնել 
դազգահի վրա,  

2) ըստ աշխատանքային գծագրի հաշվել նախապատրաստվածքի եր-
կարությունը և ստուգել նախապատրաստվածքի համապատասխանությու-
նը ստացված հաշվարկային երկարության հետ, կատարել չափանշում, 

3) չափանշված նախապաարաստվածքը աքցանով բռնել և տաքացնել 
շերտի ծայրը մինչև բալա֊կարմիր գույն ստանալը և շերտի ծայրի ոչ մեծ 
մասը արագ սառեցնել (որպեսզի ճակատին հարվածելով այն չջարդել),  

4) ծռել են զնդանի ծայրին՝ դարձնելով անկյուն, 
5) ծռված մասը ուղղել ըստ անկյունաքանոնի։ 
6) վերջացնելով աշխատանքը, գործիքները դնել դազգահի վրա և 

տեղյակ պահել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին: 
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6.6. Գործնական պարապմունք՝ տաք ծռումով սուր արտաքին և 
ներքին անկյուններով անկյունաքանոնի պատրաստում.  

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` աք-
ցան, զնդան, մամլակ, մուրճ, չափանշման գործիքներ, տաքացման հար-
մարանք: 
 

 

 

 

 
Նկար 30.Տաք ծռումով արտաքին և ներքին սուր անկյուններով  

անկյունաքանոնի պատրաստում  
 

Աշխատանքի կատարման գործույթներ` 
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից մուրճը, աքցանը, չափանշման գործիքները, դնել 
դազգահի վրա,  

2) ըստ աշխատանքային գծագրի հաշվել նախապատրաստվածքի եր-
կարությունը և ստուգել նախապատրաստվածքի համապատասխանությու-
նը ստացված հաշվարկային երկարության հետ, կատարել չափանշում, 

3) չափանշված նախապաարաստվածքը աքցանով բռնել և տաքացնել, 
4) տաքացված նախապատրաստվածքը անմիջապես սեղմել մամլակի մեջ, 
5) մուրճի հարվածներով առաջացնել անկյուն, 
6) հանել նախապատրաստվածքը մամլակից, բռնել աքցանով և նո-

րից տաքացնել, 
7) նախապատրաստվածքը սեղմել մամլակի մեջ, մուրճով մետաղը 

նստեցնել՝ առաջացնելով սուր անկյուն (անկյունաքանոնի կողմերի յու-
րաքանչյուր տաքացումից հետո հաջորդաբար սեղմում են),  

8)մամլակից հանել անկյունաքանոնը, տաքացնել ծռման տեղը, 
սեղմել մամլակի մեջ և ծռել ուղիղ անկյան տակ։ 
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9) անկյունաքանոնի կողմերն ուղղել զնդանի վրա և ստուգել անկյուն-
ները ըստ անկյունաքանոնի։ 

10) վերջացնելով աշխատանքը, գործիքները դնել դազգահի վրա և 
տեղյակ պահել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին: 

 

6.7. Արդյունք 2-ի տեսական ուսուցման և գործնական պարապ-
մունքների առաջադրանքներ.  

1. Կատարել հատում սալի և զնդանի վրա: 
2. Կատարել տիգաձև հատիչի կամ ակոսահատիչի միջոցով կորագիծ 

ակոսիկների հատում: 
3. Կատարել կողի վրա կորացած պողպատե բարակ շերտի հարթում: 
4. Կատարել ձողանյութի ուղղում: 
5. Կատարել անկյունաքանոնի ուղղում: 
6. Ըստ տիպային աշխատանքային գծագրերի որոշել ծռման համար 

նախատեսված նախապատրաստվածքի երկարությունը: 
7. Ըստ տիպային աշխատանքային գծագրերի կատարել ծռման աշ-

խատանքներ: 
 

6.8. Արդյունք 2-ի գործնական պարապմունքների անվտանգության 
կանոններ. 

Հատման միջոցով մշակված դետալները կարող են լինել ոչ պիտանի՝ 
գծագրով տրված չափերից շեղվելու պատճառով, կամ հատման ժամա-
նակ վնասվածքների կամ մշակված մակերևույթի անբավարար որակի 
հետևանքներով, օրինակ, հատիչով կամ տիգաձև հատիչով խոր կտրելը, 
իսկ փխրուն մետաղների վրա կողերում պոկվածքներ առաջացնելը։ Աշ-
խատանքում անուշադիր լինելը, հատման ոչ ճիշտ եղանակները, հատու-
մը բութ հատիչով կբերեն պատճառ կհանդիսանան անվտանգության 
պահանջների խախտմանը և խոտանի։ Հատման ժամանակ կարող են 
թռչել մետաղի մանր կտորներ, կարող Է կոթի վրա վատ նստեցված 
մուրճը դուրս ցատկել։ Հատիչից, եթե նրա հարվածող մասը ճեղքվածք-
ներ ունի, կարող են թռչել մետաղի մանր կտորներ։ 

Դժբախտ դեպքերից խուսափելու համար անհրաժեշտ է պահպանել 
նախազգուշական հետևյալ միջոցները. 
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Մուրճի կոթը պետք է լինի առանց ճաքերի և մուրճը նրա վրա լավ 
ամրացված։ 

Հատիչով և տիգաձև հատիչով աշխատելու ժամանակ փականագործ-
գործիքագործը պետք Է օգտվի պաշտպանական ակնոցներից։ 

Կարծր և փխրուն մետաղ հատելիս, պարտադիր Է պաշտպանակների 
ցանցերի, վահանակների, շիրմաների գործածությունը։ 

Ձեռքերը վնասվածքներից պահպանելու համար (անհարմար աշխա-
տանքներում, հատկապես ուսուցման սկզբնական շրջանում) պետք է 
հատիչի վրա դնել ապահովիչ ռետինե տափօղակ, իսկ ձեռքի դաստա-
կին՝ ապահովիչ ցվիք։ 

Հատիչն ու տիգաձև հատիչը հարվածվող մասում չպետք է ունենան 
ճաքեր, փոսիկներ և քեցեր, քանի որ այդ դեպքերում մուրճով հարվածելիս 
կարող են մետաղի կտորներ թռչել և անպաշտպան ձեռքերը վիրավորել։ 

Մուրճերի զարկանները պետք է լինեն առանց փոսերի, զարկանի 
մակերևույթը մի փոքր ուռուցիկ պետք է լինի։  

Մետաղը ուղղելու դեպքում խոտանի հիմնական տեսակներն են՝ 
մշակված մակերևույթի վրա մուրճի հարվածների հետքերը, ճմլվածքները, 
ոչ հարթ և ոչ ուղիղ մակերևույթների առկայությունը։ Այդ արատները տեղի 
են ունենում մուրճով ճիշտ հարվածել չկարողանալու պատճառով կամ թե 
ոչ պիտանի մուրճով աշխատելու հետևանքով, որի զարկանի վրա կան 
փոսեր և քերծվածքներ։ 

Մետաղի ծռման դեպքում խոտանի հիմնակալ տեսակներն են, պատ-
րաստված շինվածքների չափսերի անճշտությունը, թեք ծռումները, մշակ-
ված մակերևույթների վնասվածքները։ Այդ տեսակի խոտանների պատ-
ճառներն են ծռման տեղի ոչ ճիշտ չափանշումը, մամլակի մեջ մետաղի ան-
փույթ սեղմումը (չափանշված խազից վերև կամ ներքև), չափազանց ուժեղ 
հարվածներ հասցնելը: Ուղղելու և ծռելու ժամանակ պետք է աշխատել կո-
թի վրա լավ նստեցրած մուրճով։ Մուրճերի զարկանները չպետք է ունենան 
փոսեր և մանաՎաևդ ճաքեր, ճաքեր ունեցող մուրճը կարող է կոտրվել և 
վնասել աշխատողի ձեռքերը։ Անհրաժեշտ է հաճախակի ստուգել մուրճի 
միացման սարքինությունը, ինչպես և կոթի հուսալի լինելը։ 
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ԳԼՈՒԽ V. ՄԵՏԱՂԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ – 
ԳՈՐԾԻՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈւՅԹՆԵՐ 

Ուսումնառության արդյունք 3 – Պարզաբանել հիմնական գործույթ-
ների համար անհրաժեշտ գործիքների, հարմարանքների տեսակները, 
կատարել փականագործական հիմնական աշխատանքներ:  

 Կատարման չափանիշներ՝ 
1) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական գործույթների համար անհրա-

ժեշտ գործիքների, հարմարանքների տեսակները,  
2) ճիշտ է կատարում ըստ աշխատանքային գծագրի չափանշումը,  
3) ճիշտ է կատարում մետաղի կտրումը ձեռքի և մեխանիկական սղո-

ցով, մկրատով,  
4) ճիշտ է կատարում մետաղի խարտոցումը,  
5) պահպանում է անվտանգության կանոնները: 
 
7. Մետաղի կտրումը. 
7.1. Տեսական ուսուցում.  
Կտրում է կոչվում մետաղի կտրատումը (բաժանումը) մասերի։ Կտրում 

կարելի է կատարել ձեռքով և մեխանիկական գործիքներով։ Թերթավոր 
մետաղը կտրում են ձեռքի և շարժաբեր մկրատներով։ 

Փականագործական-գործիքագործական աշխատանքներում կտրման 
գործույթներ իրականացնում են ձեռքի մետաղասղոցի և մկրատի միջոցով:  

Ատամները ուղղված են դեպի շարժման կողմը 
 

 

Նկար. 31. Ձեռքի մետաղասղոց  
(ձախ կողմում բացվող շրջանակով, աջ կողմում ամբողջական շրջանակով), 

 1 - շրջանակ, 2 - երկկանթանի մանեկ ձգիչ պտուտակի համար,  
3 - մետաղասղոցի ժապավեն, 4 - բռնակ 
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Ձեռքի մետաղասղոցը կազմված է մետաղասղոցի ժապավենից և հա-
տուկ շրջանակից, որի մեջ է տեղավորվում մետաղասղոցի ժապավենը։ Գո-
յություն ունեն երկու տիպի շրջանակներ՝ ամբողջական և բացվող։ Ավելի 
հարմար են բացվող շրջանակները, քանի որ նրանք հնարավորություն են 
տալիս իրենց մեջ դնելու մետաղասղոցի զանազան երկարության ժապա-
վեն։ Շրջանակը մի ծայրին ունի կոթով և անշարժ գլխիկով պոչամաս, իսկ 
մյուս ծայրին՝ շարժական գլխիկ և երկկանթանի մանեկով ձգիչ պտուտակ, 
մետաղասղոցի ժապավենը ձգելու համար։ Գլխիկների վրա անցքեր և 
կտրվածքներ են արված մետաղասղոցի ժապավենը ամրացնելու համար։  

Մետաղասղոցի ժապավենը շրջանակի մեջ տեղավորում են հետևյալ 
կերպ՝ նրա ծայրերը դնում են գլխիկների կտրվածքների մեջ այնպես, որ 
ժապավենի ատամները ուղղված լինեն կոթից դեպի առաջ և որպեսզի 
ժապավենի ծայրերի անցքերը և գլխիկների վրայի անցքերը համընկնեն։ 
Ապա անցքերի մեջ մտցնում են բույթեր և ձգում ժապավենը՝ պտտելով 
երկկանթանի մանեկը։ Մետաղասղոցի ժապավենը շատ պիրկ ձգված 
չպետք է լինի, և ոչ էլ թույլ։ Գերձգված ժապավենը աշխատանքի ժամա-
նակ կարող է կոտրվել ամենափոքր թեքվածքից կամ կողաշարժումից։ 
Թույլ ձգված ժապավենը աշխատանքի ժամանակ ծռվում է, հետևապես, 
նույնպես կարող է կոտրվել։ 

Մետաղասղոցի կտրող մասը բարակ և նեղ ժապավենն է, որի ներքևի 
կողին կան մանր ատամներ։ Ատամները սուր անկյան ձև ունեն, այսինքն 
յուրաքանչյուր ատամը իրենից ներկայացնում Է սեպ (կտրիչ), որի սրման 
անկյունը սովորական մետաղասղոցի ժապավենի համար հավասար է 
60°, առջևի անկյունը՝ γ=0, ետևի անկյունը α=30°: 

 
 
 
 
 

Նկար 32.Մետաղասղոցի ժապավենի ատամների անկյունները.  
1 - առջևի անկյունը հավասար է զերոյի, 2 - առջևի անկյունը դրական,  
3 - առջևի անկյունը բացասական է, t - մետաղասղոցի ատամի քայլը։ 
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Տարբեր կարծրության և պլաստիկության մետաղներ կտրելու համար 
մետաղասղոցի ժապավենի ատամների անկյունները տարբեր են լինում, 
առջևի անկյունր տատանվում Է 0° - 12° սահմաններում, իսկ ետևի ան-
կյունը՝ 30 - 35° սահմաններում։ Ատամների քայլը, փափուկ և պլաստիկ 
մետաղների համար (պղինձ, արույր) t=1 մմ, կարծր մետաղների համար 
(պողպատ, թուջ) t=7,5 մմ, փափուկ պողպատի համար t=2 մմ։ Փակա-
նագործական աշխատանքների համար գերազանցապես օգտագործում 
են 1,5 մմ քայլով մետաղասղոցի ժապավեն, երբ 25 մմ երկարության 
վրա հաշվվում է մոտավորապես 17 ատամ։  

Մետաղասղոցով կտրելու ժամանակ աշխատանքին պետք է մասնակցի 
(միաժամանակ շփվի մետաղի հետ) մետաղասղոցի ոչ պակաս, քան 2-3 
ատամը։ Մետաղի մեջ մետաղասղոցի ժապավենի լռվելուց (ճմլվելուց) խու-
սափելու համար նրա ատամները չափռաստում են, այսինքն՝ երկու մերձա-
կա ատամներր ծռում են հակադիր կողմերի վրա 0,25-0,6 մմ: 

Հասարակ չափռաստման հետ միաժամանակ գոյություն ունի նաև 
այսպես կոչված ալիքաձև (ալիքավոր) չափռաստում՝ ատամների փոքր 
քայլի դեպքում 2 - 3 ատամ թեքում են դեպի աջ և 2 - 3 ատամ՝ դեպի 
ձախ։ Միջին քայլի դեպքում մեկ ատամը թեքում են դեպի ձախ, երկրոր-
դը՝ դեպի աջ, երրորդը չի չափռաստվում; Մեծ քայլի դեպքում մեկ ատա-
մը թեքում են դեպի ձախ, իսկ երկրորդր՝ դեպի աջ, ինչպես հասարակ 
չափռաստման դեպքում։ Ալիքաձև չափռաստման դեպքում ալիքները 
առաջանում են նրանից, որ ծռվող ա տամների հետ միասին նրանց հիմ-
քից ևս մի փոքր մետաղ են ընդգրկում։  

Ձեռքի մետաղասղոցների համար ժապավենները պատրաստում են 
150-ից մինչև 400 մմ երկարությամբ, 10֊ից մինչև 25 մմ լայնությամբ, 
0,6-ից մինչև 1,25 մմ հաստությամբ։ Ժապավենի համար որպես նյութ 
օգտագործում են ցեմենտայնացված փափուկ պողպատ սառը գլանված 
ժապավենի ձևով կամ թե ածխածնային գործիքապողպատ У12։ Երբեմն 
օգտագործում են վոլֆրամային, քրոմային և լեգիրված պողպատներ։ 
Մետաղասղոցային ժապավենը մխում են բարձր կարծրությամբ։  

Ձեռքի մետաղասղոցով կարելի է կտրել մինչև 100 - 115 մմ տրամա-
գծով կլոր նյութեր։ Փականագործական գործույթներում թույլատրվում է 



 
 

78 
 

ձեռքով կտրել միայն մինչև 60-70 մմ տրամագծով մետաղները, ավելի 
մեծ տրամագծով մետաղների կտրումը հանձնում են հատիչ հաստոցնե-
րի վրա կտորահատելոլ համար: Եթե նախապատրաստվածքներ կտրե-
լիս չի պահանջվում ստանալ մաքուր ճակատներ, թույլատրվում է մակա-
կտրել մետաղը մի քանի կողմից, չհասնելով մինչև կեսը, իսկ հետո պո-
կել նախապատրաստվածքր: Չի կարելի պոկել նախապատրաստվածքը 
մեկ կողմի մակակարվածքով, այդ դեպքում կոտրման գիծը անպայման 
կթեքվի կտրված գծից մի կողմ։ Շուրջը մակակարված պողպատե բա-
րակ ձողը կոտրում են ձեռքով, այն սեղմելով մամլակի մեջ։ 

Շերտավոր մետաղը, որպես կանոն, կտրում են շերտի նեղ կողմից, քա-
նի որ այդ դեպքում կտրման ուժը բաշխվում Է փոքր տարածության վրա) և 
կտրումը ընթանում է անհամեմատ արագ։ Սակայն շերտի նեղ կողմից կա-
րելի է կտրել միայն այն դեպքում, երբ կտրվածքի երկարությամբ մետաղի 
հետ շփվում են մետաղասղոցի ժապավենի ոչ պակաս քան 2-3 ատամնե-
րը։ Ավելի փոքր երկարությամբ կտրվածքի դեպքում, այսինքն, եթե այն 
շերտի հաստությունից ավելի պակաս Է, մետաղասղոցի ատամները 
կխփեն նրա կողին և որի հետևանքով կարող են ջարդվել։ Բարակ շերտա-
վոր պողպատը հնարավոր չէ նեղ շերտի կողմից կտրել, դրա համար այն 
կտրում են լայն կողմից։ Մետաղաշերտը երկարությամբ կտրելիս՝ խոր 
կտրվածքների դեպքում, ինչպես և կորագծով կտրելիս մետաղասղոցի 
շրջանակին կողային դիրք են տալիս և մետաղասղոցի ժապավենը դնում 
են շրջանակի գլխիկների կողային կտրվածքների մեջ։  

 

7.2. Գործնական պարապմունք՝ մետաղասղոցով կտրման գործույ-
թի իրականացում. 

