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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

  

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնա-

գիտական կրթության ոլորտում մշակված և ներդրված որակավորման պետա-

կան կրթական չափորոշիչները ուղղված են աշխատաշուկայի պահանջներին 

համապատասխան արհեստավորների պատրաստմանը:  

Ցանկացած արհեստավոր, սովորող, դասավանդող, ընդհանրապես յու-

րաքանչյուր անձ իր գործունեության բնագավառում կամ ամենուր բախվում է 

նյութերի հետ։ Անհրաժեշտություն է առաջանում ունենալ ընդհանուր տեղե-

կություններ ցանկացած նյութի վերաբերյալ, առավել ևս մասնագիտական 

կրթություն ստացող սովորողները, որոնց մասնագիտական գիտելիքների 

հիմքն է հանդիսանում նյութագիտությունը։ 

Մինչ այժմ բոլորս օգտվել ենք նյութագիտության վերաբերյալ մասնագի-

տական գրականությունից, բայց մեծամասամբ ռուսերեն հրատարակչու-

թյամբ և այն էլ գրեթե ամբողջովին մետաղագիտության վերաբերյալ։ Սակայն 

նյութագիտության զարգացմամբ անհրաժեշտություն է առաջացել նաև ունե-

նալ ընդհանուր տեղեկություններ նաև ոչ մետաղական նյութերի մասին։ 

Հույսով եմ, որ ձեռնարկը կծառայի դասավանդողներին և ուսանողներին՝ 

ստանալու ընդհանուր տեղեկություններ, ինչպես մետաղների, այնպես էլ ոչ 

մետաղների մասին։ 

Ձեռնարկը նախատեսված է այն որակավորումների համար, որտեղ ներ-

կայացված են մոդուլներ կամ արդյունքներ նյութերի մասին և բերված նյութե-

րը կարող են ծառայել, եթե ոչ որպես հիմնական նյութ ուսումնառություն կազ-

մակերպելու համար, այլ որպես օժանդակ լրացումներ կամ տեղեկություններ 

նյութագիտության դասավանդվող թեմաների վերաբերյալ։  

Ձեռնարկը հիմնականում կազմված է նյութագիտության երկու հիմնա-

կան բաժիններից՝ մետաղական նյութեր և ոչ մետաղական նյութեր։ 

Թեմաների վերաբերյալ ստուգողական հարցաշարերը ներկայացված են 

հավելվածով։ 

Հույսով եմ, որ ձեռնարկը և ձեռնարկում տեղ գտած նյութերը կնպաստեն 

դասավանդողներին՝ նյութագիտության դասընթացի ուսումնառությունը կազ-

մակերպելու և իրականացնելու համար։ 
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ԳԼՈՒԽ I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Աշխարհն իր բնույթով նյութական է։ Այն ամենը, ինչ շրջապատում է մեզ, 

կոչվում է մատերիա։ Բնության մեջ դիտվող բազմազան երևույթները շարժվող 

մատերիայի տարբեր ձևեր են։ Ատոմը, օրգանիզմը, կենդանի բջիջը և այլն՝ ա-

մենը մատերիայի տարբեր տեսակներ են։ Մատերիան օժտված է շարժման 

տարբեր ձևերով՝ կենսական պրոցեսներ, քիմիական փոխարկումներ, էլեկտ-

րական հոսանք, տաքացում ու սառեցում և այլն։ Մատերիան չի անհետանում 

և չի ստեղծվում նորից, այն միայն փոխում է իր ձևերը։ 

Մատերիայի շարժման մի ձևը կարող է փոխակերպվել մի այլ ձևի, օրի-

նակ, մեխանիկական շարժումր կարող է փոխակերպվել ջերմայինի, ջերմայի-

նը՝ քիմիականի, քիմիականը՝ էլեկտրականի, էլեկտրականը մեխանիկականի 

և այլն։ 

Նյութը մատերիայի (մատերիա՝ ընդհանուր հասկացություն է, ինչը որոշ-

վում է տարածության մեջ բազմաթիվ ամեն ինչի պարունակությամբ և դրանց 

հատկություններով) ձևերից մեկն է։  
 

 

 

 

 
 