Մետաղասղոցով աշխատելիս մամլակի առջև կանգնում են կիսադարձ 
դիրքով (մամլակի շուրթերի կամ մշակվող առարկայի առանցքի նկատ-
մամբ)։ Ձախ ոտքը մի փոքր առաջ են դնում, մոտավորապես կտրվող 
առարկայի գծի ուղղությամբ և նրա վրա հենվում են մարմնով։ Մետաղա-
սղոցը աջ ձեռքում բռնում են այնպես, որ բռնակը հենվի ափին, իսկ բութ 
մատը գտնվի վերևում՝ բռնակի վրա, մնացած չորս մատներով բռնում են 
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բռնակը ներքևից։ Ձախ ձեռքով բռնում են մետաղասղոցի շրջանակի 
առջևի ծայրից։ 

 
 
 
 
 
 

Նկար 33. աշխատողի դիրքը 
մետաղասղոցով աշխատելու ժամանակ 

 
Կտրելու ժամանակ մետաղասղոցր գերազանցապես պահում են հո-

րիզոնական դիրքում։ Այն պետք է շարժել սահուն, առանց ցնցումների։ 
Մետաղասղոցին պետք է տալ այնպիսի թափ, որպեսզի աշխատի հա-
մարյա ամբողջ ժապավենը և ոչ թե միայն նրա մեջտեղը։ Թափի նորմալ 
երկարությունը պետք է լինի մետաղասղոցի ժապավենի երկարության 
2/3֊ից ոչ պակաս։ 

Մետաղասղոցով մեկ րոպեում կատարում են ՅՕ֊ից մինչև 60 շարժում 
(նկատի է առնվում կրկնակի շարժում՝ առաջ և ետ)։ Կարծր մետաղների մե-
տաղասղոցումը կատարում են ավելի փոքր արագությամբ, փափուկները 
ավելի արագ։ Օրինակ, կարծր պողպատ կտրատելու դեպքում մեկ րոպեում 
կատարում են մինչև 30 կրկնակի շարժում, միջին կարծրության պողպատ 
կտրատելիս մեկ րոպեում՝ 40֊ից մինչև 50 շարժում, փափուկ պողպատ և 
թուջ կտրատելիս մեկ րոպեում՝ 50-ից մինչև 60 շարժում: 

Մետաղասղոցը պետք է սեղմել առաջ շարժելիս, հետադարձ ընթաց-
քում չպետք է սեղմել։ 

Մետաղասղոցի վրա սեղմելու (ճնշելու) ուժը կախված է մետաղի 
կարծրությունից և կտրվող մակերևույթի մեծությունից: Կարծր մետաղնե-
րը պահանջում են ավելի ուժեղ ճնշում մետաղասղոցի վրա, քան փա-
փուկ մետաղները։ Նորմալ ճնշման մեծությունը մոտավորապես պետք է 
լինի 1 կգ ժապավենի 0,1 մմ հաստության վրա։  
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Ձեռքի մետաղասղոցով մեծ մասամբ աշխատում են առանց սառեցնե-
լու։ Ժապավենի շփումը մետաղապատի հետ նվազեցնելու համար օգ-
տագործում են ճարպից կամ գրաֆիտից պատրաստված թանձր քսուք, 
որի մեջ մտնում են ճարպ (2 մաս) և գրաֆիտ (1 մաս)։ Այդպիսի քսուքը 
երկար է մնում մետաղասղոցի ժապավենի վրա։ 

Կտրման ժամանակ մետաղասղոցի ժապավենը երբեմն մի կողմ է 
«գնում», որի հետևանքով փշրվում են ատամները կամ ժապավենը 
կոտրվում է։ Բացի դրանից, մի կողմ գնալու դեպքում կտրատվող մարմ-
նի վրա ստացվում է թեք կտրվածք։ Մի կողմ գնալու պատճառը ժապա-
վենի թույլ ձգված լինելն է կամ մետաղասղոցին վատ տիրապետելը։ ժա-
պավենը մի կողմ գնալու դեպքում պետք Է նոր տեղից սկսել կտրել, ան-
հաջող կտրվածքի հակառակ կողմից։ Թեք կտրվածքը «տեղում» ուղղելու 
փորձը միշտ ժապավենի կոտրվելով Է վերջանում։ 

Մետաղասղոցի ժապավենի ատամները կոտրվում են նաև նրանց չա-
փազանց կարծր (ոչ ճիշտ մխված) լինելուց, մետաղասղոցի վրա չափա-
զանց ուժեղ սեղմելուց, հատկապես նեղ նախապատրաստվածքներ կտրե-
լիս և այն դեպքերում, երբ կտրվող մետաղի մեջ կողմնակի կարծր խառ-
նուկներ կան։ Եթե կտրելու ժամանակ կոտրվել Է հին, մաշված մետաղա-
սղոցի ժապավենը, չի կարելի աշխատանքը շարունակել նոր մետաղասղո-
ցով, քանի որ ժապավենը չի մտնի այդ կտրվածքի մեջ։ Շրջելով շինվածքը, 
սկսում են կտրել ուրիշ տեղից։ Իսկ եթե աշխատանքի պայմանները թույլ 
չեն տալիս շինվածքը շրջել, անհրաժեշտ Է լայնացնել սկսած կտրվածքը, 
զգուշությամբ այն սղոցելով մետաղասղոցի նոր ժապավենով։  

Մկրատը գործադրվում է մետաղ կտրելու համար ինչպես ձեռքով, 
այնպես էլ մեքենայով։ Մկրատի սրման անկյունը տատանվում է 65-ից 
մինչև 850, նայած կտրվող մետաղի կարծրոթյանը փափուկ մետաղների 
համար (պղինձ և այլն) այն հավասար է 650-ի, միջին կարծրության մե-
տաղների համար՝ 70-750-ի, կարծր մետաղների համար՝ 80-850-ի։ Աշ-
խատելիս մկրատի դանակների շփումը պակասեցնելու համար, սայրի 
վրա ստեղծվում է հետին անկյուն, որր հավասար է 1,5-3°։ Մկրատի դա-
նակները պատրաստվում են У7 ածխաւծնային պողպատից, նրա՛նց 
կտրող մասը մխում են։ 
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Նկար 34. Ձեռքի մկրատների օգտագործման եղանակները 
 

Փականագործական աշխատանքներում հիմնականում օգտագործ-
վում 250-320 մմ մկրատի ընդհանուր երկարությամբ մկրատներ։ Ձեռքի 
մկրատներով կարելի է կտրել մինչև 0,7 մմ հաստությամբ թերթավոր 
պողպատներ, մինչև 1,5 մմ հաստությամբ պղնձե և արույրե թերթեր: Մե-
տաղ կտրելիս մկրատը լրիվ չեն բացում, միայն այնքան են բացում, որ-
պեսզի նա կարողանա բռնել թերթը։ Մկրատը լրիվ բացելիս չի կտրում, 
այլ դուրս Է հրում թերթը։ Կլոր սկավառակավոր մկրատով կտրելիս, 
սկավառակը պտտեցնում են ժամացույցի սլաքին հակառակ, ընդ որում 
մկրատը չպետք է ծածկի կտրման գիծը։ 

 

7.3. Գործնական պարապմունք՝ պողպատե կլոր ձողի կտրում. 
Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` մետա-

ղասղոց, մամլակ, չափանշման գործիքներ: 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից մետաղասղոցը, չափանշման գործիքները, դնել 
դազգահի վրա, 

2) ձողի վրա նշել պահանջվող երկարությունը և գծիչով խազ քաշել, 
3) մամլակի մեջ հորիզոնական դիրքով սեղմել ձողը, դուրս թողնելով 

կտրվող ծայրը մամլակի շուրթերից այնքան, որ մետաղասղոցը աշխա-
տելիս գլխիկներով չդիպչի մամլակի կողքի մասերին, 

4) եռանիստ խարտոցով փոքր–ինչ խորացնել խազերը, որպեսզի մե-
տաղասղոցի ժապավենը կտրելու ժամանակ չսահի ձողի մակերևույթով, 
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5) մետաղասղոցը վերցնել ձեռքը, աշխատանքային ճիշտ դիրքով 
կանգնել մամլակի առջև, մետաղասղոցի ժապավենի ատամները դնել 
խարտոցով արված կտրվածքի մեջ և սկսել կտրելը, 

6) կտրումը վերջանալու ժամանակ, ձեռքով բռնել կտրվող մասը, որ-
պեսզի այն չկոտրվի,  

7) վերջացնելով աշխատանքը, մամլակից հանել նախապատրաստված-
քը, գործիքները դնել դազգահի վրա և տեղյակ պահել վարպետին աշխա-
տանքի ավարտման մասին: 

 

7.4.Գործնական պարապմունք՝ պողպատե շերտավոր մետաղի 
կտրում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` մետա-
ղասղոց, մամլակ, չափանշման գործիքներ: 

Նկար 35. Շերտավոր մետաղի կտրումը 
 

Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից մետաղասղոցը, չափանշման գործիքները, դնել 
դազգահի վրա, 

2) մետաղաշերտի վրա նշել պահանջվող երկարությունը և գծիչով 
խազ քաշել, 

3) մետաղաշերտը սեղմել մամլակի մեջ լայն կողմով,  
4) եռանիստ խարտոցով կտրման տեղում եզրի վրա նեղ կտրվածք 

անել, որպեսզի մետաղասղոցի ժապավենը կտրելու ժամանակ չսահի 
մետաղաշերտի մակերևույթով, 
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5) մետաղասղոցը վերցնել ձեռքը, աշխատանքային ճիշտ դիրքով 
կանգնել մամլակի առջև, մետաղասղոցի ժապավենի ատամները դնել 
խարտոցով արված կտրվածքի մեջ, 

6) մետաղասղոցը մի փոքր թեքելով իրենից դեպի Ա եզրը սկսել 
կտրելը, 

7) թեքությունը աստիճանաբար փոքրացնել այնպես, որ երբ կտրող 
ակոսատը հասնի շերտի մինչև առջևի Բ եզրը, թեքություն չլինի։ Կտրու-
մը մինչև վերջ կատարել մետաղասղոցի այդպիսի դիրքով և մետաղա-
սղոցի շարժումների թիվը մեկ րոպեում պետք է հասցնել 30-35-ի՝ այդ 
շարժումները կատարել ժապավենի թեթև սեղմումով, 

8) կտրումը վերջանալու ժամանակ, ձեռքով բռնել կտրվող մասը, որ-
պեսզի այն չկոտրվի,  

9) վերջացնելով աշխատանքը, մամլակից հանել նախապատրաստ-
վածքը, գործիքները դնել դազգահի վրա և տեղյակ պահել վարպետին 
աշխատանքի ավարտման մասին: 

 

7.5.Գործնական պարապմունք՝ պողպատե շերտավոր մետաղի 
կտրում ըստ երկարության. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` մետա-
ղասղոց, մամլակ, չափանշման գործիքներ: 

Նկար 36. Շերտավոր մետաղի կտրումը ըստ երկարությամբ 
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Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից մետաղասղոցը, չափանշման գործիքները, դնել 
դազգահի վրա, 

2) մետաղաշերտի վրա նշել պահանջվող երկարությունը և գծիչով 
խազ քաշել, 

3) մետաղաշերտը սեղմել մամլակի մեջ նեղ կողմով,  
4) եռանիստ խարտոցով կտրման տեղում եզրի վրա նեղ կտրվածք 

անել, որպեսզի մետաղասղոցի ժապավենը կտրելու ժամանակ չսահի 
մետաղաշերտի մակերևույթով, 

5) մետաղասղոցի շրջանակին տալ կողային դիրք և մետաղասղոցի 
ժապավենը դնել շրջանակի գլխիկների կողային կտրվածքների մեջ (մե-
տաղասղոցի ժապավենը պետք է շրջված լինի 90°)։ 

6) մետաղասղոցը վերցնել ձեռքը, աշխատանքային ճիշտ դիրքով 
կանգնել մամլակի առջև, մետաղասղոցի ժապավենի ատամները դնել 
խարտոցով արված կտրվածքի մեջ, 

7) մետաղասղոցի այդ դիրքով սկսել շատ զզույշ կտրելը, քանի որ 
շրջանակի թեքությունից մետաղասղոցը կարող է կոտրվել, 

8) կտրումը վերջանալու ժամանակ, ձեռքով բռնել կտրվող մասը, որ-
պեսզի այն չկոտրվի,  

9) վերջացնելով աշխատանքը, մամլակից հանել նախապատրաստ-
վածքը, գործիքները դնել դազգահի վրա և տեղյակ պահել վարպետին 
աշխատանքի ավարտման մասին: 

 

7.6.Գործնական պարապմունք՝ պողպատե մետաղի բարակ թեր-
թերի կտրում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` մետա-
ղասղոց, մամլակ, փայտե միջադիրներ, չափանշման գործիքներ: 
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Նկար 37.Պողպատե մետաղի բարակ թերթերի կտրում 
 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից մետաղասղոցը, չափանշման գործիքները, դնել 
դազգահի վրա, 

2) մետաղաթերթը դնել փայտե միջադիրների միջև և սեղմել մամլակի մեջ, 
3) մետաղաթերթի և միջադիրների վրա միասին գծիչով խազ քաշել, 
4) մետաղասղոցը վերցնել ձեռքը, աշխատանքային ճիշտ դիրքով 

կանգնել մամլակի առջև,  
5) սկսել կտրել մետաղաթերթը միջադիրների հետ միասին,  
6) վերջացնելով աշխատանքը, մամլակից հանել նախապատրաստ-

վածքը, գործիքները դնել դազգահի վրա և տեղյակ պահել վարպետին 
աշխատանքի ավարտման մասին: 

 

8. Մետաղի խարտոցումը. 
8.1. Տեսական ուսուցում. 
Խարտոցում կոչվում է դետալի մակերևույթի մշակումը կտրող գործի-

քով՝ խարտոցով, որի օգնությամբ մշակվող դետալից հեռացվում է 0,05-
ից մինչև 1 մմ-ի սահմաններում մետաղի շերտ։ Խարտոցումը որպես կա-
նոն, կատարվում է հատում կամ կտրում գործույթներից հետո՝ մշակվող 
դետալի մակերևույթը վերջնամշակման ենթարկելու և նրան ավելի 
ճշգրիտ չափեր տալու համար։ Փականագործական-գործիքագործական 
աշխատանքներում խարտոցումը կատարվում է նաև հավաքման ժամա-
նակ դետալների հարմարադրման համար։ 
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Փականագործության մեջ խարտոցման աշխատանքների հիմնական 
տեսակներն են՝ 

1) արտաքին տափակ և կորագիծ մակերևույթների խարտոցում,  
2) արտաքին և ներքին անկյունների, ինչպես նաև բարդ կամ ձևավոր 

մակերևույթների խարտոցում, 
3) խորությունների և անցքերի, փորակների և ելունների խարտոցում, 

դրանց հարմարադրումր միմյանց հետ։ 
Խարտոցումը բաժանվում է նախնականի (սև) և վերջնականի (մա-

քուր և վերջնամշակման), որոնք կատարվում են զանազան խարտոցնե-
րով։ Խարտոցն ընտրում են մշակման տրված ճշգրտությանը և խար-
տոցման թողվածքի մեծությանը համապատասխան: Աղյոլսակի տվյալ-
ները պատկերացում են տալիս այդ համապատասխանության մասին։ 

 

Մշակման ճշտությունը և թողվածքը տարբեր տեսակի խարտոցների 
համար 

 

Խարտոցներ 
Մշակման 

ճշգրտությունը
մմ - ով 

Մշակման 
թողվածքը 

մմ - ով 

Մեկ ընթացքի 
ժամանակ խարտոցով 

մետաղից հանվող 
շերտը մմ-ով 

Քերթախարտոց  0,2-0,5 0,5-1,0 0,08-0,15 
Երեսի  0,02-0,15 0,1-0,5 0,02-0,08 
Թավշախարտոց 0,005-0,01 0,025-0,05 0,025-0,05 

 
Խարտոցները կտրող գործիքներ են, ունեն զանազան տրամատի մխած 

պողպատե չորսվակի տեսք, աշխատող մակերևույթների վրա կան ատամ-
ներ։ Այդ ատամներով խարտոցը կտրում է մետաղի ոչ մեծ շերտեր՝ տաշե-
ղի (խարտուքի) ձևով։ Խարտոցները լինում են տարբեր երկարության (հաշ-
վում են խարտոցների քերթատված մասի երկարությունը): 
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Խարտոցների քերթերը լինում է միակի (հասարակ) և երկակի 
(խաչահատ)։ Միակի քերթերով խարտոցների կտրած մետաղե տաշեղը 
լայն է, հավասար է ատամի ամբողջ երկարությանը, ուստի այդպիսի 
խարտոցներով կատարվող աշխատանքը մեծ ջանքեր է պահանջում: 

Նկար 38.Միակի և երկակի քերթեր 
 
Այդպիսի խարտոցներով խարտոցում են փափուկ մետաղներ (պղին-

ձը, բրոնզ, արույր, բարիտ, ալյումին)։ Միակի քերթերը արվում են խար-
տոցի կողի նկատմամբ 70-800 անկյան տակ։ 

Երկակի քերթեր ունեցող խարտոցների մի քերթը կոչվում է հիմնական 
կամ ներքևի, մյուսը՝ վերևի։ Խաչահատ քերթատումը մանրատում է տաշե-
ղը, որը և հեշտացնում է աշխատանքը։ Խաչահատ քերթերով խարտոցնե-
րի ներքևի քերթը սովորաբար կաւտարվում է 550 անկյան տակ, իսկ վե-
րևինը՝ 70° անկյան տակ։ Քայլը, այսինքն՝ երկու հարևան ատամների միջև 
ընկած հեռավորությունը, ներքևի քերթինը ավելի մեծ են անում, քան վե-
րևինը։ Այդ պատճառով ատամները մեկը մյուսից հետո դասավորվում են 
ուղիղ գծով, որը որոշ անկյուն է կազմում խարտոցի առանցքի հետ և խար-
տոցի շարժման ժամանակ ատամների հետքերը մասնակիորեն ծածկում 
են միմյանց: Դրա շնորհիվ մշակվող մակերևույթի վրա խոր առվակներ չեն 
մնում և նա ավելի մաքուր ու հարթ է ստացվում։ 



 
 

88 
 

Խարտոցները լինում են՝ սովորական, հատուկ, տովրիչներ (թորփու) 
և նադֆիլներ։ 

Սովորական խարտոցների թվին են պատկանում՝ տափակ (բթաքիթ 
և սրաքիթ), քառակուսի, եռանիստ, կիսակլոր և կլոր խարտոցները։ 

Հատուկ խարտոցների թվին են պատկանում՝ 
1) սղոցախարտոցները, ռոմբաձև (թրաձև) խարտոցները, տափակ 

ձվաձև կողերով խարտոցները, ձվաձև խարտոցները, ինչպես նաև ձեռ-
նախարտոցները, 

2) կլոր սկավառակների տեսք ունեցող խարտոցները, որոնց քերթերը 
հանված են շրջանաձև մակերևույթի և կողմնային կողերի վրա: 

Տովրիչները քերթերի հատուկ տեսքով խարտոցներ են, որոնք կոչ-
վում են տովրիչային։ Նրանք լինում են տափակ բթաքիթ, տափակ սրա-
քիթ, կիսակլոր, կլոր։ 

 
 

 
                                            

Նկար 39.                                           
Տովրիչ և տովրիչային քերթեր 

 
 

Նադֆիլները (մանրահատ խարտոցներ) լինում են՝ տափակ բթաքիթ, 
տափակ սրաքիթ, եռանիստ, քառանիստ, կիսակլոր, կլոր, ձվաձև, կոնա-
ձև, սղոցաձև:  

Երկարության 1 սմ-ին ընկնող քերթերի թվով խարտոցները բաժան-
վում են վեց դասի. 

1-ին դաս-քերթախարտոցներ (խոշոր քերթեր), որոնք օգտագործվում 
են կոպտատաշ խարտոցման համար,  

2֊րդ դաս-երեսի խարտոցներ (մանր քերթեր), որոնք օգտագործվում 
են մակերևույթների մաքուր մշակման համար, 
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3-րդ, 4-րդ, 5֊րդ և 6-րգ դասեր-թավշախարտոցներ՝ մանր և շատ 
մանր քերթերով, որոնք օգտագործվում են դետալների հարմարեցման, 
մակերևույթների վերջնամշակման, չափաբերման և հղկման համար։ 

Ձեռնախարտոցները ունեն ընդամենը մեկ դաս: Այդ դասին պատ֊ 
կանում են շատ խոշոր քերթեր ունեցող քերթախարտոցները, որոնք օգ-
տագործվում են ամ ենակո պիտ խարտոցման համար։ 

Տովրիչներն օգտագործվում են բարիտներ, կապար, ցինկ և ուրիշ 
մետաղներ խարտոցելու համար: Նրանք բաժանվում են երկու դասի: 
2֊րդ դասի տովրիչներն ավելի խոշոր քերթեր ունեն, քան 1֊ին դասին 
պատկանող տովրիչները: 

Նադֆիլները բաժանվում են վեց համարների։ Առաջին համարը երկա-
րության 1 սմ֊ի վրա ունի 22 քերթ, վեցերորդը՝ 80 քերթ։ Նադֆիլները օգ-
տագործվում են շատ ճշգրիտ և մանր շինվածքներ խարտոցելիս, շինվածք-
ների այն տեղերը խարտոցելիս, որոնք մատչելի չեն սովորական խարտոց-
ների համար, գործիքներ պատրաստելիս և դրոշմոցներ մշակելիս։  

Հատվածքի այս կամ այն ձև ունեցող խարտոցի ընտրությունը որոշ-
վում է մշակվող արտաքին կամ ներքին մակերևույթի ուրվագծով՝  

1) տափակ բթաքիթ և սրաքիթ խարտոցներ՝ հեշտությամբ մատչելի 
հարթ և ուռուցիկ մակերևույթների խարտոցում, ինչպես նաև ակոսների 
և առվիկների հանում, 

2) տափակ խարտոցներ՝ ձվաձև, կողերով-կորացումների և զանազան 
այլ կլորացումների խարտոցում, 

3) եռանիստ խարտոցներ՝ ներքն, անկյունների և եռանիստ անցքերի, 
ինչպես նաև տափակ խարտոցների համար անմատչելի տեղերի հար-
թությունների խարտոցում, 

4) քառակուսի (քսաանիստ) խարտոցներ-քառակուսի և ուղղանկյուն 
անցքերի, լայն տափակ խարտոցի համար անմատչելի նեղ հարթ մակե-
րևույթների խարտոցահատում, 

5) կիսակլոր խարտոցներ՝ հարթ կողմով հարթությունների խարտո-
ցում, կիսակլոր կողմով՝ գոգավոր մակերևույթների (կիսակլոր փոսերի 
խարտոցում), 
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6) կլոր խարտոցներ՝ կլոր կամ ձվաձև անցքերի և կիսակլոր խարտո-
ցի համար անմատչելի գոգավոր մակերևույթների խարտոցում, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 40.Ըստ մակերևույթների հատվածքի խարտոցների ընտրում  
 
7) դանականման խարտոցներ՝ ներքին անկյունների, սեպանման առակ-

ների, նեղ ակոսիկների, եռանիստ, քառանիստ և ուղղանկյուն անցքերի 
հարթությունների խարտոցում,  

8) էլիպսաձև, խարտոցներ՝ արտաքին և ներքին գոգավոր մակե-
րևույթների, էլիպսաձև անցքերի, կողային կլորացումների և գոգավոր 
կլորացումների խարտոցում։ 
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Խարտոց ընտրելիս նկատի են ունենում նաև հանվող մետաղաշերտի 
հաստությունը, որը և որոշում է խարտոցի դասը։  

Քերթախարտոցներն օգտագործվում են կոպիտ խարտոցման հա-
մար, երբ մշակվող դետալից հեռացնում են մետաղի 0,5-ից մինչև 1,0 մմ 
շերտ։ Այդ խարտոցների երկարությունը 125-ից մինչև 450 մմ է:  

Երեսի խարտոցներն օգտագործվում են վերջնամշակման համար և մին-
չև 0,02 մմ ճշգրտությամբ մաքուր մակերևույթներ ստանալու համար՝ 0,3 
մմ֊ից ոչ պակաս հաստությամբ մետաղաշերտ հեռացնելու դեպքում։ Երե-
սի խարտոցների երկարությունը կարող Է լինել 125-ի՝ց մինչև 450 մմ։  

Թավշախարտոցները ծառայում են ամենաճշգրիտ մշակման մշակվող 
մակերևույթների չափաբերման համար (0,1-0,005 մմ ճշգրտությամբ), 
երբ մետաղից հեռացվում է մինչև 0,05 մմ հաստությամբ շերտ։ Թավշա-
խարտոցների երկարությունը 125-ից մինչև 250 մմ է։  

Նադֆիլներր նախատեսված են շատ ճշգրիտ և նուրբ աշխատանքնե-
րի համար և հաճախ օգտագործում են ձևավոր անցքերի խարտոցա-
հատման համար։ Նադֆիլների քերթատված մասի երկարությունը լինում 
է 40, 60 և 80 մմ, իսկ ընդհանուր երկարությունը համապատասխանա-
բար լինում է 80, 120 և 160 մմ։ 

Խարտոցման մեջ ամենաբարդը հավասար մշակված մակերևույթ 
ստանալն է։ Դժվարությունն այն է, որ խարտոցում կատարողը չի տես-
նում, թե ինքը տվյալ պահին իրոք հանում Է այն շերտը և այն տեղում, 
որտեղ դա անհրաժեշտ է։ Հարթությունը կարելի է ճիշտ խարտոցել 
միայն այն դեպքում, եթե ընտրված է ուղղագիծ կամ ուռուցիկ, բայց ոչ 
գոգավոր մակերեսով խարտոց և եթե խարտոցումը կատարվում Է խար-
տոցի խաչաձև շարժումով (թեք շտրիխով), այսինքն փոփոխաբար՝ անկ-
յունից անկյուն:  

Լայն հարթությունների խարտոցման աշխատանքներն սկսելուց առաջ 
հարկավոր է չափել նախապատրաստվածքը և որոշել, թե արդյոք նրա քա-
փերը բավական են գծագրով տրված դետալի պատրաստման համար: 
Այդպիսի ստուգումն անհրաժեշտ է, քանի որ հաճախ պատահում է, որ 
հնարավոր չի լինում դետալը պատրաստել տվյալ չափերով միայն այն 
պատճառով, որ նախապատրաստվածքը չունի մշակման անհրաժեշտ թող-
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վածքներ։ Ստուգելով նախապատրաստվածքի չափերը, որոշում են բա-
զան, այսինքն՝ այն մակերևույթը, որով որոշվում են դետալի չափերը և նրա 
բոլոր մակերևույթների փոխադարձ դասավորվածությունը։ 

Հարթ մակերևույթները, ինչպես արդեն մատնանշվել է, խարտոցում 
են տափակ խարտոցով։ Խարտոցի չափերն ընտրում են այնպես, որ-
պեսզի նա խարտոցվող մակերևույթից երկար լինի ոչ պակաս 150 մմ-ով։ 

Եթե գծագրի վրա չի նշված մշակման մաքրությունը, խարտոցում են 
միայն քերթախարտոցով։ Ավելի մաքուր ու հարթ մակերևույթներ ստա-
նալու համար խարտոցումը ավարտում են երեսի խարտոցով։ 

Մակերևույթի խարտոցումը սովորաբար ավարտվում է նրա վերջնա-
մշակմամբ, որը կատարվում է զանազան եղանակներով: Փականագործու-
թյան մեջ մակերևույթները վերջնամշակում են երեսի խարտոցով և թավ-
շախարտոցով, հղկաթղթով կամ հղկահեսաններով: Խարտոցներով վերջ-
նամշակումը կատարվում է լայնական, երկայնական և կլոր շտրիխներով: 

 

Նկար 41. մակերևույթի վերջնամշակումը խարտոցով 
ա)լայնակի շտրիխով, բ, գ)երկայնակի շտրիխով, դ)շրջագծային շտրիխով 

 
Վերջնամշակման հետևանքով հարթ և մաքուր մակերևույթ ստանալու 

համար շատ կարևոր է, որպեսզի խարտոցով վերջնամշակելուց առաջ 
նրա վրա խոր քերծվածքներ չթողնել; Քանի որ քերծվածքներն առաջա-
նում են խարտոցի քերթերի մեջ մնացած խարտուքից, անհրաժեշտ է 
աշխատանքի ժամանակ քերթերը ավելի հաճախ մաքրել և կավիճ կամ 
հանքային յուղ քսել: Ավելի խնամքով պետք է մաքրել և կավիճ կամ յուղ 
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քսել (իսկ ալյումին խարտոցելիս՝ ստեարին) վերջնամշակման խարտոց-
ների քերթերին, առանձնապես պլաստիկ մետաղներ մշակելիս։ 

Խարտոցով վերջնամշակելուց հետո մակերևույթը մշակում են հղկա-
հեսաններով կամ հղկաթղթով (մանր համարների) չոր կամ յուղած վի-
ճակում։ Առաջին դեպքում ստանում են մետաղի փայլուն մակերևույթ, 
երկրորդ դեպքում՝ կիսափայլատ։ Պղնձի և ալյումինի վերջնամշակման 
դեպքում հղկաթղթին պետք է քսել ստեարին։ 

Հարթ մակերևույթի մշակումը հղկաթղթով պահանջում է հմտություն, 
հղկաթղթով սխալ աշխատելու հետևանքով կարող է փչանալ շինվածքը։ 
Մակերևույթների վերջնամշակման համար օգտագործում են նաև փայ-
տե չորսվակներ, որոնց վրա սոսնձված են հղկաթղթեր։ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկար 42. Խարտոցած մակերևույթների վերջնամշակումը. 

ա) զմռնիտե թուղթ կպցրած փայտե չորսվակներ, բ) դետալի մակերևույթի 
վերջնամշակումը փայտե չորսվակով, գ) խարտոցին փաթաթած 

հղկաթղթով, դ) գոգավոր մակերևույթի վերջնամշակումը հղկաթղթով 
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Հղկաթուղթը երբեմն փաթաթում են տափակ խարտոցի վրա (մեկ 
շերտով) կամ խարտոցի վրա են դնում հղկաթղթի մի շերտ: Կորագիծ 
մակերևույթի վերջնամշակման ժամանակ, ինչպես նաևուղղագիծ մակե-
րևույթի վերջնամշակման այն դեպքերում, երբ հնարավոր է, որ եզրերի 
ոչ մեծ փշրվելր չի համարվի խոտան, հղկաթուղթը փաթաթում են խար-
տոցի վրա մի քանի շերտով: 

Որպեսզի համոզվել հարթության ճիշտ խարտոցման մեջ, անհրա-
ժեշտ է ժամանակ առ ժամանակ այն ստուգել քանոնով լուսանցքի եղա-
նակով։ Եթե քանոնի և հարթության միջև լույս չի երևում, ապա դա նշա-
նակում է, որ հարթությունը խարտոցված է մաքուր և ճիշտ, եթե քանոնի 
երկարությամբ երևում է հավասար լուսանցք, ուրեմն հարթությունը ճիշտ 
է խարտոցված, բայց կոպիտ է։ Այդպիսի լուսանցք է երևում այն պատ-
ճառով, որ խարտոցի քերթերը մակերեսի վրա թողնում են բարակ ակո-
սիկներ ե քանոնը հենվում է նրանց կատարներին։ 

Սխալ խարտոցված հարթության վրա քանոնը դնելիս նկատվում են 
անհավասար լուսանցքներ։ Լուսանցքներով ստուգումը կատարվում է 
ստուգվող ամբողջ հարթության ուղղությամբ՝ երկայնությամբ ու լայնու-
թյամբ և անկյունից անկյուն, այսինքն՝ անկյունագծերով։ Քանոնը պետք 
է բռնել աջ ձեռքի երեք մատով՝ բութ մատով, ցուցամատով և միջիս մա-
տով։ Չի կարելի քանոնը տեղաշարժել ստուգվող հարթության վրայով, 
քանի որ դրանից այն մաշվում է և կորցնում իր ուղղագծությունը։ Քանո-
նը տեղաշարժելու համար այն պետք է մի փոքր բարձրացնել ե զգուշու-
թյամբ դնել նոր տեղում։ 

Անկյունաքանոնով ստուգելու ժամանակ այն զգուշորեն և երկար կող-
մով կիպ դնում են դետալի լայն հարթության վրա։ Կարճ կողմը մոտեց-
նում են ստուգվող կողմնային կողմին և նայում լույսին։ Եթե դետալը այդ 
կողմից ճիշտ է խարտոցված, անկյունաքանոնի կարճ կողմը կիպ կնստի 
դետալի կողմնային կողմի լայնության վրա։ Սխալ խարտոցման դեպքում 
անկյունաքանոնը կշոշափի կողմնային կողմի կամ՝ միայն մեջտեղը (եթե 
այդ կողմը ուռուցիկ է), կամ որևէ եզրը (եթե կողմնային կողմը թեք է)։ 

Երկու հարթությունների զուգահեռականությունն ստուգելու համար 
օգտագործում են կորակարկին։ Զուգահեռ հարթությունների միջև ըն-
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կած հեռավորությունը ցանկացած տեղում պետք է լինի նույնը։ Կորա-
կարկինը բռնում են աջ ձեռքով՝ նրա հոդավոր միացման տափօղակից։ 
Կորակարկինի ոտիկներին որոշակի բացվածք տալու համար ոտիկնե-
րից մեկը թույլ կերպով հարվածում են որևէ պինդ մարմնի։ 

Կորակարկինի ոտիկները պետք է դետալի վրա դնել այնպես, որ 
նրանց ծայրերը գտնվեն միմյանց դիմաց։ Ոտիկները շեղ դիրքով դնելու, 
տեղաշարժելու և թեքելու դեպքում ստուգման ժամանակ սխալ արդյունք-
ներ կստացվեն։ 

Ստուգման համար կորակարկինի ոտիկների բացվածքը անում են 
ճիշտ այնքան, որքան կազմում է հարթությունների միջև որևէ տեղում 
եղած հեռավորությունը և կորակարկինը տեղաշարժում են ամբողջ մա-
կերեսով: Եթե կորակարկինի տեղաշարժման ժամանակ նրա ոտիկների 
միջև զգացվում է ճոճում, դա նշանակում է, որ տվյալ տեղում հարթու-
թյունների միջև եղած հեռավորությունն ավելի փոքր է։ Իսկ եթե կորա-
կարկինը դժվարությամբ է տեղաշարժվում (առանց ճոճումների), դա 
նշանակում է, որ հարթությունների միջև եղած հեռավորությունը տվյալ 
տեղում ավելի մեծ է, քան մեկ ուրիշ տեղում։ 

Երկու հարթությունները կարող են միմյանց նկատմամբ զուգահեռ լի-
նել, եթե տեղաշարժվող կորակարկինի ոտքերը նրանց վրայով սահում 
են թեթև շփումով և հավասարաչափ։  

Եթե պահանջվում է հարթ մակե րևույթը մշակել առանձին խնամքով 
խարտոցման միջոցով, այն ստուգում են ներկով։ Այդ նպատակով ստու-
գիչ սալիկի հարթության վրա քսում են մուր կամ հանքային յուղի մեջ 
լուծված կապույտ ներկի հավասար և շատ բարակ շերտ։  

Դժվար է փոքր (8-10 սմ) երկարությամբ, ինչպես և 4 մմ լայնությամբ 
նեղ հարթ մակերևույթների ճիշտ խարտոցումը։ Այդպիսի թիթեղիկները 
խարտոցում են հատուկ հարմարանքներում, որոնք կոչվում են նշիչներ, 
համուղղիչներ: Նշիչների թվին են պատկանում շրջանակային նշիչները, 
հարթ զուգահեռ նշիչները, բացովի զուգահեռները։ Այդ բոլոր հարմա-
րանքները պատրաստվում են ճշտորեն, ունեն ճիշտ մշակված, մխած և 
հղկված աշխատանքային մասեր։ Երբեմն խարտոցումը կատարում են 
կոնդուկտորներում։ Հարթ զուգահեռ նշիչը իրենից ներկայացնում է 
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մխած շերտ՝ ուղիղ անկյան տակ ցցված երկու ելուններով։ Այդպիսի նշի-
չով կարելի Է խարտոցել դետալի չորս կողմը (եզրերը) 900 անկյան տակ՝ 
առանց ստուգելու անկյունաքանոնով անկյունների ճշտությունը խար-
տոցման ժամանակ։ Հարթ-զուգահեռ նշիչի օգնությամբ նախապատ-
րաստվածքի ուղղագիծ հատվածները կարելի է խարտոցել նաև տարբեր 
անկյունների տակ։ Բացովի զուգահեռները իրենցից ներկայացնում են 
երկու շերտաձողիկներ, որոնք տեղաշարժվում են երկուուղղանկյուն 
ուղղատուներով։ Շերտաձողիկների՝ միմյանցից հեռացումն ու մոտեցու-
մը, ինչպես նաև նախապատրաստվածքների սեղմումը մամլակի մեջ 
կատարվում է երկու պտուտակով։ Զուգահեռներում կարելի է միաժամա-
նակ մշակել 4 մմ-ոց մինչև 10 շերտիկներ։  

Համուղղիչ հարմարանքը իրենից ներկայացնում է մի պատճենիչ 
հարմարանք, որի միջոցով կատարվող մշակումը տալիս Է շինվածքի 
պահանջվող եզրագիծը 0,05֊ից մինչև 0,1 մմ ճշտությամբ։ Համուղղիչի 
աշխատանքային կողմերը պետք է մշակվեն ճշգրտորեն, մխվեն և 
հղկվեն։ Ըստ համուղղիչ հարմարանքի խարտոցումը կիրառում են որոշ 
քանակությամբ միատեսակ ձև ունեցող դետալներ պատրաստելու դեպ-
քում։ Դրանք կարելի է կոնդուկտորի մեջ մշակել մեկական կամ մի քանի 
հատ միաժամանակ։  

Կցորդված մակերևույթներ ունեցող շինվածքներում պատահում են 
արտաքին և ներքին անկյուններ։ Արտաքին անկյունները մշակում են 
տափան խարտոցներով, ներքին անկյունները՝ նրանց մեծությանը հա-
մապատասխան, կարելի է մշակել տափակ, եռանիստ, քառակուսի, դա-
նականման և շեղանկյունաձև խարտոցներով։ 

Տարբեր անկյուններով կցորդված մակերևույթներ խարտոցելիս 
պետք է օգտագործել մեկ հարթ կողմով եռանիստ և քառակուսի խար-
տոցներ։ Դա անհրաժեշտ է այն պատճառով, որպեսզի կցորդված մակե-
րևույթներ խարտոցելիս խարտոցի քերթամասով չփչացնել արդեն խար-
տոցված հարթությունը։  

Կորագիծ մակերևույթները կարող են լինել ուռուցիկ և գոգավոր: 
Ուռուցիկ մակերևույթները խարտոցում են տափակ խարտոցներով, գո-
գավոր մակերևույթները՝ կլոր, կիսակլոր և ձվաձև խարտոցներով։  
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8.2.Գործնական պարապմունք՝ խարտոցման գործույթի իրակա-
նացնում.  

Խարտոցվող առարկան սեղմել մամլակի մեջ այնպես, որ մշակվող 
մակերեսը մամլակի շուրթերից բարձր լինի 5-ից մինչև 10 մմ։ Սեղմումը 
կատարում են շրթնակալների միջև։ Մամլակը պետք Է տեղադրվի աշ-
խատողի հասակին համապատասխան և լավ ամրացվի։ 

Խարտոցման ժամանակ հարկավոր է մամլակի մոտ կանգնել ձախ 
կամ աջ կողմից, նայած անհրաժեշտությանը, մամլակի առանցքի նկատ-
մամբ թեքվելով 45°։ Ջախ ոտքը դնել առաջ՝ խարտոցի շարժման ուղղու-
թյամբ, աջ ոտքը դնել ձախից ետ 200-300 մմ, որպեսզի ոտնաթաթի 
մեջտեղը գտնվի ձախ ոտքի կրնկի դիմաց։ 

 
Նկար 43. Խարտոցում. 