Այն հատկանիշները, որոնցով նյութերը տարբերվում են մեկը մյուսից, 

կոչվում են հատկություններ։ Նյութերը տարբերվում են ըստ գույնի, ագրեգա-

տային վիճակի (պինդ, հեղուկ կամ գազային), խտության, հալման ու եռման 

ջերմաստիճանների և այլն։ Նյութը բնութագրելու համար անհրաժեշտ է իմա-

նալ որոշակի թվով հատկություններ, այսինքն հատկանիշների միակցություն, 

որոնցով օժտված է այն։ Օրինակ, նյութը, որի խտությունը հավասար է 1 

գր/մմ3, եռման ջերմաստիճանը՝ 1000 և հալման ջերմաստիճանը 00 C, ջուրն է՝ 

H2O: 

Նյութերը կարող են լինել պարզ և բարդ։ Պարզ նյութերը (երկաթ, պղինձ, 

թթվածին, ածխածին և այլն) բաղկացած են մի տարրի ատոմներից կամ իոն-

ներից։ Բարդ նյութերը (ջուր, ածխաթթու գազ, ծծմբաթթու, պողպատ և այլն) 

կազմված են մոլեկուլներից, որոնք գոյացել են տարբեր տարրերի ատոմնե-

րից կամ իոններից։ 

ՀԻՇԻՐ 

Մատերիայի յուրաքանչյուր առանձին տեսակը, որն ունի որոշակի բաղա-

դրություն և հատկություններ, կոչվում է նյութ։ 
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Նյութերը կարող են լինել մաքուր կամ գտնվել խառնուրդների ձևով։ Մա-

քուր նյութերը (պարզ և բարդ) բաղկացած են համասեռ մոլեկուլներից, ատոմ-

ներից և իոններից։ Խառնուրդները կազմված են տարբեր պարզ և բարդ նյու-

թերից։ Խառնուրդի օրինակ կարող է ծառայել օդը, որը բաղկացած է տարբեր 

գազերի (ազոտ, թթվածին, ածխաթթու գազ և այլն) մոլեկուլներից։ Գրանիտը 

խառնուրդ է, որը կազմված է կվարցից, փայլարից և դաշտային սպաթից։ 

Մի այլ տեսանկյունից եթե դիտարկենք բոլոր նյութերը կազմված են քի-

միական տարրերից (ջրածին, թթվածին, ծծումբ, ֆոսֆոր, երկաթ, պղինձ և 

այլն): Քիմիական տարրերի հատկությունները կախված են այն ատոմային 

միջուկների լիցքերից, որոնցից նրանք կազմված են: Ներկայումս հայտնի է 

117 քիմիական տարր: Միանալով միմյանց հետ տարբեր կապերով (իոնային, 

էլեկտրական, կովալենտային, մետաղական և միջմոլեկուլային)՝ քիմիական 

տարրերը ձևավորում են պարզ կամ բարդ նյութերի մոլեկուլներ, որոնք կարող 

են պարունակել երկուսից մինչև հարյուր հազարավոր ատոմներ: 
 

 
Ատոմների միացումների հնարավորությունը կանխորոշեց արհեստական 

ճանապարհով՝ տարբեր հատկություններով և բնութագրերով նյութերի ստեղ-

ծում, որոնք կարող են օգտագործվել գիտության և տեխնիկայի մեջ: 
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2. ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ  

  

Հումքից ստացվում են նյութեր, որոնք օգտագործվում են կիսապատրաս-

տուկների, արդյունաբերական և շինարարական մանրամասերի և պատրաս-

տի արտադրանքների արտադրության համար (օրինակ՝ մետաղներ և դրանց 

համաձուլվածքներ, աղյուս, փայտ, կաշի, պոլիմերներ, թուղթ, բնական և քի-

միական մանրաթելեր և այլն): Նյութերը արտադրանքի բնական հիմքն են: 

Նյութերի ուսումնասիրմամբ զբաղվում է գիտություն, որի անվանումն է «Նյու-

թագիտություն»։ 

 

Նյութերը հիմնականում ունենում են չորս զանգվածային (ագրագա-

տային) վիճակ ՝ հեղուկ, պինդ, գազային և պլազմային։  
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Պինդ վիճակում նյութը ունի ձև և ծավալ, հեղուկ վիճակում ունի որոշակի 