ա) աշխատողի իրանի նորմալ դիրքը, բ) ոտքերի դիրքը, 
գ) աշխատողի իրանի դիրքը խարտոցման ժամանակ 

 
Աջ ձեռքով բռնում են խարտոցի բռնակից, նրա գլխիկը հենելով ձեռ-

քի ափին, բութ մատը դնում են բռնակի երկայնությամբ, մնացած մատ-
ներով բռնակըր պահում են տակից։ Խարտոցը դնելով մշակվող առար-
կայի վրա, ձախ ձեռքի ափը դնում են խարտոցի լայնքով 20-30 մմ նրա 
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ծայրից հեռու։ Ընդ որում մատները պետք է լինեն կիսածալ և ոչ թե սեղ-
մած վիճակում, քանի որ ուրիշ դիրքի դեպքում դրանք հեշտությամբ կվի-
րավորվեն մշակվող առարկայի սուր եզրերով: Ձախ ձեռքի արմունկը մի 
փոքր բարձր են պահում։ Աջ ձեռքը, արմունկից մինչև դաստակը, պետք 
է խարտոցի հետ կազմի ուղիղ գիծ: 

 
Նկար 44.Խարտոցով աշխատելու ձևերը. 

ա) խարտոցի բռնակի դիրքը աջ ձեռքում, բ) խարտոցելը, գ) ձախ ձեռքի 
դիրքը խարտոցի վրա։ 

 
Խարտոցը երկու ձեռքով սահուն շարժում են դեպի առաջ (իրենից) և 

ետ (դեպի իրեն) սահուն ՛կերպով, նրա ամբողջ երկարությամբ։ Խարտո-
ցը դեպի առաջ շարժելիս նրան սեղմում են ձեռքերով, բայց ոչ միատե-
սակ։ Խարտոցը առաջ տանելուն զուգընթաց ուժեղացնում են աջ ձեռքի 
ճնշումը և թուլացնում են ձախինը (նկ. 135)։ Խարտոցը դեպի ետ շարժե-
լիս նրա վրա չեն սեղմում։ 

Աստիճանաբար խարտոցով մեկ րոպեում կատարել 40-60 կրկնակի 
շարժումներ: 
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Նկար 45. Աջ և ձախ ձեռքերի սեղմման ուղղաձիգ ուժի տեղաբաշխումը 

խարտոցի վրա (սեղմման տարբեր ուժը ցույց Է տրված համապատասխան 
տարբեր մեծության սլաքներով)  

ա) շարժման սկզբին, բ) շարժման կեսին, գ) շարժման վերջին։ 
 

Հարթություններ խարտոցելիս խարտոցը շարժել ոչ միայն դեպի 
առաջ, այլև միաժամանակ այն տեղաշարժել դեպի կողմերը՝ դեպի աջ 
կամ դեպի ձախ, որպեսզի ամբողջ հարթությունից հավասարաչափ 
խարտոցվի մետաղի շերտը։ Խարտոցման որակը կախված Է խարտոցի 
վրա գործադրվող սեղմման ուժը կանոնավորելու հմտությունից: Այդպի-
սի հմտություն ձեռք են բերում խարտոցման գործնական աշխատանքնե-
րի գործույթներ իրականացնելիս։ 

Եթե խարտոցի վրա սեղմել հաստատուն ուժով, ապա աշխատանքա-
յին ընթացքի սկզբում այն բռնակով կթեքվի դեպի ներքև, իսկ աշխա-
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տանքային ընթացքի վերջում առջևի ծայրով դեպի ներքև։ Այդպիսի աշ-
խատանքի դեպքում «կփշրվեն» մշակվող մակերևույթի եզրերը։  

 

8.3.Գործնական պարապմունք՝ խարտոցման գործույթի միջոցով 
հավասար մշակված մակերևույթի ստացում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` տա-
փակ խարտոց, մամլակ, ստուգիչ քանոն: 

 
Նկար 46. Խարտոցի ուղղագծության ստուգումը։ 

 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից խարտոցը, դնել դազգահի վրա, 
2) մամլակը տեղադրել հասակին համապատասխան և լավ ամրացնել,  
3) խարտոցվող առարկան սեղմել մամլակի շրթնակալների միջև այնպես, 

որ մշակվող մակերեսը մամլակի շուրթերից բարձր լինի 5-ից մինչև 10 մմ։  
4) խարտոցը վերցնել ձեռքը, աշխատանքային ճիշտ դիրքով կանգնել 

մամլակի առջև,  
5) կատարել խարտոցում ձախից աջ մամլակի կողմնային կողերի 

նկատմամբ 30-40° անկյան տակ,  
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Նկար 47. Խարտոցում. 
ա, բ, գ) աշխատողի հաջորդական դիրքերը,  

դ, ե) խարտոցի շարժումը խարտոցման ժամանակ։ 
 

6) երբ այդ ուղղությամբ խարտոցված Է ամբողջ հարթությունը, 
առանց աշխատանքն ընդհատելու (որպեսզի աշխատանքային ռիթմը 
չխախտվի), անցնել ուղիղ շտրիխով խարտոցման և ապա նորից շարու-
նակել խարտոցումը թեք շտրիխով, բայց արդեն աջից դեպի ձախ՝ պահ-
պանելով նախկին անկյունը։  

7) խարտոցումը ավարտել, երբ հարթության վրա ստացվի խաչաձև 
շտրիխների ցանց, 

8) շտրիխների դասավորությամբ որոշել մշակված հարթության ճշտու-
թյունը, եթե ձախից դեպի աջ խարտոցված հարթության վրա ստուգիչ քա-
նոնի միջոցով հայտնաբերվեց ուռուցիկություն նրա մեջտեղում, իսկ եզրե-
րին՝ փշրվածք, ապա հարթությունը սխալ է խարտոցված, ուրեմն պետք է 
շարունակել խարտոցումը աջից դեպի ձախ, շարժելով խարտոցը այնպես, 
որպեսզի շտրիխները անցնեն միայն ուռուցիկ տեղով և այդպիսի խարտո-
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ցումը կլինի ճիշտ, արդյունքում հավասար մշակված մակերևույթ, իսկ եթե 
շտրիխներ երևան հարթության ինչպես ուռուցիկ տեղերում, այնպես էլ նրա 
եզրերին, ապա դա կնշանակի, որ խարտոցումը դարձյալ սխալ է կատար-
վում, 

9) եթե ստուգման արդյունքում կորոշվի աջից դեպի ձախ խարտոց-
ված հարթության վրա ուռուցիկություն նրա մեջտեղում, իսկ եզրերին՝ 
փշրվածք, ապա հարթությունը սխալ է խարտոցված, ուրեմն պետք է շա-
րունակել խարտոցումը աջից դեպի աջ, շարժելով խարտոցը այնպես, 
որպեսզի շտրիխները անցնեն միայն ուռուցիկ տեղով և այդպիսի խար-
տոցումը կլինի ճիշտ, արդյունքում հավասար մշակված մակերևույթ, իսկ 
եթե շտրիխներ երևան հարթության ինչպես ուռուցիկ տեղերում, այնպես 
էլ նրա եզրերին, ապա դա կնշանակի, որ խարտոցումը դարձյալ սխալ է 
կատարվում, 

10) եթե ստուգման արդյունքում ուռուցիկություն չի նկատվի, վերջացնել 
աշխատանքը, մամլակից հանել նախապատրաստվածքը, գործիքները 
դնել դազգահի վրա և տեղյակ պահել վարպետին աշխատանքի ավարտ-
ման մասին: 

 

8.4. Գործնական պարապմունք՝ թուջե շինվածքամասի ներքևի հար-
թության խարտոցում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` տա-
փակ խարտոց, մամլակ, ստուգիչ քանոն: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 48. Թուջե շինվածքամաս 
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Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից խարտոցը, դնել դազգահի վրա, 
2) մամլակը տեղադրել հասակին համապատասխան և լավ ամրացնել,  
3) թուջե շինվածքամասը մամլակի մեջ սեղմել այնպես, որ մշակվող 

հարթությունը շուրթերից բարձր լինի ոչ պակաս, քան 8-10 մմ,  
4) վերցնել խարտոցը, կանգնել մամլակի մոտ և սկսել խարտոցումը, 

այն շարժելով խաչաձև՝ աջից դեպի ձախ և ձախից դեպի աջ։ Աշխա-
տանքի ընթացքում հետևել հարթության եզրերի «փշրվելուն»,որի հա-
մար հարթությունը քանոնով ստուգել զանազան ուղղությամբ, նախա-
պես խոզանակով և լաթով հարթությունից հեռացնելով խարտուքը, 

5) ստուգիչ քանոնով ստուգելով ուղղագծությունը, իսկ զուգահեռակա-
նությունը՝ կորակարկինով, 

6) եթե ստուգման արդյունքում ուռուցիկություն չի նկատվի, դետալի 
կողերից երեսի խարտոցով հեռացնել քցիմները, խարտոցը շարժելով 
կողերի երկարությամբ, վերջացնել աշխատանքը, մամլակից հանել նա-
խապատրաստվածքը, գործիքները դնել դազգահի վրա և տեղյակ պա-
հել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին: 

 

8.5. Գործնական պարապմունք՝ թուջե չորսվակի երկու զուգահեռ 
հարթությունների խարտոցում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` հատիչ, 
քերթախարտոց, երեսի տափակ խարտոց, մամլակ, ստուգիչ քանոն, կո-
րակարկին, չափանշման սալիկ, գծիչ, ռեյսմուս: 

 
 
 
 

 
 

Նկար 49. Թուջե չորսվակ 
 (խարտոցվում են Ա և Բ 

հարթությունները) 
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Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից խարտոցը, դնել դազգահի վրա, 
2) մամլակը տեղադրել հասակին համապատասխան և լավ ամրացնել,  
3) չորսվակը մամլակի մեջ սեղմել այնպես՝ որ նրա Ա հարթությունը շուր-

թերից բարձր լինի 8-10 մմ, 4)վերցնել խարտոցը, կանգնել մամլակի մոտ և 
չորսվակի հարթությունը մաքուր խարտոցել տափակ քերթախարտոցով, 

4) այդ նույն հարթությունը խարտոցել երեսի խարտոցով, խարտոց-
ման ընթացքում ստուգիչ քանոնով ստուգելով մակերևույթը, 

5) չորսվակը հանել մամլակից, 
6) չորսվակը մշակված հարթությամբ դնել չափանշման սալիկի վրա և 

ռեյսմուսով նրա կողմնային կողերի վրա անել խազեր՝ նշելու համար սա-
լիկի եզրերը այնպիսի չափերով, որոնք ցույց են տրված գծագրի վրա,  

7) չորսվակը մամլակի մեջ սեղմել չմշակված Բ հարթությամբ դեպի 
վեր այնպես, որ խազը մամլակի շուրթերից բարձր լինի 8-10 մմ, 

8) մակերևույթը մինչև խազերը խարտոցել տափակ քերթախարտոցով, 
9) խարտոցումը ավարտել հարթ երեսի խարտոցով,  
10) ստուգիչ քանոնով ստուգելով ուղղագծությունը, իսկ զուգահեռա-

կանությունը՝ կորակարկինով, 
11) եթե ստուգման արդյունքում ուռուցիկություն չի նկատվի, դետալի 

կողերից երեսի խարտոցով հեռացնել քցիմները, խարտոցը շարժելով 
կողերի երկարությամբ, վերջացնել աշխատանքը, մամլակից հանել նա-
խապատրաստվածքը, գործիքները դնել դազգահի վրա և տեղյակ պա-
հել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին: 

 

8.6.Գործնական պարապմունք՝ պողպատե սալիկի բոլոր հարթու-
թյունների միջև 0,5 մմ մշակման ճշտությամբ խարտոցում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` հատիչ, 
քերթախարտոց, երեսի տափակ խարտոց, մամլակ, ստուգիչ քանոն, 
անկյունաքանոն, կորակարկին, չափանշման սալիկ, գծիչ, ռեյսմուս: 
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Նկար 50.Պողպատե սալիկ 
 

Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից խարտոցը, դնել դազգահի վրա,  
2) մամլակը տեղադրել հասակին համապատասխան և լավ ամրացնել,  
3) պողպատե սալիկը մամլակի մեջ սեղմել այնպես՝ որ նրա A հարթու-

թյունը մամլակի շուրթերից բարձր լինի 8-10մմ, 
4) վերցնել խարտոցը, կանգնել մամլակի մոտ և մաքուր խարտոցել A 

մակերևույթը տափակ քերթախարտոցով,  
5) այդ նույն մակերևույթը խարտոցել երեսի տափակ խարտոցով, 

ստուգելով ստուգիչ քանոնով, 
6) հանել պողպատե սալիկը մամլակից,  
7) մամլակում պողպատե սալիկի դիրքը փոխել՝ դնելով B հարթությու-

նը դեպի վեր, մամլակի շուրթերից բարձր 8-10մմ, 
8) մաքուր խարտոցել B մակերևույթը տափակ քերթախարտոցով, աշ-

խատանքի ընթացքում կորակարկինով ստուգելով A և B կողմերի զուգա-
հեռականությունը, 

9) B մակերևույթը խարտոցել տափակ երեսի խարտոցով, ստուգիչ 
քանոնով ստուգելով նրա ուղղագծությունը, կորակարկինով՝ զուգահեռա-
կանությունը A կողմի հետ, 

10) հանել պողպատե սալիկը և մամլակին հագցնել շրթնակալներ,  
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11) պողպատե սալիկը մամլակի մեջ սեղմել կողմ 2-ը դեպի վեր, շրթնա-
կալներից բարձր 8-10մմ, 

12) մաքուր խարտոցել կողմ 2-ը տափակ քերթախարտոցով, խար-
տոցման ճշտությունը ստուգելով ստուգիչ քանոնով, ինչպես նաև անկյու-
նաքանոնով, որը դրվում է Aհարթության վրա,  

13) կողմ 2-ը խարտոցել երեսի տափակ խարտոցով, ստուգիչ քանո-
նով ստուգելով նրա ուղղագծությունը, իսկ անկյունաքանոնով՝ ուղղա-
գծությունը A հարթության նկատմամբ,  

14) հանել պողպատե սալիկը և այն մամլակի մեջ սեղմել կողմ 3-ը դե-
պի վեր, շրթնակալներից բարձր 8-10մմ,  

15) մաքուր խարտոցել կողմ 3֊ը տափակ քերթախարտոցով, նրա 
ուղղագծությունը ստուգելով քանոնով, իսկ կորակարկինով զուգահեռա-
կանությունը կողմ 2-ին և անկյունաքանոնով՝ ուղղաձգությունը A հար-
թության նկատմամբ, 

16) երեսի տափակ խարտոցով խարտոցել կողմ 3֊ը, աշխատանքի 
ճշտությունը ստուգելով քանոնով, կորաքանոնով և անկյունաքանոնով, 

17) հանել պողպատե սալիկը և այն մամլակի մեջ սեղմել կողմ 1֊ը դե-
պի վեր, շրթնակալներից բարձր 8-10մմ, 

18) կողմ 1-ը խարտոցել տափակ քերթախարտոցով,անկյունաքանո-
նով ստուգելով նրա ուղղաձգությունը A հարթության և կողմ 2-ի նկատ-
մամբ, 

19) խարտոցել կողմ 1-ը տափակ երեսի խարտոցով, ստուգելով 
անկյունաքանոնով, 

20) հանել պողպատե սալիկը և այն դնել կողմ 4-ը դեպի վեր, շրթնա-
կալներից բարձր 8-10մմ, 

21) կողմ 4-ը խարտոցել տափակ քերթախարտոցով, այն ստուգելով 
անկյունաքանոնով, որով նախ չափում են A հարթությունը, ապա՝ կողմ 2-ը, 

22) խարտոցել կողմ 4-ը երեսի տափակ խարտոցով, ստուգելով 
անկյունաքանոնով, 

23) հանել պողպատե սալիկը,  
24) երկայնական շտրիխներ գծել A և B հարթությունների վրա և բո-

լոր, չորս կողմնային կողմերի վրա, վերջնականապես ճշտելով չափը և 
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աշխատանքի կատարման ճշտությունը ստուգիչ քանոնով, անկյունաքա-
նոնով և կորակարկինով, 

25) երեսի խարտոցով հանել սալիկի բոլոր կողմերի քցիմները, 
26) եթե ստուգման արդյունքում ուռուցիկություն չի նկատվի, դետալի 

կողերից երեսի խարտոցով հեռացնել քցիմները, խարտոցը շարժելով 
կողերի երկարությամբ, վերջացնել աշխատանքը, մամլակից հանել նա-
խապատրաստվածքը, գործիքները դնել դազգահի վրա և տեղյակ պա-
հել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին: 

 

8.7.Գործնական պարապմունք՝ խարտոցում ներկի ստուգմամբ. 
Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` երեսի 

տափակ խարտոց, ստուգիչ քանոն, չափանշման սալիկ: 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից խարտոցը, դնել դազգահի վրա, 
2) խարտոցված մակերևույթով պողպատե շինվածքամասը դնել չա-

փանշման սալիկի վրա, 
3) ստուգիչ սալիկի հարթության վրա քսել մուր կամ հանքային յուղի 

մեջ լուծված կապույտ ներկի հավասար և շատ բարակ շերտ։ 
4) շինվածքամասը փոքր սեղմումով սկսել շարժել սալիկի ներկած մա-

սով տարբեր ուղղություններով։ 
5) շինվածքամասի մակերևույթի բարձր մասերում կերևան ներկի 

հետքեր, 
6) ներկած տեղերը խարտոցում են, ապա մակերևույթը նորից ստու-

գում ներկով։ Այդպես շարունակում են այնքան, մինչև որ ստացվոմ է 
անհրաժեշտ ճշտությամբ մշակված մակերևույթ, 

7) եթե ստուգման արդյունքում շինվածքամասի մակերևույթը հավա-
սարաչափ ծածկված է ներկով, ապա վերջացնել աշխատանքը և տեղյակ 
պահել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին: 
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8.8.Գործնական պարապմունք՝ նեղ հարթության խարտոցում 
շրջանակի մեջ. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` քեր-
թախարտոց, երեսի տափակ խարտոց, նշիչ-շրջանակ, մամալակ, սանդ-
ղակավոր քանոն, լեկալային քանոն: 

 
Նկար 51.Նշիչ-շրջանակ. 

1) արտաքին օղաադործվող մակերևույթներ, 2) ներքին մակերևույթներ,  
3) շինվածքամասն ամրացնելու պտուտակներ։ 

 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, նշիչ-շրջանակը, արկղից խարտոցները, գծիչը, սանդղա-
կավոր քանոնը, դնել դազգահի վրա, 

2) կատարել չափանշում և գծանշում,  
3) չափանշված նաւխապատրաստվածքը դնում են շրջանակի մեջ մի 

փոքր սեղմելով ներքին պատին։ 
4) ճշգրտել տեղադրումը՝ նախապատրաստվածքի վրա արված խազը 

համընկնի շրջանակի ներսի կողի հետ,  
5) ամրացնել նախապատրաստվածքը շրջանակի պտուտակներով,  
6) շրջանակը սեղմել մամլակի մեջ  
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7) նախապատրաստւվածքի նեղ մակերևույթը քերթախարտոցով խար-
տոցել մինչև շրջանակի գործող եզրի մակարդակին 0,2-0,3 մմ դեռ չհա-
սած, 

8) շարունակել խարտոցումը երեսի խարտոցով մինչև շրջանակի գոր-
ծող եզրի մակարդակը, 9)ստուգել լեկալային քանոնի միջոցով խարտոց-
ված մակերևույթի ուղղագիծությունը, 

10) եթե ստուգման արդյունքում շինվածքամասի մակերևույթը ուղղա-
գիծ է, ապա վերջացնել աշխատանքը և տեղյակ պահել վարպետին աշ-
խատանքի ավարտման մասին: 

 

8.9. Գործնական պարապմունք՝ նեղ հարթության խարտոցում 
հարթ-զուգահեռ նշիչով. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` քեր-
թախարտոց, երեսի տափակ խարտոց, հարթ-զուգահեռ նշիչ, մամլակ, 
սանդղակավոր քանոն, գծիչ, լեկալային քանոն: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 52. Հարթ - զուգահեռ նշիչ 
ա) նշիչի ընդանուր տեսքը, բ) նշիչի դիրքը աշխատանքի ժամանակ։ 

 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, հարթ-զուգահեռ նշիչը, արկղից խարտոցները, գծիչը, սանդ-
ղակավոր քանոնը, դնել դազգահի վրա, 

2) կատարել չափանշում և գծանշում,  
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3) նշիչը մամլակի մեջ սեղմել այնպես, որ նա իր ելուն 1֊ով նստի ան-
շարժ շուրթի վրա։  

4) մշակման ենթակա շերտիկը (4) դնել մամլակի շարժական շուրթի և 
նշիչի հարթության (3) միջև, նրա բազային եզրը հենելով ելունին (2):  

5) մի փոքր սեղմելով մամլակը, թույլ հարվածներով շերտիկը մոտեց-
նել գծանշման խազին այնպես, որ նա համընկնի նշիչի վերևի մակե-
րևույթին: 

6) նշիչի անցքերի մեջ տեղակայել պտուտակները և պտուտակներով 
ամրացնել նշիչի հենակային քանոնները և շերտաձողիկները։  

7) նշիչը շերտիկի հետ միասին վերջնականապես սեղմել մամլակի 
մեջ և սկսել քերթախարտոցով խարտոցել եզրը մինչև նշիչի վերին մա-
կերևույթին 0,2-0,3 մմ դեռ չհասած,  

8) շարունակել երեսի խարտոցով խարտոցումը այնքան, որ շերտիկի 
եզրը հավասարվի նշիչի վերին մակերևույթին։ 

9) համոզվելու համար կատարված աշխատանքի ճշտության մեջ, կա-
տարել ստուգումը լեկալային քանոնի միջոցով, որը ցույց կտա մակե-
րևույթի խիստ ուղղագծությունը, եզրի և քանոնի միջև բացվածքի բացա-
կայությունը։  

10) հանել նախապատրաստվածքը և երկրորդ եզրը նշված խազով 
խարտոցելու համար նախապատրաս տվածքը դնել նոր դիրքով այնպես, 
որ մշակված եզրը կպչի նշիչի ելունի (2) հետ, իսկ խազը համընկնի նշիչի 
վերին մակերևույթի հետ։ 

11) քերթախարտոցով խարտոցել եզրը մինչև նշիչի վերին մակերևույ-
թին 0,2-0,3 մմ դեռ չհասած, 

12) շարունակել երեսի խարտոցով խարտոցումը այնքան, որ շերտիկի 
եզրը հավասարվի նշիչի վերին մակերևույթին։ 

13) կատարել ստուգումը լեկալային քանոնի միջոցով, որը ցույց կտա 
մակերևույթների խիստ ուղղագծությունը, եզրերի և քանոնի միջև բաց-
վածքի բացակայությունը։  

14) համոզված լինելով կատարված աշխատանքի ճշտության մեջ, վեր-
ջացնել աշխատանքը և տեղյակ պահել վարպետին աշխատանքի ավարտ-
ման մասին: 
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9.Գործնական պարապմունք՝ նեղ հարթության խարտոցում բա-
ցովի զուգահեռներով. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` քեր-
թախարտոց, երեսի տափակ խարտոց, բացովի զուգահեռ նշիչ, մամլակ, 
սանդղակավոր քանոն, գծիչ, լեկալային քանոն: 

 
Նկար 53.Բացովի զուգահեռներ 

 ա)բացովի զուգաՀեռ, բ)բացովի զուգահեռ անկյունաքանոն։ 
 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, բացովի զուգահեռ նշիչը, արկղից խարտոցները, գծիչը, 
սանդղակավոր քանոնը, դնել դազգահի վրա, 

2) կատարել չափանշում և գծանշում,  
3) նշիչը մամլակի մեջ սեղմել այնպես, որ նա իր շերտաձողիկներից 

մեկով նստի անշարժ շուրթի վրա,  
4) մշակման ենթակա շերտիկը դնել մամլակի շարժական շուրթի և 

նշիչի հարթության միջև, նրա բազային եզրը հենելով երկրորդ շերտա-
ձողիկին,  

5) մի փոքր սեղմելով մամլակը, թույլ հարվածներով շերտիկը մոտեց-
նել գծանշման խազին այնպես, որ նա համընկնի նշիչի վերևի մակե-
րևույթին, 

6) պտուտակներով ամրացնել նշիչի շերտաձողիկները,  
7) նշիչը շերտիկի հետ միասին վերջնականապես սեղմել մամլակի 

մեջ և սկսել քերթախարտոցով խարտոցել եզրը մինչև նշիչի վերին մա-
կերևույթին 0,2-0,3 մմ դեռ չհասած,  
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8) շարունակել երեսի խարտոցով խարտոցումը այնքան, որ շերտիկի 
եզրը հավասարվի նշիչի վերին մակերևույթին, 

9) համոզվելու համար կատարված աշխատանքի ճշտության մեջ, կա-
տարել ստուգումը լեկալային քանոնի միջոցով, որը ցույց կտա մակե-
րևույթի խիստ ուղղագծությունը, եզրի և քանոնի միջև բացվածքի բացա-
կայությունը,  

10) հանել նախապատրաստվածքը և երկրորդ եզրը նշված խազով 
խարտոցելու համար նախապատրաս տվածքը դնել նոր դիրքով այնպես, 
որ խազը համընկնի նշիչի վերին մակերևույթի հետ, 

11) քերթախարտոցով խարտոցել եզրը մինչև նշիչի վերին մակերևույ-
թին 0,2-0,3 մմ դեռ չհասած, 

12) շարունակել երեսի խարտոցով խարտոցումը այնքան, որ շերտիկի 
եզրը հավասարվի նշիչի վերին մակերևույթին, 

13) կատարել ստուգումը լեկալային քանոնի միջոցով, որը ցույց կտա 
մակերևույթների խիստ ուղղագծությունը, եզրերի և քանոնի միջև բաց-
վածքի բացակայությունը,  

14) համոզված լինելով կատարված աշխատանքի ճշտության մեջ, 
վերջացնել աշխատանքը և տեղյակ պահել վարպետին աշխատանքի 
ավարտման մասին: 

 

9.1.Գործնական պարապմունք՝ նեղ հարթության խարտոցում 
համուղղիչով. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` քերթա-
խարտոց, երեսի տափակ խարտոց, համուղղիչ հարմարանք, մամլակ: 

Նկար 54. Համուղղիչ հարմարանք 
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Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, համուղղիչ հարմարանքը, արկղից խարտոցները, դնել 
դազգահի վրա, 

2) նախապատրաստվածքը դնել համուղղիչ հարմարանքի մեջ և նրա 
հետ միասին սեղմել մամլակում։ 3)սկսել քերթախարտոցով խարտոցել 
եզրը մինչև նշիչի վերին մակերևույթին 0,2—0,3 մմ դեռ չհասած, 

3) շարունակել երեսի խարտոցով նախապատրաստվածքի դուրս 
մնացած մասի խարտոցումը մինչև նրա աշխատանքային մակերևույթ-
ների մակարդակը, 

4) վերջացնելով աշխատանքը տեղյակ պահել վարպետին աշխա-
տանքի ավարտման մասին: 

 

9.2. Գործնական պարապմունք՝ պողպատե սեպի խարտոցումը 
մինչև 0,5 մմ ճշտությամբ. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` քեր-
թախարտոց, երեսի տափակ խարտոց, մամլակ, շրթնակալներ, ստուգիչ 
քանոն, անկյունաքանոն, անկյունացույց, կորակարկին: 

Նկար 55.Պողպատե սեպ 
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Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից խարտոցները, դնել դազգահի վրա, 
2) նախապատրաստվածքը դնել մամլակի մեջ և սեղմել A հարթու-

թյամբ դեպի վեր, 
3) սկսել խարտոցումը քերթախարտոցով, և ստուգել ստուգիչ քանոնով, 
4) շարունակել խարտոցումը երեսի խարտոցով և ստուգել ստուգիչ 

քանոնով,  
5) դետալը հանել և այն սեղմել մամլակի մեջ Б հարթությամբ դեպի վեր, 
6) Б հարթությունը խարտոցել քերթախարտոցով, 
7) շարունակել խարտոցումը երեսի խարտոցով այնպես, որ նա զու-

գահեռ լինի A հարթությանը և համապատասխանի այն չափին, որը 
նշված է գծագրի վրա,  

8) դետալը հանել, մամլակին հագցնել շրթնակալներ և նախապատ-
րաստվածքը մամլակում սեղմել կողմ 4֊ը դեպի վեր, 

9) կողմ 4-ը խարտոցել քերթախարտոցով 
10) շարունակել խարտոցումը երեսի խարտոցով՝ ստուգելով նրա 

ճշտությունը ստուգիչ քանոնով և անկյունաքանոնով ըստ A կողմի, 
11) հանել դետալը և այն սեղմել մամլակում կողմ 2-ը դեպի վեր, 
12) կողմ 2-ը խարտոցել քերթախարտոցով, 
13) շարունակել խարտոցումը երեսի խարտոցով՝ ստուգելով ստուգիչ 

քանոնով և անկյունաքանոնով այնպես, որ այդ կողմը զուգահեռ լինի 
կողմ 4֊ին և, ուղիղ անկյան տակ կցորդվելով A. հարթության հետ, հա-
մապատասխանի գծագրի վրա նշված չափին, 

14) հանել դետալը և սեղմել մամլակի մեջ կողմ 3-ը դեպի վեր, 
15) կողմ 3-ը խարտոցել քերթախարտոցով, 
16) շարունակել խարտոցումը երեսի խարտոցով, նրա ճշտությունը 

ստուգելով անկյունաքանոնով, որը նախ դնում են A հարթության վրա, 
ապա՝ կողմ 4֊ի վրա,  

17) հանել նախապատրաստվածքը և այն սեղմել մամլակում կողմ 1֊ը 
դեպի վեր, 

18) կողմ 1-ը խարտոցել քերթախարտոցով, 
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19) շարունակել խարտոցումը երեսի խարտոցով, նրա ճշտությունը 
ստուգելով անկյունաքանոնով, որը հաջորդաբար դնում են A հարթու-
թյան և կողմ 4-ի վրա, 

20) հանել նախապատրաստվածքը, մամլակի շուրթերին հագցնել 
շրթնակալներ և նախապատրաստվածքը մամլակի մեջ սեղմել այնպես, 
որ դեպի վերև, մամլակի շուրթերին զուգահեռ, ուղղված լինի B շեղատ 
հարթությունը, 

21) B հարթությունը խարտոցել քերթախարտոցով, 
22) շարունակել խարտոցումը երեսի խարտոցով, ընդսմին նրա հետ 

կցորդված հարթություն 2֊ին (ժապավենին) տալիս են 2,5 մմ֊ի հավա-
սար վերջնական լայնություն, 

23) ստուգել B հարթությունը անկյունացույցով, 
24) սեպի չորս կողմը ենթարկել վերջնամշակման երեսի խարտոցով 

երկայնական շտրիխով, վերջնականապես ճշտելով հարթությունները և 
կողմերը ստուգիչ քանոնով, անկյունաքանոնով, անկյունացույցով և կո-
րակարկինով, 

25) սեպի բոլոր կողմերից քցիմները հեռացնել մանրահատ երեսի 
խարտոցով, 

26) վերջացնելով աշխատանքը տեղյակ պահել վարպետին աշխա-
տանքի ավարտման մասին: 

 

9.3.Գործնական պարապմունք՝ պողպատե անկյունաքանոնի խար-
տոցումը մինչև 0,1 մմ ճշտությամբ. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` քեր-
թախարտոց, երեսի տափակ խարտոց, մամլակ, շրթնակալներ, ստուգիչ 
քանոն, անկյունաքանոն, անկյունացույց, կորակարկին: 
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Նկար 56.Պողպատե անկյունաքանոն 
 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից խարտոցները, դնել դազգահի վրա, 
2) նախապատրաստվածքը դնել մամլակի մեջ և սեղմել A և Б կողմե-

րը դեպի վեր, 
3) սկսել խարտոցումը քերթախարտոցով և ստուգել ստուգիչ քանոնով 

ու անկյունաքանոնով A և Б հարթությունների միմյանց նկատմամբ 
խիստ ուղղահայացությունը և ուղղագծությունը,  

4) շարունակել խարտոցումը երեսի խարտոցով և ստուգել ստուգիչ 
քանոնով ու անկյունաքանոնով A և Б հարթությունների միմյանց նկատ-
մամբ խիստ ուղղահայացությունը և ուղղագծությունը,  

5) հանել նախապատրաստվածքը և այն սեղմել մամլակում В կողմը 
դեպի վեր, 

6) սկսել խարտոցումը քերթախարտոցով և ստուգել ստուգիչ քանոնով 
ու անկյունաքանոնով Г կողմի նկատմամաբ խիստ ուղղահայացությունը, 
A և Б հարթությունների նկատմամբ խիստ զուգահեռությունը,  
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7) շարունակել խարտոցումը երեսի խարտոցով և ստուգել ստուգիչ 
քանոնով ու անկյունաքանոնով Г կողմի նկատմամաբ խիստ ուղղահայա-
ցությունը, A և Б հարթությունների նկատմամբ խիստ զուգահեռությունը, 

8) հանել նախապատրաստվածքը և այն սեղմել մամլակում Г կողմը 
դեպի վեր, 

9) սկսել խարտոցումը քերթախարտոցով և ստուգել ստուգիչ քանոնով 
ու անկյունաքանոնով В կողմի նկատմամաբ խիստ ուղղահայացությունը, 
A և Б հարթությունների նկատմամբ խիստ զուգահեռությունը,  

10) շարունակել խարտոցումը երեսի խարտոցով և ստուգել ստուգիչ քա-
նոնով ու անկյունաքանոնով В կողմի նկատմամաբ խիստ ուղղահայացու-
թյունը, A և Б հարթությունների նկատմամբ խիստ զուգահեռությունը, 

11) հանել նախապատրաստվածքը և սեղմելով մամլակում նիստերի կողմ-
նային կողերը դեպի վեր, քերթախարտոցով ու երեսի խարտոցով շարունա-
կել դրանց խարտոցումը պահանջվող 30 և 40 մմ բարձրությամբ, 

12) հանել նախապատրաստվածքը և սեղմելով մամլակում ճակատնե-
րը դեպի վեր, քերթախարտոցով ու երեսի խարտոցով շարունակել 
դրանց խարտոցումը պահանջվող 100 մմ բարձրությամբ, 

13) անկյունաքանոնի բոլոր կողմերը վերջնականապես վերջնամշակել 
երեսի խարտոցով երկայնակի ուղիղ շտրիխով, հարթությունները և կող-
մերը ուղղելով ստուգիչ քանոնով ու անկյունաքանոնով, 

14) կողերից և անկյուններից հեռացնել քցիմները, 
15) վերջնականապես ճշտել հարթությունների և կողմերի համապա-

տասխանությունը գծագրին ստուգիչ գործիքներով, 
16) վերջացնելով աշխատանքը տեղյակ պահել վարպետին աշխա-

տանքի ավարտման մասին: 
 

9.4.Գործնական պարապմունք՝ ներքին 60° անկյունով ձևանմուշի 
(շաբլոնի) խարտոցումը. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` ձեռքի 
մետաղասղոց, քերթախարտոց, երեսի տափակ խարտոց, անկյունաքա-
նոն, անկյունացույց, կորակարկին, մամլակ, չափանշման սալ: 

Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
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1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-
րաստվածքը, արկղից խարտոցները, դնել դազգահի վրա, 

2) պողպատե շերտը դնել մամլակի մեջ և սեղմել, 
3) ձեռքի մետաղասղոցով շերտից կտրել շաբլոնի նախապատրաստ-

վածքը, 
4) հանել նախապատրաստվածքը և սեղմելով մամլակում A հարթու-

թյունը դեպի վեր, քերթախարտոցով ու երեսի խարտոցով մաքուր խար-
տոցել A հարթությունը, 

 
 
 
 
 
 

      
 

 
Նկար 57.Անկյունավոր ձևանմուշ 

 
 

5) հանել նախապատրաստվածքը և սեղմելով մամլակում հաջորդա-
բար 1 և 2 կողմերը դեպի վեր, քերթախարտոցով ու երեսի խարտոցով 
խարտոցել 1 և 2 կողմերը, 

6) հանել նախապատրաստվածքը և չափանշման սալի վրա չափանշել 
անկյունը, 3 և 6 կողմերի չափերը, չափանշման ժամանակ խարտոցվող 
մակերևույթի վրա քսել արջասպ (պղնձապատել), որպեսզի քաշաւծ խա-
զերը երևան, 

7) նախապատրաստվածքը դնել մամլակի մեջ և սեղմելով մամլակում 
հաջորդաբար 3 և 6 կողմերը դեպի վեր, քերթախարտոցով ու երեսի 
խարտոցով խարտոցել 3 և 6 կողմերը, 

8) մետաղասղոցով ձևանմուշում անկյուն կտրել, խազին 1,5 մմ չհասած, 
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9) հանել նախապատրաստվածքը և սեղմելով մամլակում հաջորդա-
բար 4 և 5 կողմերը դեպի վեր, քերթախարտոցով ու երեսի խարտոցով 
խարտոցել հաջորդաբար խարտոցել անկյան 4 և 5 կողմերը, ստուգելով 
շաբլոնով, 

10) հանել նախապատրաստվածքը և սեղմելով մամլակում Б հարթու-
թյունը դեպի վեր, խարտոցել Б հարթությունը մինչև պահանջվող հաս-
տատությունը, 

11) հանել նախապատրաստվածքը և սեղմելով հաջորդաբար հարթու-
թյունները դեպի վեր, երեսի խարտոցներով վերջնամշակել համապա-
տասխան հարթությունները,  

12) խարտոցել ձևանմուշի կողերի քցիմները, 
13) ստուգել հարթությունները, կողմերը և անկյունը ձևանմուշով ու 

ստուգիչ գործիքներով, 
14) վերջացնելով աշխատանքը տեղյակ պահել վարպետին աշխա-

տանքի ավարտման մասին: 
 

9.5.Գործնական պարապմունք՝ փորակային ներդրովի երիթի 
խարտոցումը. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` ձեռքի 
մետաղասղոց, քերթախարտոց, երեսի տափակ խարտոց, անկյունաքա-

նոն, մամլակ, չափանշման սալ, սանդ-
ղակավոր քանոն, գծիչ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 58. Փորակային ներդրովի երիթ 
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Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել արկղից խար-

տոցները, ձեռքի մետաղասղոցը դնել դազգահի վրա, պողպատե մետա-
ղաշերտը, սանդղակավոր քանոնը, գծիչը, անկյունաքանոնը չափանշ-
ման սալի վրա:  

2) դնել պողպատե մետաղաշերտը չափանշման սալի վրա, չափել 
երիթի երկարությունը և գծանշել,  

3) պողպատե մետաղաշերտը դնել մամլակի մեջ և սեղմել, 
4) ձեռքի մետաղասղոցով մետաղաշերտից կտրել նախապատրաստ-

վածքը,  
5) հանել նախապատրաստվածքը և սեղմելով մամլակում A հարթու-

թյունը դեպի վեր, քերթախարտոցով ու երեսի խարտոցով մաքուր խար-
տոցել A հարթությունը,  

6) հանել նախապատրաստվածքը և սեղմելով մամլակում հաջորդա-
բար 1 և 2 կողմերը դեպի վեր, քերթախարտոցով ու երեսի խարտոցով 
խարտոցել 1 և 2 կողմերը, ստուգելով անկյունաքանոնով, 

7) հանել նախապատրաստվածքը, դնել չափանշման սալի վրա, չա-
փանշել պահանջվող երկարությանը և լայնությանը համապատասխան 3 
և 4 կողմերը, ինչպես նաև կլորացումները,  