ծավալ և չունի ձև, գազային վիճակում չունի և ձև, և ծավալ։ Պլազմային վի-

ճակը իրենից ներկայացնում է իոնացված գազային վիճակ, ինչը հնարավոր է 

մի քանի հազար և ավելի ջերմաստիճանի դեպքում: Այդպիսի վիճակ լինում է 

տիեզերական միջավայրում, իսկ պլազմային վիճակում նյութը երկրի վրա 

հավասարազոր է գազային վիճակին, ուստի որպես առանձին վիճակ այն 

ձեռնարկում չի ներկայացվի: 

 

 
 

Պինդ նյութերը ըստ ատոմների դասավորվածությամբ լինում են բյուրե-

ղային և ամորֆային։ Բյուրեղային ատոմային կառուցվածքով պինդ նյութե-

րում ատոմները ունեն կանոնավոր դասավորվածություն, իսկ ամորֆայինում՝ 

անկանոն։ 
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Նյութերի կառուցվածքից և բաղադրությունից բացի շատ կարևոր բնու-

թագրիչ է նաև հատկությունները։ Բոլոր նյութերի հիմնական հատկություն-

ներն են՝ ֆիզիկական, մեխանիկական և քիմիական։ Բացի այս հատկություն-

ներից նաև կիրառվում են տեխնոլոգիական, եռակցելիության և այլ հատկու-

թյուններ, որոնք բնութագրում են նյութերի տեխնոլոգիական կամ այլ հատուկ 

հատկությունները։ 
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ԳԼՈՒԽ 2․   

 

 

3. ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

 Ընդհանուր տեղեկություններ կազմվածքի և կառուցվածքի մասին: 

Բոլոր նյութերը կազմված են ատոմներից:  

 

 

 

 

 

Ատոմները նյութերի բաղադրության մեջ կարող են մտնել չլիցքավորված 

վիճակով կամ լիցքավորված ատոմի` իոնի տեսքով: 

 

 

 

 

 

Շատ նյութերի կազմության մեջ մտնում են էլեկտրոններ, ի դեպ ունենա-

լով կարևոր նշանակություն այդ նյութերի հատկությունների համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 Նյութերը հաճախ դասակարգվում են երկու կարևոր ցուցանիշներով՝ հա-

մաձայն իրենց կառուցվածքի և բաղադրության:  

 Նյութերի դասակարգումը ըստ կառուցվածքի: 

Որոշ նյութերում ատոմները միացված են իրար մեկ մասնիկում և այդ 

մասնիկը անվանում են մոլեկուլ: Ատոմների կապը, որոնք գտնվում են մոլե-

ՀԻՇԻՐ 

Նյութագիտությունը ուսումնասիրում է երկու հիմնական առարկա՝ 

մետաղներ և ոչ մետաղներ։ 

Օրինակ՝ ջուրը կազմված է ջրածնի և թթվածնի ատոմներից՝ 2:1 

հարաբերությամբ: Գրաֆիտը և ալմաստը կազմված են ածխածնի 

ատոմներից: 

Օրինակ՝ արգոնի ատոմները մտնում են արգոնի կազմի մեջ չլիցքա-

վորված, իսկ քլորի և նատրիումի ատոմները կերակրի աղի կազ-

մության մեջ ձևավորում են իոններ:  

Օրինակ՝ մետաղների կազմության մեջ էլեկտրոնները հանդիսանում են 

լիցքեր տեղափոխողներ, իսկ հատուկ իոնային միացություններում 

էլեկտրոնները հանդիսանում են բացասական իոններ:  
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կուլում ավելի ամուր է, քան երկու հարևան մոլեկուլներում գտնվող ատոմների 

կապը: Դրա համար նյութերի տարբեր ագրեգատային վիճակի անցնելու 

դեպքում և լուծույթներում մոլեկուլները ունակ են ինքնուրույն գոյություն ունե-

նալու: Հետևաբար ոչ բոլոր նյութերն ունեն մոլեկուլներ:  

 

 

 

 

Գիտենք, որ նյութերի ամենափոքր մասնիկը ատոմն է, սակայն իրենց 

կառուցվածքի տեսանկյունից նյութերը ընդունված է բաժանել մոլեկու-

լայինների և ոչ մոլեկուլայինների: Նյութի կառուցվածքը ձևավորող մասնիկ-

ներին ընդհանուր առմամբ անվանում են կառուցվածքային մասնիկներ: Այդ 

մասնիկներից են մոլեկուլները, իոնները, ատոմները և էլեկտրոնները: Այն 

նյութերը, որոնք կառուցված են մոլեկուլներից, անվանում են մոլեկուլային 

նյութեր, իսկ ոչ մոլեկուլային կառուցվածքներ ունեցողներին անվանում են ոչ 

մելեկուլային նյութեր:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մոլեկուլային նյութերի ամենափոքրիկ մասնիկները մոլեկուլներն են: 

Օրինակ՝ ջուրը, թթվածինը, ջրածինը, շաքարը մոլեկուլային նյութեր 

են: 

Օրինակ՝ ջուրը, սառույցը, ջրային գոլորշին կազմված են մոլեկուլնե-

րից, իսկ գրաֆիտը, ալմաստը, արգոնը մոլեկուլներ չունեն: 

Ոչ մոլեկուլային նյութերի ամենափոքրիկ մասնիկներն են ատոմը իո-

նը, էլեկտրոնը: Օրինակ՝ կերակրի աղը, պերմանգանատը (մարգան-

ցովկա) ոչ մոլեկուլային նյութեր են՝ կազմված իոներից: Ալմաստը, 

արգոնը ոչ մոլեկուլային նյութեր են՝ կազմված ատոմներից: Ալյու-

մինը, պղինձը ոչ մոլեկուլային նյութեր են (մետաղներ)՝ կազմված են 

իոներից և էլեկտրոններից: 
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Նյութերի ճնշող մեծամասնությունը մոլեկուլային՝ մոլեկուլներից կազմ-

ված նյութերն են: Ոչ մոլեկուլային նյութերում ատոմները (իոնները, էլեկտրոն-

ները), չմիավորվելով որպես մոլեկուլներ, միանգամից կազմում են մակրոսկո-

պիկ (անզեն աչքով տեսանելի) մարմիններ, օրինակ՝ սովորական ավազը 

(SiO2): 
 

 
 

Ոչ մոլեկուլային նյութերի համար բնորոշ է էմպիրիկ (փորձերի հիման 

վրա ստեղծված) բանաձևերը՝ ցույց տալով, որ ատոմները ինչ քանակով են 

ներառված կրկնվող պատկերում: Բերված օրինակում էմպիրիկ բանաձևն է՝ 

SiO2:  

 Նյութերի դասակարգումը ըստ կազմության: 

Նյութերի կազմության դասակարգումը ներկայացված է գծապատկերում, 

որտեղից երևում է, որ առաջին հերթին նյութերը դասակարգվում են երկու մեծ 

խմբերի՝ օրգանական և անօրգանական նյութերի:  
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 Օրգանական նյութեր (ընդհանուր տեղեկություններ): 

Օրգանական բառը վերցված է օրգանիզմ բառից, ինչը նշանակում է կեն-

դանի, կենդանություն: Եվ, իրոք ամբողջ կենդանություն ունեցող մատերիան 

երկրում կազմված է հսկայական տարատեսակ օրգանական նյութերից: Ան-

ցյալում օրգանական նյութեր համարում էին բուսականության և կենդանինե-

րի բաղադրության մեջ մտնող օրգանական նյութերը: Սակայն մեր օրերում 

հանդիպում ենք այդպիսի նյութեր ոչ միայն կենդանի բնությունում, օրինակ՝ 

պլաստմասսաներ, պլաստիկներ, սոսինձներ, ներկեր, սինթետիկ գործվածք-

ներ (կտորներ) և այլն: 

Օրգանական նյութերը պարտական են գոյութուն ունեցող միակ տարրին 

(էլեմենտին)՝ ածխածնին: Ի տարբերություն մնացած տարրերից հենց ածխա-

ծինն է ունակ հատուկ հատկության: Դրա ատոմները ունակ են միավորվելու 

անմիջապես միմյանց հետ՝ ձևավորելով տարատեսակ շղթաներ և օղակներ: 

 

Նյութերը, որոնց հենքն են հանդիսանում ածխածնային շղթաները կամ 

օղակները, իրենցից ներկայացնում են օրգանական նյութեր: Օրինակ՝ վեր-

ևում նշված ածխածնային շղթան հանդիսանում է հենք պատկերված օրգա-

նական մոլեկուլի: 
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Օրգանական նյութերի տարատեսակների քանակը անցնում է 40 միլիոնը:  

 Անօրգանական նյութեր (ընդհանուր տեղեկություններ): 