8) հանել նախապատրաստվածքը և սեղմելով մամլակում հաջորդա-
բար 3 և 4 կողմերը դեպի վեր, խարտոցել 3 և 4 կողմերը, մշակման 
ճշտությունը ստուգելով անկյունաքանոնով, իսկ չափը՝ կորակարկինով,  

9) ճիշտ նույն ձևով խարտոցել կլորացումները, 
10) երիթը չափաբերել գլանիկի երիթափորակին, նրա կողմերից հա-

նել քցիմները և, եթե երիթր մտնում է գլանիկի երիթափորակի մեջ 
առանց ճոճման, ուրեմն 1, 2, 3, 4 կողմերը, ինչպես նաև կլորացումները 
ճիշտ են խարտոցված, 

11) սեղմելով մամլակում երիթը Б հարթությունը դեպի վեր, խարտոցել 
Б հարթությունը՝ երիթի տրված բարձրությունը ստանալու համար, ստու-
գել բարձրությունը ստուգիչ գործիքներով, 

12) վերջացնելով աշխատանքը տեղյակ պահել վարպետին աշխա-
տանքի ավարտման մասին:  
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9.6. Գործնական պարապմունք՝ 40 մմ լայնությամբ շերտավոր 
պողպատից պատրաստված գոգավոր փորվածքներով ներդրակի 0,1 
մմ ճշտությամբ խարտոցումը. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` ձեռքի 
մետաղասղոց, քերթախարտոց, երեսի տափակ, կլոր, կիսակլոր խար-
տոցներ, անկյունաքանոն, կորակարկին, մամլակ, չափանշման սալ, 
սանդղակավոր քանոն, գծիչ: 

Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել արկղից խար-

տոցները, ձեռքի մետաղասղոցը դնել դազգահի վրա, պողպատե մետա-
ղաշերտը, սանդղակավոր քանոնը, գծիչը, անկյունաքանոնը չափանշ-
ման սալի վրա:  

2) դնել պողպատե մետաղաշերտը չափանշման սալի վրա, չափել 
ներդրակի երկարությունը և գծանշել,  

3) պողպատե մետաղաշերտը դնել մամլակի մեջ և սեղմել, 
4) ձեռքի մետաղասղոցով մետաղաշերտից կտրել նախապատրաստ-

վածքը,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 59.Գոգավոր փորվածքներով  
ներդրակ 
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5) հանել նախապատրաստվածքը և սեղմելով մամլակում հաջորդա-
բար A և Б հարթությունները դեպի վեր, քերթախարտոցով ու երեսի 
խարտոցով մաքուր խարտոցել A և Б հարթությունները, նրանց զուգահե-
ռականությունն ստուգելով կորակարկինով, 

6) հանել նախապատրաստվածքը և սեղմելով մամլակում հաջորդա-
բար 1 և 3 կողմերը դեպի վեր, քերթախարտոցով ու երեսի խարտոցով 
մաքուր խարտոցել 1 և 3 կողմերը, նրանց մշակման ճշտությունը ստուգե-
լով անկյունաքանոնով, որը հաջորդաբար դնում են 2 և 4 կողմերին, եթե 
շերտի լայնությունը ճիշտ չէ կամ 2 և 4 կողմերը բավականաչափ մաքուր 
չեն, ապա անհրաժեշտ է նախապես դրանք խարտացել։ 

7) հանել նախապատրաստվածքը և դնել չափանշման սալի վրա, 
ներդրակի ծայրերին գծանշել կիսակլոր և անկյունայի՛ն փորվածքները,  

8) նախապատրաստվածքը դնել մամլակի մեջ և սեղմել, 
9) ձեռքի մետաղասղոցով կտրել անկյուններն ըստ գծանշման, 
10) հանել նախապատրաստվածքը և սեղմելով մամլակում հաջորդա-

բար փորվածքները դեպի վեր, շարունակել ըստ խազի կիսակլոր փոր-
վածքների խարտոցումը,  

11) կիսակլոր փորվածքները չափաբերել ըստ շաբլոնի, 
12) հանել նախապատրաստվածքը և սեղմելով մամլակում հաջորդա-

բար ներդրակի մակերևույթները դեպի վեր վերջնամշակել ուղիղ շտրիխ-
ներով մանր երեսի խարտոցով, 

13) ներդրակի կողերից հանել քցիմները և վերջացնելով աշխատանքը 
տեղյակ պահել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին:  

 

9.7.Գործնական պարապմունք՝ ուռուցիկ կլորացումով և փորված-
քով պողպատե շինվածքամասի 0,5 մմ ճշտությամբ խարտոցումը. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` քերթա-
խարտոց, երեսի տափակ, կլոր, կիսակլոր խարտոցներ, անկյունաքանոն, 
կորակարկին, մամլակ, չափանշման սալ, սանդղակավոր քանոն, գծիչ: 
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                           Նկար 60. Ուռուցիկ կլորացումով և 
                                                                 փորվածքով շինվածքամաս 

 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել արկղից խար-

տոցները, ձեռքի մետաղասղոցը դնել դազգահի վրա, պողպատե մետա-
ղաշերտը, սանդղակավոր քանոնը, գծիչը, անկյունաքանոնը չափանշ-
ման սալի վրա:  

2) շինվածքամասը սեղմելով մամլակում հաջորդաբար A և Б հարթու-
թյունները դեպի վեր, մաքուր խարտոցել այդ հարթությունները, զուգա-
հեռականությունը ստուգելով կորակարկինով, 

3) հանել շինվածքամասը և սեղմելով մամլակում հաջորդաբար 1 և 2 
ճակատները դեպի վեր, մաքուր խարտոցել 1 և 2 ճակատները` մինչև 
պահանջվող չափերը, ճշտությունը ստուգելով անկյունաքանոնով, 

4) հանել շինվածքամասը և սեղմելով մամլակում հաջորդաբար 3 և 4 
կողմերը դեպի վեր, մաքուր խարտոցել 3 և 4 կողմերը՝ մինչև պահանջ-
վող չափերը, ճշտությունը ստուգելով անկյունաքանոնով, 

5) հանել շինվածքամասը և դնել չափանշման սալի վրա, գծանշել 
ուռուցիկ ու գոգավոր կլորացումները և թեք 5 նիստը,  

6) շինվածքամասը սեղմելով մամլակում ուռուցիկ կլորացման մակե-
րևույթը դեպի վեր, ուռուցիկ կլորացումը խարտոցել ըստ խազի և հար-
մարեցնել ըստ շաբլոնի, 
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7) հանել շինվածքամասը և սեղմելով մամլակում կիսակլոր փորվածքի 
մակերևույթը դեպի վեր խարտոցել նշված խազով կիսակլոր փորվածքը,  

8) խարտոցել նիստ 5-ը և կիսակլոր փորվածքը ու նիստ 5-ը հարմա-
րեցնել ըստ շաբլոնի, 

9) սեղմելով մամլակում հաջորդաբար դետալի չորս կողմը վերջնա-
մշակել երեսի խարտոցների օգնությամբ ուղիղ շտրիխներով, 

10) հանել չորս կողմի քցիմները և վերջացնելով աշխատանքը տեղյակ 
պահել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին:  
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ԳԼՈՒԽ VI. ՄԵՏԱՂԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ – 
ԳՈՐԾԻՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՆԵՐԽԱՐՏՈՑՄԱՆ, ՀԱՐՄԱՐԱԿՑՄԱՆ, 

ՔԵՐԱՆՄԱՆ ԵՎ ԿԻՊԱՀՂԿՄԱՆ ԳՈՐԾՈւՅԹՆԵՐ 

Ուսումնառության արդյունք 4 – Պարզաբանել չափաբերման գոր-
ծույթները, օժանդակ և հիմնական գործիքների, նյութերի և հարմա-
րանքների տեսակները, կատարել տարածական չափանշումներ, չափա-
բերման աշխատանքներ: 

Կատարման չափանիշներ՝ 
1) ճիշտ է ներկայացնում չափաբերման գործույթները, 
2) ճիշտ է ներկայացնում չափաբերման գործույթների համար անհրա-

ժեշտ գործիքների, նյութերի տեսակները, 
3) ճիշտ է ներկայացնում տարածական չափանշումը, տարածական 

չափանշման անհրաժեշտ գործիքները, հարմարանքները, 
4) ճիշտ է կատարում տարածական չափանշումը, 
5) ճիշտ է կատարում ներխարտոցումը, քերանումը, 
6) ճիշտ է կատարում հարմարադրումը և հարմարակցումը, 
7) ճիշտ է կատարում ողորկումը, կիպահղկումը, 
8) պահպանում է անվտանգության կանոնները:  
 

10. Մետաղի ներխարտոցում և հարմարակցում. 
10.1. Տեսական ուսուցում. 
Փականագործական-գործիքագործական աշխատանքերում կիրառ-

վող չափաբերման գործույթներն են՝ ներխարտոցումը, քերանումը, հար-
մարադրումը, հարմարակցումը, կիպահղկումը:  

Ներխարտոցում է կոչվում անցքերի մշակումը նրանց որոշակի 
(տրված) ձև տալու նպատակով։ Շինվածքներում և նրանց դետալներում 
հանդիպում են կլոր, ձվաձև, եռանիստ, քառանկյուն, ուղղանկյուն և 
ուրիշ ձևերի անցքեր. Այդպիսի բոլոր անցքեր կարելի Է մշակել ներխար-
տոցմամբ՝ ձեռքով և մեխանիկակական եղանակով։ 

Կլոր և ձվաձև անցքերը ներխարտոցում են կլոր, կիսակլոր և ձվաձև 
խարտոցներով, եռանիստ անցքերը՝ եռանկյունաձև, դանակաձև և ռոմ-
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բանման խարտոցներով, քառակուսի անցքերը՝ քառակուսի խարտոցնե-
րով, ուղղանկյուն անցքերը՝ քառակուսի և տափակ խարտոցներով։  

Ներխարտոցվող անցքի կողային պատերը խարտոցի կողային նիս-
տերով չվնասելու համար, նրա հատվածքր պետք Է անցքի չափից փոքր 
լինի։ Նեղ, հարթ և ուղղագիծ մակերևույթ ունեցող դետալներում անցքեր 
ներխարտոցելու համար օգտագործվում են նշիչներ, շրջանակներ և զու-
գահեռականներ։  

Մի դետալը մյուսին հարմարադրելու համար նախ և առաջ անհրա-
ժեշտ է, որ դետալներից մեկը լինի լրիվ պատրաստ, ըստ նրա էլ կա-
տարվում է հարմարադրումը: Խարտոցելու միջոցով չափաբերման գոր-
ծույթը ամենադժվար գործույթներից մեկն է փականագործ-գործիքագոր-
ծի աշխատանքում։ Այդ գործույթը կատարողը պետք է ցուցաբերի մեծ 
համբերություն և հաստատակամություն։  

Սահող դետալների հարմարադրման գործում մեծ խոչնդոտ են հան-
դիսանում սուր կողերը և խարտոցվող մակերևույթների անկյունները։ 
Դրանք հարկավոր է զգուշությամբ ուղղել այնքան ժամանակ, մինչև որ 
հարմարադրվող դետալները ազատ կերպով մտնեն մեկը մյուսի մեջ, 
առանց ճոճման։ Եթե միացումը ստուգվում է լուսաբացվածքով և այն չի 
նկատվում, հարմարադրումը ստուգում են ներկով։ Սովորաբար հարմա-
րեցվող մակերևութների վրա առանց ներկի էլ տարբերում են մեկը մյու-
սով շփվող մակերևույթներից առաջացող հետքերը։ Այդ հետքերը ունեն 
փայլող բծերի տեսք և ցույց են տալիս, որ իսկապես տվյալ տեղերը խան-
գարում են մեկ դետալի շարժմանը մյուսի վրայով։ Փայլող տեղերը (կամ 
ներկի հետքերը) անհրաժեշտ է հանել խարտոցով այնքան ժամանակ, 
մինչև որ դետալը վերջնականապես չհարմարադրվի։  

Հարմարադրման ցանկացած աշխատանքների դեպքում դետալների 
վրա չի կարելի թողնել սուր կողեր և քեցեր։ Դրանք հարկավոր Է հար-
թեցնել երեսի խարտոցով: Թե որքան լավ է հարթեցված կողը, կարելի է 
որոշել նրա վրայով մատը տանելով։ Կողերի հարթեցումը չի կարելի 
շփոթել երեսակի հանման հետ։ Դետալի կողի վրայից երեսակի հանման 
ժամանակ պատրաստում են ոչ մեծ տափակ ժապավենիկ՝ դետալի նիս-
տերի նկատմամբ 45° անկյան թեքությամբ։  
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Դետալների վերջնական համարակցումը՝ ճիշտ, առանց լուսաբաց-
վածքների, ճոճման և թեքվածքի, կոչվում է հարմարակցում։ Հարմարա-
կցման են ենթարկում ձևանմուշները, հակաձևանմուշները, դրոշմող 
գործիքները (մամլամատերը և մամլամայրերը) և տարբեր այլ շինվածք-
ներ։ Ձևանմուշի և հակաձևանմուշի աշխատանքային մասերը պետք է 
հարմարակցվեն բարձր ճշտությամբ, որպեսզի ձևանմուշի և հակաձևա-
նմուշի հարմարակցված կողմերի հատման ժամանակ այդ կողմերի միջև 
չլինի ոչ մի բացակ՝ ձևանմուշի և հակաձևանմուշի հնարավոր փոխա-
դարձ շրջումների դեպքում։ 

Հարմարակցումը կարելի է կատարել կիսափակ և փակ եզրագծեր 
մշակելիս։ Թե դրանք և թե մյուսները կոչվում են բացվածքներ։ Դրանց 
եզրագծերի ճշտությունը ստուգվում է մանր կալիբրներով և ձևանմուշնե-
րով, որոնք պատրաստում են իրենք փականագործ - գործիքագործները: 
Այդպիսի ստուգող մանր գործիքները կոչվում են մանրաչափիչներ։ 

 
Նկար 61.Բացվածքներ 

ա) կիսափակ եզրագիծ՝ 1-ձևանմուշ (բացվածք), 2 - հակաձևանմուշ(ներդիր), 
բ) փակ եզրագիծ՝ 3 - վեցանիստ բացվածք, 4 - եռանիստ բացվածք, 

գ) քառակուսի բացվածք, ներդիր և մշակման չափիչներ 
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Հարմարակցման ժամանակ նախանշումը հարկավոր է սկսել բաց-
վածքից, քանի որ այն հասարակ ձևով է մշակվում և հեշտ է չափել ստու-
գիչ-չափիչ գործիքներով։ 

Քերանում է կոչվում շինվածքի մակերևույթի մշակումը կտրող գործի-
քով՝ քերանով, որի միջոցով նրանից քերվում է մետաղի բարակ շերտ։ 

Քերանումը, որպես կանոն, կատարվում է կտրիչով, խարտոցով կամ 
այլ կտրող գործիքներով աշխատելուց հետո, մշակվող շինվածքի մակե-
րևույթը ավելի լավ վերջնամշակելու և նրան ավելի ճշգրիտ չափեր տալու 
համար։ Մասնավորապես քերանում կատարում են այն դեպքերում, երբ 
անհրաժեշտ Է ստանալ հարթ շփվող մակերևույթներ։ 

Քերանման են ենթարկվում նեղ ուղղագիծ և կորագիծ մակերևույթնե-
րը, օրինակ, տարբեր հարմարանքներ և գործիքներ (ստուգասալեր, քա-
նոններ, անկյունաքանոններ և այլն)։ Քերանումը սովորաբար կատարում 
են մշակվող մակերևույթներն ըստ սալերի, Էտալոնների կամ կցորդվող 
դետալների հարմարեցումով։ 

Քերանման ենթակա տեղերը պարզելու համար շինվածքը մշակվող 
մակերևույթով դնում են ներկի բարակ շերտով ծածկված ստուգասալի 
վրա և թեթևակի սեղմելով շինվածքի վրա, սալի վրայով այն տեղափո-
խում են զանազան ուղղություններով։ Այս դեպքում շինվածքի մակե-
րևույթի ցցված մասերը ծածկվում են ներկի բծերով։ Այդ տեղերը մշա-
կում են քերանով։ Բծերի քանակը և նրանց չափերը քերանման ընթաց-
քում աստիճանաբար ավելանում են և, վերջապես, հասնում է տեխնիկա-
կան պայմաններում թույլատրելի սահմանների։ 
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Նկար 62. Քերանման գործույթ 
ա) ստուգասալից ներկի տեղափոխումը քերանման սալի վրա, 

1-ստուգաշրջանակ, 2-ներկի բծերը քերանվող մակերևույթի վրա, 
բ) շինվածքամասի ուղղորդիչ մակերևույթների քերանման եղանակը, 

գ) քերանի դիրքը աշխատանքի ժամանակ 
 

Քերանումը աշխատատար օպերացիա է, որը շատ ժամանակ է պա-
հանջում, որովհետև հարկ է լինում մշակվող մակերևույթից աստիճանա-
բար հանել մետաղի շատ բարակ շերտեր։ Նուրբ քերանման ժամանակ, 
քերանի մեկ ընթացքով հանվում է մինչև 0,01 մմ հաստությամբ տաշեղա-
շերտ։ Քերանման միջոցով կաբելի է ապահովել մշակման մինչև 0,005-
0,01 մմ ճշտություն։ Քերանման որակը որոշում են կցորդվող մակերևույթ-
ների հպման կետերի քանակով 25 մմ կողմ ունեցող քառակուսու վրա։ 
Կցորդվող մակերևույթների հպվելը համարվում է կիպ, եթե հպվող կետերի 
քանակը 25X25 մմ2 տեղամասի վրա լինի երեքից ոչ պակաս: 

Կիպահղկում է կոչվում շինվածքների մակերևույթների մշակումը կի-
պահղկիչով՝ փափուկ նյութերից հղկափոշիով պատրաստված գործիքով, 
որի օգնությամբ մշակվող շինվածքից հեռացվում (հանվում) է մետաղի 
շատ բարակ շերտ, սովորաբար մինչև 0,02 մմ սահմաններում։ Կիպահղ-
կիչով մեկ անցումով մետաղի հանման շերտի հաստությունը չի գերա-
զանցում 0,002 մմ-ից։ 
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Կիպահղկումը, որպես կանոն, կատարվում է խարտոցով կամ քերա-
նով աշխատելուց հետո մշակվող շինվածքի մակերևույթի վերջնամշակ-
ման և նրան առավելագույն ճշտություն տալու համար։  

Կիպահղկման ճշտությունն է 0,001-ից մինչև 0,002 մմ կամ գործնա-
կանորեն մակերևույթների մինչև լրիվ համընկնումը։ Կիպահղկման հա-
մար թողնվում է թողվածք 0,01-0,02 մմ սահմաններում։ 

Կիպահղկումը կատարվում է սալի վրա։ Որպես հղկանյութ օգտա-
գործվում են՝ էլեկտրակորոլնդը, զմռնիտը (ալյումինի օքսիդը), կարբիդը, 
սիլիցիումը, կրոկոլսը (երկաթօքսիդը), քրոմի օքսիդը, վենական կիրը, 
տրեպելը, մանրած ապակին, ալմաստի փոշին, մածուկներ և այլ նյութեր: 
Հղկանյութերը՝ հղկող, որող և ողորկող, բաժանվում են բնականի (պեմ-
զա, կորունդ, զմռնիտ, սիլիցիում և այլն) և արհեստականի (կարբորունդ, 
ալունդ, գրաֆիտ և այլն)։ Քսվող նյութերից առավել հաճախ օգտագոր-
ծում են մեքենայի յուղը, կերոսինը, բենզինը, տոլուոլը, սպիրտը։ 