Մնացած բոլոր նյութերը, որոնք չունեն իրենց հենքում ածխածնային շղ-

թա կամ օղակ, անվանում են անօրգանական նյութեր: Սակայն թյուրիմացու-

թյուն կլինի կարծել, որ ածխածինը չի կարող մտնել անօրգանական նյութերի 

բաղադրության մեջ: 

Անօրգանական նյութերի տարատեսակները համեմատ օրգանականի 

շատ քիչ են՝ մոտ 700 հազար: Անօրգանական նյութերը իրենց հերթին ստորա-

բաժանվում են պարզ և բարդ խմբերի: 

 Պարզ նյութեր անվանում են այն նյութերին, որոնք կազմված են մեկ 

տարրի (էլեմենտի) ատոմներից: Օրինակ՝ H2, O2, Fe, Au: Ինչպես կարգն է 

տարրն ու իրենով ձևավորված պարզ նյութը ունենում են նույն անվանումը՝ 

ջրածին, թթվածին, երկաթ, ոսկի: Պարզ նյութերը, ինչպես նաև իրենց համա-

պատասխան տարրերը բաժանվում են երկու խմբերի՝ մետաղների և ոչ մե-

տաղների:  

 Բարդ կոչվում է անօրգանական նյութը, որը ձևավորվում է տարբեր 

տարրերից: Բարդ նյութերը, կամ ինչպես դրանց անվանում են քիմիական մի-

ացությունները, ըստ կառուցվածքի և բաղադրության տարատեսակ են: 

Դրանք կազմում են անշունչ բնության հիմնական մասը, չնայած ինչպես գի-

տենք կարող են հանդիպել կենդանի օրգանիզմներում: Պատկերում ներկա-

յացված է բարդ անօրգանական նյութ, որը պարունակում Է կալցիում, սիլի-

ցիում, թթվածին և այլ տարրեր: 
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4. ՄԱՔՈՒՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ 

 

Մաքուր անվանում են այն նյութերը, որոնք ունեն միայն որոշակի տեսա-

կի մասնիկներ: Սակայն բնության մեջ մաքուր նյութեր գործնականում չեն 

հանդիպում, քանի որ, թեկուզ չնչին քանակով դրանք պարունակում են խառ-

նուրդներ: Բացարձակապես բոլոր նյութերը հանդիսանում են նաև ջրում լու-

ծելի: Նույնիսկ եթե ջրում դրվի օրինակ՝ արծաթե օղակ, այդ մետաղի իոնները 

կմտնեն լուծույթի մեջ: Մաքուր նյութերի հիմնական հատկանիշներն են 

դրանց բաղադրության հաստատունությունը և ֆիզիկական հատկություննե-

րը: Այս նյութերի ձևավորման ժամանակ իրականանում է էներգիայի քանակի 

փոփոխություն՝ կարող է մեծանալ կամ փոքրանալ: Մաքուր նյութերը բաժա-

նել առանձին բաղկացուցիչների հնարավոր է միայն քիմիակամ ռեակցիայի 

միջոցով: 

 

Խառնուրդները լինում են համատարր և անմիատարր:  

Համատարր խառնուրդներում նյութերը լինում են միևնույն ագրեգա-

տային վիճակում և այդպիսի կազմություններին անվանում են համածին: 

Օրինակ՝ ծծմբային թթվի լուծույթը իրենից ներկայացնում է ջրի և թթվի խառ-

նուրդ, որտեղ երկուսն էլ խառնուրդը ձևավորում են հեղուկ վիճակում: Համա-

տարր խառնուրդներում նյութերը չունեն բաժանման սահման (մակերևույթ): 

Անմիատարր խառնուրդներում նյութերը լինում են տարբեր ագրեգա-

տային վիճակում և այդպիսի կազմություններին անվանում են այլատարր: 

Օրինակ՝ նյութերը այսպիսի խառնուրդներում կարող են լինել պինդ և հեղուկ 
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(ավազը՝ ջրում), գազաձև կամ հեղուկ: Հաճախակի խտության տարբերու-

թյամբ պայմանավորված խառնուրդները ունենում են ագրեգատային վիճակ-

ների բաժանման սահման (մակերևույթ), օրինակ՝ ավազը նստում է հատակին 

և անզեն աչքով դա նկատելի է:  

 

 

5. ԲԻՆԱՐԱՅԻՆ (ԵՐԿԲԱՂԱԴՐԻՉԱՅԻՆ) ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Երկու քիմիական տարրերից ձևավորված քիմիական նյութը կոչվում է 

բինարային (երկբաղադրիչային) միացություն: Այն բազմատարր (բարդ) նյու-

թերը, որոնց բանաձևային միավորումում բաղադրիչներից մեկը պարունակում 

է միմյանց հետ չկապված մի քանի ատոմներ, ինչպես նաև միատարր կամ 

բազմատարր ատոմների խումբ նույնպես անվանում են բինարային միացու-

թյուն: Օրինակ՝ 

 պարզ բինարային (երկբաղադրիչային) միացություններ (քիմիական 

նյութեր)  

 SiC — սիլիցիումի կարբիդ, 

 KBr — կալցիումի բրոմիդ, 

 Fe2O3 — երկաթի օքսիդ (III), 

 CS2 — ածխածնի դիսուլֆիդ կամ ածխածնի դիսուլֆիդ (IV). 

 բարդ բինարային (երկբաղադրիչային) միացություններ (քիմիական 

նյութեր) 

 PCl3O — եռաքլորիդ ֆոսֆորի օքսիդ կամ ֆոսֆորի օքսիքլորիդ (V),  

 CrO2Cl2 — երկքլորիդ քրոմի դիօքսիդ, 

 СCl2O — դիքլորիդ ածխածնի օքսիդ կամ ածխածնի թթվի քլորահիդ-

րիդ՝ ավելի տարածված ֆոսգեն անվամբ: 

Եթե դիտարկենք, որ բինարային մացությունները տարբեր քիմիական 

կառուցվածքներ ունեցող նյութերի հավաքական խումբ են, ուստի դրանց ան-

վանումները ձևակերպվում է կախված այդ նյութերի ծագումնաբանությունից:  

Պարզ բինարային միացությունների անվանումները, որպես կանոն ձևա-

վորվում են ավելի էլեկտրաբացասական տարրին ավելացնելով «իդ» վերջա-

ծանց, օրինակ՝ կարբիդ, սուլֆիդ, օքսիդ և այլն: Անհրաժեշտության դեպքում 

տարրերի անվանումներում ավելացնում են բազմապատիկ նախածանցներ 

(օրինակ՝ եռաքլորիդ ֆոսֆորի օքսիդ) կամ անմիջապես փակագծերով ցույց է 

տրվում էլեկտրադրական տարրի օքսիդացման աստիճանը (օրինակ՝ ֆոսֆո-

րի օքսիքլորիդ (V)): 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0(III)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4-%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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Լայն տարածում գտած բինարային միացությունները կրում են խածատ-

ման անվանումներ, դրանցից են վերը նշված ֆոսգենը, ջուրը (H2O), ազոտի 

օքսիդը (N2O) և այլն:  

 

 

6. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ 

ՄԱՍԵՐԻ ԲԱԺԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ 

 

 
 

Քիմիայում նյութերի ավանդական էմպիրիկ (փորձերի հիման վրա) դա-

սակարգումը հիմնված է դրանց բաժանումը բաղկացուցիչ մասերի և չի կիրա-

ռում ատոմա-մոլեկուլային տեսության պատկերացումներ: Ընդունված է քի-

միական նյութերը բաժանել անհատական (մաքուր) նյութերի (պարզ և միա-

ցություն) և դրանց խառնուրդների: Մինչ օրս միօրինակության սկզբունքով 

անհատական նյութերի որոշում գոյություն չունի, դրա համար ֆիզիկական 

քիմիայում որպես դրա հոմանիշ օգտագործում են «բաղկացուցիչ նյութեր» 

հասկացությունը՝ հասկանալով դրա տակ նյութ, որը կարող է դուրս բերվել 

ամբողջական նյութից և գոյություն ունենալ դրանից դուրս: Դրա համար եր-

բեմն կիրառվում է ոչ թե «բաղկացուցիչ նյութ» և «նյութի անկախ բաղկացու-

ցիչ», այլ բաղադրիչներ և անկախ բաղադրիչներ, ինչը բացառում է տարաբ-

նույթ մեկնաբանությունները կապված այդ հասկացությունների կախվածու-

թյանը նյութերի մաքրության աստիճանից և դրանց բաղադրության և հատ-

կությունների պահանջներից: 
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7. ԽԱՌՆՈՒՐԴ 

 

Խառնուրդը նյութ է, որը բաղկացած է երկու և ավելի նյութերից (խառ-

նուրդի բաղադրիչներ): Միատարր խառնուրդը անվանում են լուծույթ (գա-

զային, հեղուկ կամ պինդ), իսկ ոչ միատարրը՝ մեխանիկական խառնուրդ: 

Ցանկացած խառնուրդ կարելի է բաժանել բաղադրիչների ֆիզիկական եղա-

նակով, որի ժամանակ խառնուրդի կազմը չի փոփոխվում:  

Կախված նյութի բաղադրիչներից խառնուրդները դասակարգվում են հե-

տևյալ խմբերի. 