Շինվածքամասի կիպահղկումր կատարելու համար կիպահղկման սա-
լի վրա հավասարաչափ շերտով փռում են յուղով խառնված հղկափոշի։ 
Շինվածքամասը կիպահղկվող մակերևույթով դնում են սալի վրա և 
շրջանաձև շարժումներով նրան տեղափոխում ամբողջ սալի վրայով մին-
չև փայլատ կամ փայլուն տեսք ստանալը։ 

Կիպահղկման գործույթում մետաղի մասնիկների մեխանիկական հե-
ռացումը զուգակցվում է քիմիական երևույթների հետ։ Հղկանյութերով 
աշխատելիս մշակվող մակերևույթը մածուկի և օդի թթվածնի ազդեցու-
թյան տակ ծածկվում է օքսիդի թաղանթով: Կիպահղկիչի շարժումով օք-
սիդացած մետաղի այդ թաղանթը հանվում է մակերևույթից, բայց մակե-
րևույթը հենց այդտեղ էլ նորից օքսիդանում է։ Այսպես, օքսիդի թաղանթ-
ների ձևով էլ կատարվում է մետաղի հեռացումը այնքան ժամանակ, մին-
չև որ մակերևույթը ձեռք բերի անհրաժեշտ ճշտություն ու մաքրություն և 
ընդունի հայելանման տեսք։ 

Իբրև կիպահղկիչներ օգտագործում են պտտվող սկավառակներ, 
գլաններ, կոներ, սալեր, չորսվակներ, շերտիկներ, խողովակներ, օղեր և 
հատուկ ձևավոր կիպահղկիչներ։ Կիպտհղկիչների նյութը մշակվող շին-
վածքի նյութից ավելի փափուկ պետք է լինի, որպեսզի հղկափոշու հա-
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տիկները սեղմվեն կիպահղկիչի մակերևույթի մեջ։ Կիպահղկիչները 
պատրաստում են թուջից, փափուկ պողպատից, կարմիր պղնձից, արույ-
րից, կապարից, պինդ փայտից։ Ավելի հաճախ օգտվում են թուջից, կար-
միր պղնձից և արույրից պատրաստված կիպահղկիչներից։ Կապարն ու 
փայտր գործ են ածվում միայն փայլուն մակերևույթ տալու համար, երբ 
շինվածքին կիպահղկման միջոցով տրվել են վերջնական չափերը։ 

Կիպահղկումից առաջ կիպահղկիչների մակերևույթները ծածկում են 
հղկանյութե փոշիով, որի հատիկները ուժեղ սեղմում են կիպահղկիչի 
մակերևույթի մեջ, պողպատե մխված չորսվակով կամ գլանիկով։ Այս 
գործույթը կոչվում է կիպահղկիչի շպարում։ 

Այսպիսի եղանակով շպարված կիպահղկիչը պետք է ունենա մեծ 
թվով մանր հատիկներից բաղկացած կտրող նիստերով մակերևույթ։ Հե-
տևաբար, շպարված կիպահղկիչը, այնպես ինչպես և կտրիչը, խարտողն 
ու քերանը, պատկանում է կտրող գործիքների թվին։ 

Հղկանյութերից առավել ամուր հանդիսանում է ալմաստի փոշին։ 
Նրանով կիպահղկում են կարծր մխված շինվածքները։ Սակայն ալմաս-
տի փոշին շատ թանկ է, դրա համար այն օգտագործում են հազվադեպ։ 
Ըստ կարծրության հաջորդում է կարբորունդը, նրանից հետո՝ կորունդը, 
զմռնիտը և կրոկուսը, ավելի հաճախ օգտագործում են զմռնիտը։ 

Հղկափոշիները և մածուկը օժտված են կիպահղկման տարբեր հատ-
կությամբ։ Այս հատկությունն ընդունված է նշանակել մխված պողպատե 
շերտիկի վրայից հանվող շերտի հաստությամբ և դասակարգվում են՝ 
№1-24 միկրոն, №2-20, № 3-14, № 4-10 և այլն։ 

Փականագործական-գործիքագործական աշխատանքների համար 
օգտագործում են №6 և 7 փոշիները՝ կորաքանոնների, ձևանմուշների, 
չափասալիկների կիպահղկման համար: Նրանց անվանում են միկրո-
հղկափոշիներ և նշանակում են M (միկրո) տառով և թվով, որը ցույց է 
տալիս հատիկի չափը միկրոններով։ 
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Նկար 63. Կիպահղկիչ սալեր 
ա) ակոսիկներով կոպտատաշ կիպահղկման համար, 

բ) մաքրատաշ կիպահղկման համար  
 
Կիպահղկումը մեծ մասամբ կատարվում է անշարժ կիպահղկիչ սալի 

վրա, որոնց չափերը կախված են կիպահղկվող շինվածքի չափերից և 
ձևերից: կիպահղկումը ստորաբաժանվում է նախնականի և վերջնակա-
նի: Նախնական կիպահղկումը կատարում են ունեցող ակոսիկներ ունե-
ցող սալի վրա, վերջնականը՝ հարթ մակերևույթներ ունեցող սալերի: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 64.Հարթ սալերի կիպահղկման եղանակները 
ա) ստուգասալիկի կիպահղկումը, բ) չափասալիկի լայն մակերևույթի 

կիպահղկումը, գ) չափասալիկի նեղ կողմի կիպահղկումը 
 
Կիպահղկումը սալերի վրա տալիս է շատ ճշգրիտ արդյունքներ, դրա 

համար էլ նրանց վրա են կիպահղկում այն շինվածքամասերը, որոնք 
պահանջում են ամենաբարձր ճշգրտություն, օրինակ, ձևավոր քանոննե-
րը, ձևանմուշները, կալիբրները, սալիկները: 
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10.2.Գործնական պարապմունք՝ մեջտեղում անցքով թիթեղի 
պատրաստումը շերտապողպատից. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` մետա-
ղասղոց, մուրճ, քերթախարտոց, երեսի տափակ, կլոր, կիսակլոր խար-
տոցներ, անկյունաքանոն, մամլակ, չափանշման սալ, չափանշման գոր-
ծիքներ: 

 
Նկար 65.Պողպատե թիթեղ 

 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել արկղից մուր-

ճը, ձեռքի մետաղասղոցը խարտոցները, դնել դազգահի վրա, պողպա-
տե մետաղաշերտը, չափանշման գործիքները, անկյունաքանոնը չափա-
նշման սալի վրա:  

2) դնել պողպատե մետաղաշերտը չափանշման սալի վրա, շերտի 
վրա չափել ու գծանշել թիթեղի երկարությունը, 

3) պողպատե մետաղաշերտը դնել մամլակի մեջ և սեղմել,  
4) ձեռքի մետաղասղոցով մետաղաշերտից կտրել նախապատրաստ-

վածքը,  
5) թիթեղը ուղղել սալի վրա,  
6) նախապատրաստվածքը սեղմելով մամլակում հաջորդաբար 2 և 4 

կողմերը դեպի վեր, անկյունաքանոնը 1 և 3 կողմերի վրա դնելով՝ ըստ 
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անկյունաքանոնի քերթախարտոցով ու երեսի խարտոցով մաքուր խար-
տոցել 2 և 4 կողմերը, 

7) թիթեղի կողերից հանել քեցերը, 
8) նախապատրաստվածքը դնել պողպատե չափանշման սալի վրա, 

չափանշել և կետանշել անցքի կենտրոնը, չափանշել և կետանշել անցքի 
եզրագիծը՝ արտահատման համար, 

9) գծանշված եզրագծից 2 մմ հեռանալով, գծել անցքի եզրագիծը՝ այն 
խարտոցելու համար, 

10) ուղղել նախապատրաստվածքը, 
11) նախապատրաստվածքը դնել մամլակի մեջ և սեղմել, խարտոցել 

արտահատված անցքն ըստ խազի,  
12) անցքի կողերից հանել քեցերը և վերջացնելով աշխատանքը տեղ-

յակ պահել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին:  
 

10.3.Գործնական պարապմունք՝ Մշակման ճշտությունը 0,05 մմ 
ըստ բացակաչափիչի և ըստ չափանշման ձևանմուշի նախապատ-
րաստվածքում եռանիստ անցքի ներխարտոցում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` ձեռքի 
էլեկտրագայլիկոնիչ, գայլիկոն, քերթախարտոց, դանակաձև, երեսի տա-
փակ, կլոր, կիսակլոր խարտոցներ, անկյունաքանոն, մամլակ, չափանշ-
ման սալ, չափանշման գործիքներ: 

                                                             
                        
 
 
 
 
 
 
 
                                            

                                                    Նկար 66.Եռանիստ անցքով ձևանմուշ 
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Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել արկղից ձեռ-

քի էլեկտրագայլիկոնիչը՝ համապատասխան գայլիկոնով, մուրճը, խար-
տոցները, դնել դազգահի վրա, պողպատե մետաղաշերտը, չափանշման 
գործիքները, անկյունաքանոնը չափանշման սալի վրա:  

2) դնել նախապատրաստվածքը չափանշման սալի վրա, չափանշմամբ 
գծել խարտոցվող անցքի եզրագիծը և կետանշել անցքի կենտրոնը, 

3) եզրագծի մեջ գայլիկոնել անցք,  
4) նախապատրաստվածքը սեղմելով մամլակում հաջորդաբար եռա-

նիստի երեք անկյունները դեպի վեր, կլոր անցքում խարտոցել եռանիս-
տի երեք անկյունները, 

5) հաջորդականությամբ ներխարտոցել անցքի կողմերը խազից 0,,5 
մմ հեռավորությամբ,  

6) ներխարտոցել 1 և 2 կողմերը մինչև խազը և նրանց հարմարեցնել 
անկյունաքանոնով ու ստուգիչ ներդիրի օգնությամբ,  

7) մինչև խազի հասնելը ներխարտոցել կողմ 3֊ը և այն անկյունաքա-
նոնով հարմարեցնել 1 և 2 կողմերին՝ ստուգելով ներդիրի օգնությամբ, 

8) եռանիստի կողմերը (1, 2,, և 3) հարմարեցնել այնպես, որ ներդիրը 
ազատ կերպով մտնի անցքի մեջ՝ շաբլոնի կողմի և ներդիրի միջև եղած 
բացակը բացակաչափիչով ստուգելիս պետք Է լինի 0,05 մմ-ից ոչ ավելի։  

9) հարմարեցնելուց հետո եռանիստ անցքի սուր կողից հանել քեցերը 
և վերջացնելով աշխատանքը տեղյակ պահել վարպետին աշխատանքի 
ավարտման մասին: 

 

10.4.Գործնական պարապմունք՝ պատուհանի խարտոցումը թուջե 
չորսվակում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` ձեռքի 
էլեկտրագայլիկոնիչ, գայլիկոն, մուրճ, տիգաձև հատիչ, քերթախարտոց, 
դանակաձև, երեսի տափակ, կլոր, կիսակլոր կողերով երեսի տափակ 
խարտոցներ, անկյունաքանոն, ձողակարկին, մամլակ, չափանշման սալ, 
չափանշման գործիքներ: 
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Նկար 67.Պատուհանի խարտոցումը թուջե չորսվակում  

 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել արկղից ձեռ-

քի էլեկտրագայլիկոնիչը՝ համապատասխան գայլիկոնով, մուրճը, տիգա-
ձև հատիչը, խարտոցները, դնել դազգահի վրա, թուջե չորսվակը, չա-
փանշման գործիքները, անկյունաքանոնը չափանշման սալի վրա:  

2) դնել չորսվակը չափանշման սալի վրա, չափանշել պատուհանն 
ըստ գծագրի չափերի և կետանշել անցքերի կենտրոնները, 

3) եզրագծի մեջ գայլիկոնել անցքեր,  
4) տիգաձև հատիչով հեռացնել չորսվակի կլոր անցքերի միջի կապերը, 
5) սեղմելով մամլակում խարտոցել առաջացած ելունները մինչև խազերը,  
6) կիսակլոր կողերով երեսի տափակ խարտոցով ներխարտոցել անց-

քը նախատեսված չափով՝ ստուգելով ձողակարկինով, 
7) խարտոցված պատուհանի կողերից հանել քեցերը և վերջացնելով աշ-

խատանքը տեղյակ պահել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին: 
 

10.5.Գործնական պարապմունք՝ 3 մմ հաստությամբ թերթապող-
պատից կիսակլոր ներդիրի և բացվածքի պատրաստում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` թեր-
թապողպատ, մետաղասղոց, քերթախարտոց, երեսի տափակ, կիսակլոր 
խարտոցներ, 40 մմ տրամագիծ ունեցող կլոր կալիբր, անկյունաքանոն, 
ձողակարկին, մամլակ, չափանշման սալ, չափանշման գործիքներ: 
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Նկար 68. Բացվածքի և ներդիրի հարմարակցում 
 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել արկղից ձեռ-

քի խարտոցները, դնել դազգահի վրա, թերթապողպատը, չափանշման 
գործիքները, անկյունաքանոնը չափանշման սալի վրա:  

2) դնել թերթապողպատը չափանշման սալի վրա, չափանշել ձևա-
նմուշի (բացվածքի) և հականմուշի(ներդիրի) նախապատրաստվածքներ՝ 
յուրաքանչյուրը 82X45X3 մմ չափով,  

3) սեղմելով մամլակում բացվածքի նախապատրաստվածքը, մաքուր 
և ճշտորեն խարտոցել բազայավորման լայն մակերևույթը և 1 կողմը,  

4) բացվածքի նախապատրաստվածքը տեղադրել չափանշման սալի 
վրա և չափանշել բացվածքը և մյուս երեք կողմերը, 

5) սեղմելով մամլակում մետաղասղոցով կտրել֊հանել բացվածքը, 
6) մաքուր խարտոցել 3֊րդ կողմը 1 կողմին զուգահեռ, 
7) կոպիտ խարտոցել 2 և 4 կողմերը, 
8) կիսակլոր խարտոցով հանել կիսաշրջանները (5)՝ խարտոցման 

ժամանակ ստուգելով 40 մմ տրամագիծ ունեցող կլոր կալիբրով, իսկ 
կենտրոնների դիրքը՝ 3 մակերևույթից ձողակարկինով, իսկ վերջնամշա-
կումը չափելիս ձողակարկինի ցուցումները պետք է հավասար լինեն 
ձևանմուշի բարձրությանը գումարած շառավղի մեծությունը, 
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9) սեղմելով մամլակում բացվածքի նախապատրաստվածքը, մաքուր 
և ճշտորեն խարտոցել բազայավորման լայն մակերևույթը և 6, 7 և 11 
կողմերը,  

10) բացվածքի նախապատրաստվածքը տեղադրել չափանշման սալի 
վրա և գծանշել 8 և 10 կողմերը ու ներդիրի 9 կիսաշրջանագիծը,  

11) սեղմելով մամլակում մետաղասղոցով կտրել֊հանել կիսակլոր ելունը, 
12) շարունակել խարտոցել 8 և 10 կողմերը այնքան ժամանակ, մինչև 

այդ կողմերը զուգահեռ լինեն բա զային 6 կողմին և գտնվեն միևնույն 
հարթությունում, 

13) շարունակել խարտոցել 0,1 մմ ճշտությամբ կիսակլոր ելունր՝ 40 
մմ֊ից մի փոքր մեծ տրամագծով,  

14) կատարել ներդիրի հարմարակցման աշխատանքն ըստ բացված-
քի՝ հարմարակցման վերջնական ճշտությունը պետք է լինի այնպիսին, 
որ ներդիրը բացվածքի մեջ մտնի առանց լուսաբացվածքի, ճոճման և շե-
ղումների, ներդիրի որևէ երկու հնարավոր 180° շրջումից։ 

15) հարմարակցումր ավարտելուց հետո կատարել արտաքին մակե-
րևույթների վերջնամշակում և վերջացնելով աշխատանքը տեղյակ պա-
հել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին: 

 

10.6. Գործնական պարապմունք՝ 4 մմ հաստությամբ վեցանիստ 
բացվածքով և ներդիրով ձևանմուշի պատրաստում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` 120° 
տակ շրջված ձող ունեցող հարթ֊զուգահեռ նշիչ, թերթապողպատ, մե-
տաղասղոց, քերթախարտոց, երեսի տափակ, կիսակլոր խարտոցներ, 
եռանիստ նրբախարտոց, մշակման չափիչներ, 40 մմ տրամագիծ ունե-
ցող կլոր կալիբր, անկյունաքանոն, ձողակարկին, մամլակ, չափանշման 
սալ, չափանշման գործիքներ: 
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Նկար 69.    Վեցանիստ բացվածքի 

          հարմարակցումն ըստ ներդիրի  
                      և մանրաչափի 
 

Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել արկղից ձեռ-

քի խարտոցները, դնել դազգահի վրա, թերթապողպատը, չափանշման 
գործիքները, անկյունաքանոնը չափանշման սալի վրա:  

2) դնել թերթապողպատը չափանշման սալի վրա, չափանշել ձևա-
նմուշի (բացվածքի) և հականմուշի(ներդիրի) նախապատրաստվածքներ՝ 
յուրաքանչյուրը 80X80X4 մմ և 40X50X4 մմ չափերով,  

3) պողպատե մետաղաշերտը դնել մամլակի մեջ և սեղմել,  
4) ձեռքի մետաղասղոցով մետաղաշերտից կտրել նախապատրաստ-

վածքները, 
5) ներդիրին հարմարադրել և հարմարակցել շաբլոնի բացվածքը, 
6) սեղմելով մամլակում բացվածքի նախապատրաստվածքը, մաքուր 

և ճշտորեն խարտոցել բազայավորման լայն մակերևույթը, որպես կողա-
յին կողմերի մշակման բազա։  

7) ներդիրի նախապատրաստվածքը տեղադրել չափանշման սալի 
վրա և գծանշել վեցանիստը, 

8) խարտոցել 120°-ի տակ շրջված ձող ունեցող հարթ-զուգահեռ նշիչի 
օգնությամբ ներդիրի նախապատրաստվածքի կողմերը, պահպանելով 
խիստ զուգահեռություն յուրաքանչյուր հակադիր կողմերի միջև,  

9) սեղմելով մամլակում վեցանիստ բացվածքի նախապատրաստված-
քը, մաքուր և ճշտորեն խարտոցել լայն մակերևույթը, 
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10) շարունակել խարտոցել կողային կողմերը,  
11) բացվածքի նախապատրաստվածքը տեղադրել չափանշման սալի 

վրա և գծանշել անցքի շրջանագիծը և վեցանիստը՝ անցքի տրամագիծը 
պետք է լինի 1-2 մմ փոքր ներդիրի զուգահեռ կողմերի միջև եղած չա-
փից, 

12) սեղմելով մամլակում վեցանիստ բացվածքի նախապատրաստ-
վածքը, եռանիստ նրբախարտոցով վեցանիստի անկյուններում խարտո-
ցել կտրվածք, 

13) շարունակել խարտոցել երկու զուլգահեռ կողմերը, 
14) շարունակել խարտոցել հարևան կողմերը՝ ստուգելով անկյունները 

մշակման չափիչներով, իսկ հակադիր կողմերի զոլգահեռությունը՝ ձողա-
կարկինով (Խարտոցված վեցանիստ անցքի չափերը պետք է լինեն 
0,05-0,08 մմ֊ով փոքր, քան ներդիրինը, ինչը հանվում է հարմարակց-
ման գործույթում)  