 Համածին (համասեռ, միատարր) խառնուրդներ՝ իրենցից ներկայաց-

նելով համատարր կազմություն, որոնց քիմիական բաղադրությունը և ֆիզի-

կական հատկությունները բոլոր մասերում միանման է կամ շարունակաբար 

փոխվում են առանց տատանումների (կազմության մասերի միջև չկա մակեր-

ևութային բաժանումներ): Համածին խառնուրդներում կազմության մասերը չի 

կարելի մեխանիկական եղանակով բաժանել իրարից: 

 Տարրակազմ (անհամասեռ) խառնուրդներ՝ կազմված մակերևութային 

(սահմանային) բաժանումով միատարր (համասեռ) մասերից: Այդ մասերը 

կարող են միմյանցից տարբերվել բաղադրությամբ և հատկություններով: 

Տարրակազմ խառնուրդների բաղկացուցիչ մասերը կարելի է բաժանել իրա-

րից մեխանիկական եղանակաով: Այս խմբին վերաբերում է, օրինակ՝ կոմպո-

զիտները (միացյալ կազմություն ունեցող նյութերը): 

Ըստ ագրագատային վիճակների համածին խառնուրդները ստորաբա-

ժանվում են երեք խմբերի՝ 

 գազախառնուրդներ (գազային լուծույթներ), օրինակ՝ մթնոլորտային 

օդը, այրվող գազի խառնուրդներ և այլն, 

 լուծույթներ (հեղուկ լուծույթներ), օրինակ՝ ջրում շաքարի լուծույթը, 

բնական ջուրը, նավթը և նավթեղեն արտադրանքը, 

 պինդ լուծույթներ, օրինակ՝ բնական հանքային էլեկտրում (սաթ) և ած-

խածնային պողպատի բաղադրության մեջ մտնող աուստենիտը: 

Ըստ ագրագատային վիճակների տարրակազմ խառնուրդների ստորա-

բաժանումը ներկայացվում է աղյուսակով.  
 

 Կարծր մասնիկներ Հեղուկի կաթիլներ Գազի պղպջակիկ 

Պինդ վիճա-
կում 

համաձուլվածք, կոմպո-
զիտ, պատվածքներ, թա-
ղանթ  

պինդ էմուլսիա 
պինդ փրփուր, զտիչ, 
կլանիչ (սորբենտ), 
թաղանթ (մեմբրան)  

Հեղուկում  կախույթ (սուսպենզիա) էմուլսիա, կրեմ փրփուր 

Գազում  Աերոզոլ, ծուխ, փոշի  մարախուղ, կաթիլներ  — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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Տարակազմ խառնուրդներից նյութերի առանձնացման հիմնական եղա-

նակները՝ 

 նստվածքարկում, 

 դեկանտացիա (մեխանիկական տարանջատում), 

 իներցիոն (գրավիտացիոն՝ ձգողականություն) զատում, 

 ցենտրիֆուգում, 

 զտում, 

 հանքահարստացում, 

 մագնիսական զատում: 

Համածին խառնուրդներից նյութերի առանձնացման հիմնական եղանակ-

ները. 