15) կատարել վեցանիստի զուգահեռ կողմերի՝ ներդիրի չափին համա-
պատասխան վեցանիստ բացվածքի հարմարակցումն ըստ ներդիրի, 
մշակման չափիչների և ձողակարկինի, աշխատանքի ընթացքում հա-
րևան կողմերը ստուգելով մշակման չափիչներով,  

16) կատարել վերջնական մշակում ու եթե ներդիրը կարողանա շրջվել 
վեցանիստ անցքի յուրաքանչյուր նիստում ինչպես մի կողմը, այնպես Էլ 
մյուս կողմը՝ առանց թեքվածքների, ճոճումների և լուսաբացվածքների, 
ապա վերջացնել աշխատանքը և տեղյակ պահել վարպետին աշխա-
տանքի ավարտման մասին: 

 

10.7.Գործնական պարապմունք՝ թուջե սալիկի մակերևույթի քերա-
նում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` թուջե 
սալիկ, ստուգասալ, քերան, ներկ, ստուգիչ քանոն, բացակաչափիչ, 
ստուգաշրջանակ: 

Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) խարտոցել սալիկի մակերևույթը քերանելու համար և նրա եզրերից 

հանել նեղ երեսակները, 
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2) շորակտորով խնամքով սրբել ստուգասալի աշխատանքային մակե-
րևույթը մինչև չորանալը, 

3) ստուգասալի վրա քսել ներկի բարակ և հավասար շերտ, (լավա-
գույն ներկեր են հանդիսանում երկաթե սուսրը, բեռլինի կապույտը, ին-
դիկոն և հոլանդական մուրը։ Գործածելուց առաջ ներկը տրորում, դարձ-
նում են մանրագույն փոշի և լուծում մեքենւայի յուղի մեջ։ Ներկը շատ 
ջրիկ չպետք է լինի և չոր հատիկներ չմնա նրա մեջ։ Ներկը քսում են շո-
րակտորով, որից հետո գործիքի մակերևույթը հավասարաչափ ծածկում 
բարակ շերտով), 

3) սալիկը դնել ստուգասալի ներկված մակերևույթին քերանման են-
թակա մակերեսով և երկու֊երեք շրջանաձև շարժումներով սալիկը մի 
փոքր սեղմելով տեղափոխել ամբողջ սալի վրայով, 

4) սալիկը վերցնել ստոսգասալից և սեղմել մամլակի մեջ քերանվող 
մակերևույթով դեպի վեր, 

5) քերանել ներկված տեղերը, սկզբում քերանի ընթացքի 15 մմ երկա-
րությամբ, ապա աստիճանաբար այդ երկարությունը պակասեցնել մինչև 
5 մմ՝ քերանով աշխատել փոփոխակի զանազան ուղղություններով, 

6) քերանումը կատարել փոխառփոխ քերանվող մակերևույթը ստուգե-
լով ներկի միջոցով, իսկ ուղղագծությունը՝ քանոնով և բացակաչափիչով, 

7) քերանումը շարունակել այնքան ժամանակ, մինչև որ քերանվող 
մակերևույթի ներկի բծերը դառնան մանր, փայլուն և համաչափ դասա-
վորվեն ամբողջ մակերևույթով, 

8) քերանումր ավարտել, երբ սալիկի մշակվող մակերևույթի 25X25 
մմ2 հարթության վրա բծերի թիվը կհասնի 12-15,  

9) քերանման որակը վերջնականապե ստուգել ստուգաշրջանակով և 
վերջացնելով ստուգումը տեղյակ պահել վարպետին աշխատանքի 
ավարտման մասին: 
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Նկար 70. Քերանվող մակերևույթի ստուգումը շրջանակի օգնությամբ 
 
10.8.Գործնական պարապմունք՝ հարթ մակերևույթի կիպահղկում. 
Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` կիպա-

հղկիչ, կիպահղկիչ սալ, հղկանյութի փոշի՝ կիսահեղուկ զանգվածի կամ 
մածուցիկ տեսքով, հարթ մակերևույթով շինվածքամաս: 

Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) կիպահղկիչ սալի աշխանքային մակ երևույթը թրջել կերոսինով և 

մաքուր սրբել, 
2) կիպահղկիչ սալի վրա բարակ շերտով քսել հղկանյութի փոշի՝ կի-

սահեղուկ զանգվածի կամ մածուցիկի տեսքով, 
3) մշակվող շինվածքի կիպահղկվող մակերևույթը դնել սալի վրա, հա-

վասարաչափ և ոչ ուժեղ սեղմումով, շրջանաձև շարժումները։ զուգակցե-
լով ուղիղ շարժումների հետ, այն տեղափոխել սալի ամբողջ մակերևույ-
թով (հարկավոր է զգուշությամբ աշխատել, որպեսզի խուսափել շինված-
քի ուժեղ տաքացումից, որը կարող է հանգեցնել կորացման կամ չափե-
րի փոփոխման և, եթե շինվածքը տաքացել է, կիպահղկումր դադարեց-
նել և թողնել, որ այն սառչի), 

4) 10-12 շարժումներ կատարելուց հետո հղկամասսան սալի մակե-
րևույթից հեռացնել մաքուր լաթով և քսել թարմ շերտ։ 

5) հղկամասսայի շերտը փոփոխելով, կիպահղկումը կրկնել մի քանի 
անգամ, մինչև որ մշակվող մակերևույթը չստանա պատշաճ տեսք, 

6) յուղին ավելացնելով նախնական կիպահղկումից ստացված հղկա-
փոշու մնացորդները կատարել վերջնական կիպահղկում՝ մակերևույթին 
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փայլ տալու համար և վերջացնելով կիպահղկումը տեղյակ պահել վար-
պետին աշխատանքի ավարտման մասին:  

 

10.9.Գործնական պարապմունք՝ հարթ մակերևույթի կիպահղկում. 
Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` կիպա-

հղկիչ, մամլակ, փայտե չորսվակ, կիպահղկիչ սալ, հղկանյութի փոշի՝ կի-
սահեղուկ զանգվածի կամ մածուցիկ տեսքով, անկյունաքանոն՝ կիպա-
հղկման համար: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Նկար 71.անկյունաքանոնի հարթ կողմերի կիպահղկումը 
ա)անկյունաքանոնը ամրացված է փայտե չորսվակի վրա,  
բ)սալի վրա անկյունաքանոնի կիպահղկման եղանակը։ 

 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) սալի աշխատանքային մակերևույթը թրջել կերոսինով և ապա մա-

քուր սրբել, 
2) սալի վրա քսել կիպահղկման մածուկի բարակ շերտ, 
3) փայտե չորսվակի վրա ամրացնել անկյունաքանոնը՝ առանց գլխի-

կի, փոքր մեխերով, լվանալ և մաքուր սրբել, 
4) անկյունաքանոնը դնել կիպահղկող սալի վրա, 
5) անկյունաքանոնը կիպահղկվող մակերևույթով սալի վրայով տեղա-

փոխել մի ծայրից մինչև մյուսը, 
6) տասը անցումից հետո հեռացնել օգտագործված մածուկը և սալի 

վրա քսել պաստայի նոր շերտ, 
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7) կիպահղկումը կատարել մեջընդմեջ մածուկ քսելով՝ մինչև փայլատ 
կամ փայլուն մակերևույթ ստանալը և վերջացնելով կիպահղկումը տեղ-
յակ պահել վարպետին աշխատանքի ավարտման մասին:  

 

11.Գործնական պարապմունք՝ ձևանմուշի (անկյունաքանոնի) ներքին 
անկյան նեղ չափիչ մակերևույթների կիպահղկում. 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` քանո-
նի տեսք ունեցող կիպահղկիչ, ուղղորդիչ չորսվակ, կիպահղկիչ սալ, 
հղկանյութի փոշի՝ կիսահեղուկ զանգվածի կամ մածուցիկ տեսքով, ձևա-
նմուշ (անկյունաքանոն)՝ կիպահղկման համար: 

Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) քանոնի տեսք ունեցող կիպահղկիչը սեղմել մամլակի մեջ, 
2) կիպահղկիչի աշխատանքային մակերևույթը թրջել կերոսինով և 

ապա մաքուր սրբել, 
3) կիպահղկիչին քսել հղկանյութի փոշի՝ մածուկի տեսքով բարակ 

շերտ, 
4) կերոսինով լվանալ և չոր սրբել մշակվող շիօնվածքամասը և 

ուղղորդիչ չորսվակը, 
5) կիպահղկիչի վրա դնել ուղղորդիչ չորսվակը, նրան կպցնել կիպա-

հղկվող դետալը, 
6) դետալը ուղղորդիչ չորսվակի հետ միասին տեղաշարժել կիպահղ-

կիչի մակերևույթով, 
7) հինգ-յոթ անցումից հետո հեռացնել օգտագործված մածուկը և կի-

պահղկիչին քսել մածուկի նոր շերտ, 
8) կիպահղկումը կատարել մեջընդմեջ մածուկ քսելով, մինչև փայլատ 

կամ փայլուն մակերևույթ ստանալը, 
9) ձևանմուշի կամ անկյունաքանոնի առաջին կողմի կիպահղկումն 

ավարտելուց հետո նույն կերպ կատարել երկրորդ կողմի կիպահղկումը, 
10) վերջացնելով կիպահղկումը տեղյակ պահել վարպետին աշխա-

տանքի ավարտման մասին:  
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Նկար 72.Ներքին չափիչ մակերևույթների կիպահղկումը.  

ա) ձևանմուշի (անկյունաքանոնի), բ) չափոցի, գ) կիսակլոր փորվածքով 
ձևանմուշի,  դ) անկյունային ձևանմուշի, ե) ձևանմուշի (բարձրաչափի),       

զ) կլորացումներով ձևանմուշի,  
1) շինվածք, 2) ուղղորդիչ չորսվակ, 3) կիպահղկիչ։ 

 
11.1. Գործնական պարապմունք՝ կոնական մակերևույթների կիպա-

հղկում. 
Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ` կիպա-

հղկիչ-խցան, գայլիկոնիչ, հղկանյութի փոշի՝ կիսահեղուկ զանգվածի 
կամ մածուցիկ տեսքով, կոնական մակերևույթներով շինվածքամաս:  
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Նկար 73. Կոնաձև մակերևույթների կիպահղկում 

ա)կոնաձև կիպահղկիչ ձախ ակոսիկով, բ)կոնաձև կիպահղկիչ աջ 
ակոսիկով, գ)կոնաձև անցքի կիպահղկումը։ 

 

Աշխատանքի կատարման գործույթներ`  
1) կիպահղկիչի վրա քսել հարթ շերտով հղկափոշիով բացած մածուկ 

(կոնաձև մակերևույթները կիպահղկում են հատուկ կիպահղկիչներով–
խցաններով, որոնք ունեն կիպահղկող նյութը պահելու ակոսիկներ կամ 
օղակներով), 

2) կիպահղկիչը մտցնել անցքի մեջ կամ դնել մշակվող կոնի վրա և 
նրան ձեռքով գայլիկոնիչի միջոցով պտույտներ հաղորդել առանցքի 
շուրջը (Մշակումը կարելի Է կատարել նաև խառատային կամ գայլիկոնիչ 
հաստոցի վրա), 

3) 10-12 շարժումից հետո հանել կիպահղկիչը, չոր սրբել այն և կիպա-
հղկվող մակերևույթը, դրանից հետո կիպահղկման օպերացիան կրկնել 
այնքան ժամանակ, մինչև որ ամբողջ մշակվող մակերևոլյթը դառնա 
փայլատ կամ փայլուն,  

4) վերջացնելով կիպահղկումը տեղյակ պահել վարպետին աշխա-
տանքի ավարտման մասին:  

 

11.2. Արդյունք 3-ի գործնական պարապմունքների առաջադրանքներ.  
1. Կտրել մետաղը ըստ գծանշի մետաղասղոցով: 
2. Կտրել բարակ մետաղաթերթը նրբասղոցով: 
3. Կտրել կորագիծ բարակ մետաղաթերթը նրբասղոցով: 
4. Կատարել մետաղե չորսվակի պատուհանի ներխարտոցում: 
5. Կատարել մակերևույթի կիպահղկում ըստ պայմանի:  
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Հավելված 1 

Դասավանդողը ուսումնառության նյութերը կազմելու համար` արդյունքի 
և կատարման չափանիշների հիման վրա, հաշվի առնելով սովորողակենտ-
րոն, կարողությանը միտված ուսումառության կազմակերպումը, ինչը բխում 
է չափորոշիչի պահանջից, որոշում է տեսական ուսուցման և գործնական 
պարապմունքների թեմաները: Օրինակ` Նշված արդյունքից և կատարման 
չափանիշներից ելնելով թեմաները կարող են լինել. 

 
տեսական ուսուցում` 
1. Փականագործական աշխատանքների տեսակները և տեխնոլոգիա-

կան գործույթները  
2. Փականագործ-գործիքագործի աշխատատեղի հիմնական սարքա-

վորումները և գործիքները 
3. Փականագործ-գործիքագործի աշխատատեղի անվտանգության 

կանոնները 
 

գործնական պարապմունք` 
1. Փականագործ-գործիքագործի աշխատատեղի կազմակերպում 
Տեսական ուսուցման ուսումնառության նյութերը կազմելու ժամանակ 

դասավանդողը պետք է ուշադրություն դարձնի դասի կառուցվածքի ժա-
մանակակից ԽԻԿ համակարգի կիրառմանը և ընտրի ինտերակտիվ մե-
թոդներ, որոնք հնարավորություն են տալիս սովորողներին ակտիվու-
թյուն ցուցաբերել և ինքնուրույն կայացնել թեմայի վերաբերյալ եզրա-
հանգումներ: Բերենք «Փականագործական աշխատանքների տեսակնե-
րը և տեխնոլոգիական գործույթները» թեմայի վերաբերյալ ուսումնառու-
թյան նյութի օրինակ:  
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ԹԵՄԱ 1 - Փականագործական աշխատանքների տեսակները և տեխ-
նոլոգիական գործույթները  

1. Փականագործական աշխատանք ասելով հասկացվում է մետաղնե-
րի մշակումը սառը վիճակում, որը կատարվում Է փականագործի կողմից 
ձեռքի միջոցով զանազան գործիքների օգնությամբ։ 

Նշեք ինչպիսի՞ փականագործական աշխատանքներ գիտեք` 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
(խթանման փուլ` պարապմունք անցկացնողը մտագրոհ մեթոդով 

պետք է կարողանա պարզաբանի փականագործական` մետաղի հա-
տում, կտրում, ուղղում, ծռում և գծանշում, խարտոցում, անցքերի գայլի-
կոնում, անցքալայնում, անցքակոկում, պարուրակում, ներխարտոցում, 
հարմարակցում, քերանում, կիպահղկում և չափաբերում աշխատանքնե-
րի մասին սովորողների իմացության աստիճանը) 

2. Նախապատրաստվածքներից փականագործական եղանակով շին-
վածքներ պատրաստելու կամ մշակելու ժամանակ փականագործական 
աշխատանքները կատարվում են որոշակի կարգով: Նրանց նպատակն է 
նախապատրաստվածքին տալ այն ձևը, չափսը և մակերևույթի մաքրու-
թյունը, որն ըստ գծագրի պետք Է ունենա պատրաստի շինվածքը։ 

Նշված փականագործական աշխատանքները պարզաբանել տրամա-
բանական հաջորդականությամբ` 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
(իմաստի ընկալման փուլ` պարապմունք անցկացնողը մտածիր-զույգ 

կազմիր-քննարկիր մեթոդով ուղղորդում է սովորողին վերը նշված փա-
կանագործական աշխատանքները ներկայացնել կատարման տրամա-
բանական հաջորդականությամբ և ուշադրություն պետք է դարձնի կա-
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տարվող գործույթների փոխադարձ կապին, ավելի կոպիտ մշակմանը 
հաջորդի ավելի նուրբը) 

3. Փականագործական աշխատանքները բաղկացած են նախնա-
պատրաստական, հիմնական և եզրափակման տեխնոլոգիական գոր-
ծույթներից, ընդ որում փականագործական շատ գործույթներ կարող են 
կատարվել ոչ միայն ձեռքի միջոցով, այլև մեխանիկական եղանակով։ 
Նախապատրաստվածքի նախնական մշակումը, երբ դրանից չի հեռաց-
վում շերտ անվանվում է նախապատրաստական, հեռացնելով շերտ` 
հիմնական և հեռացնելով վերջնական բարակ շերտ` եզրափակման գոր-
ծույթներ: 

Նշված փականագործական աշխատանքները լրացրեք m-աձև աղյու-
սակի համապատասխան սյունակներում` 

 
Նախապատրաստական

գործույթներ
Հիմնական

գործույթներ
Եզրափակման 
գործույթներ 

 
 
 
 
 
 

  

 
(իմաստի ընկալման փուլ` պարապմունք անցկացնողը m-աձև աղյու-

սակի մեթոդով ուղղորդում է սովորողին աղյուսակների սյունակները 
լրացնել նախապատարաստական` հատում, կտրում, ուղղում, ծռում և 
գծանշում, հիմնական` խարտոցում, անցքերի գայլիկոնում, անցքալայ-
նում, անցքակոկում, պարուրակում և եզրափակման` ներխարտոցում, 
հարմարակցում, քերանում, կիպահղկում և չափաբերում համապատաս-
խան գործույթներով) 

4. Փականագործը կատարում է տարբեր բարդության և ճշտության 
զանազան աշխատանքներ։ Նա գործիքը, հարմարանքը և աոանձին դե-
տալները պատրաստում է սկզբից մինչև վերջը, դետալները հարմարեց-
նում է մեկը մյուսին և հավաքում է շինվածքը, անհրաժեշտության դեպ-
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քում՝ զոդում է, անագում և կատարում դրանց նորոգման աշխատանք-
ներ։ Ըստ աշխատանքի բնույթի փականագործական աշխատանքները 
լինում են` հավաքման, վերանորոգման, գործիքաշինական, հարմարա-
բերման և համապատասխանաբար որակավորումները կլինեն փակա-
նագործ-հավաքող, փականագործ-վերանորոգող, փականագործ-գործի-
քագործ և փականագործ-հարմարաբերող: Փականագործ-գործիքագոր-
ծը պետք է կարողանա կատարել հարթական և տարածական չափանշ-
ման, կտրման, ուղղման և ծռման, խարտակցման, չափաբերման և հար-
մարեցման (3-4 որակավորման տարրակարգի համար ճշտության 13-6 
դաս) աշխատանքներ:  

Լրացրեք փականագործի կողմից կիրառվող տեղնոլոգիական գոր-
ծույթները, ըստ բնույթի փականագործական աշխատանքների տեսակ-
ները և փականագործ-գործիքագործի կողմից կիրառվող տեխնոլոգիա-
կան գործույթները քարտեզում`  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(կշռադատման փուլ` հասկացությունների քարտեզ մեթոդով դասա-

վանդողը ուղղորդում է սովորողին հասնելու թեմայի ամրապնդմանը` 
կազմելով քարտեզ փականագործ հասկացության շուրջը և սովորողը 
ինքնուրույն պետք է կարողանա թեմայի հիմնական գաղափարները 

Ըստ բնույթի փա-
կանագործական 
աշխատանքներ 

Տեխնոլոգիական 
գործույթներ 
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լրացնի համապատասխան վանդակներում; ա- վանդակում սովորողը 
պետք է լրացնի իր որակավորումը և օղակներում պահանջվող գործույթ-
ները) 

Այժմ ներկայացնենք նշված մոդուլի արդյունքներին համապատաս-
խան թեմաների ուսումնառության նյութերը, որտեղ տեսական ուսուց-
ման համար կնախատեսվի այն գիտելիքների շրջանակը, ինչը անմիջա-
պես հարկավոր է տվյալ արդյունքի գործնական պարապմունքներում 
կարողությունների ձևավորմանը: 
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