 բյուրեղացում, 

 թորում, 

 հակադարձ օսմոս (խառնուրդի զատումը կիսաթափանցիկ մեմբրա-

նով), 

 ներծծում, 

 քրոմազոծում, 

 լուծազատում: 

 

 

8. ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Լուծույթները իրենցից ներկայացնում են երկու և ավելի նյութերից (բա-

ղադրամասերից) կազմված՝ փոփոխական կազմությամբ համածին (կառուց-

վածքի միևնույն բաղադրությամբ, ֆիզիկական և քիմիական հատկություննե-

րով՝ կառուցվածքի այլ տարրերից մեխանիկական բաժանման հնարավորու-

թյամբ միատարր մաս) կառուցվածքներ:  

Լուծույթները կազմվում են երկու և ավելի նյութերից: Լուծույթների բա-

ղադրության մեջ միատարր նյութերը անվանում են բաղադրամասեր: Միա-

տարր են այն նյութերը, որոնք ունեն միևնույն կազմությունը, ֆիզիկական և 

քիմիական հատկությունները: Յուրաքանչյուր բաղադրամաս համարվում է 

լուծույթի հատվածամաս (կամ ֆազ): Եթե լուծույթը կազմված է մեկ հատվա-

ծամասից, ապա այն անվանում են համասեռ (նմանակերպ), իսկ մեկից ավե-

լիի դեպքում՝ տարասեռ: Հատվածամասերի տարանջատումը իրականացվում 

է բաժանման մակերևույթով (հատվածամասերի բաժանման մակերևույթ՝ ջեր-

մադինամիկական կառուցվածքում ցանկացած երկու հատվածամասերի միջև 

սահմանային մակերես, օրինակ՝ սառույց-ջուր-օդ եռահատվածամաս պարու-
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նակող կառուցվածքում կա երեք բաժանման մակերևույթ, դրանք են սառույցի 

ու ջրի միջև, սառույցի ու օդի միջև և ջրի ու օդի միջև, անկախ քանի կտոր սա-

ռույց գոյություն ունի, (ջերմադինամիկական կառուցվածք՝ մարմին (մարմին-

ների համախումբ), ինչը ունակ է (որոնք ունակ են) փոխանակվել այլ մարմին-

ների (միմյանց միջև) հետ էներգիայով կամ նյութերով), (բաժանման սահման՝ 

երկու հատվածամասերի միջև անցողիկ շերտ)): 

Լուծույթների և խառնուրդների տարբերությունը` լուծույթի համար պար-

տադիր է լուծիչի առկայությունը, իսկ խառնուրդների համար դրա առկայու-

թյունը պարտադիչ չէ: Լուծույթը համատարր (համասեռ, միատարր, նույնա-

կերպ, միատեսակ) խառնուրդ է, որի ձևավորման համար անհրաժեշտ է ունե-

նալ առնվազն երկու նյութ:  

Խառնուրդի և լուծույթի սահմանումները. 

Խառնուրդը ենթադրում է երկու և ավելի նյութեր, որոնք տարածության 

մեջ քաոսային կերպով միմյանց հանդեպ հաջորդում են իրար: Խառնուրդը 

ընդգրկում է անփոփոխ վիճակով ելակետային (սկզբնական) նյութեր: Սա-

կայն ելակետային նյութերը կարող են դառնալ անճանաչելի այն պատճառով, 

որ խառնուրդը ունակ է բացահայտելու այլ ֆիզիկական հատկություններ, ո-

րոնք տաբեր են ելակետային նյութերի հատկություններից: Արդյունքում՝ 

խառնման արդյունքում ի հայտ չի գալիս նոր նյութ: 

Լուծույթը համատարր խառնուրդ է, որի ձևավորման համար անհրաժեշտ 

է երկու բաղադրիչ (ինգրեդիենտ), որից մեկը հանդես է գալիս որպես լուծիչ, 

իսկ մյուսը՝ լուծվող նյութ: Լուծույթը փոփոխվող կազմով, բաղադրությամբ 

մշտապես քիմիական հավասարակշռության մեջ գտնվող կառուցվածք (կազ-

մություն) է:  

Խառնուրդի և լուծույթի համեմատումը. 

Խառնուրդի հատկությունները (խտություն և գույն) կախված է խառնուր-

դում բաղադրիչների հարաբերակցությունից: Համաձուլվածքը մետաղների 

խառնուրդ է, որը խառնվում են հալված վիճակում: Խառնուրդներում մեխա-

նիկորեն միացված նյութերը չեն կարող միմյանց քիմիապես փոխազդեն, ին-

չով էլ տարբերվում են լուծույթներից: Լուծույթները համածին կազմություններ 

են, որտեղ յուրաքանչյուր բաղադրիչ տեղակայվում է մյուսի զանգվածում ա-

տոմի, իոնի կամ մոլեկուլի տեսքով:  

Լուծիչը լուծույթի ձևավորման ժամանակ ունենում է անփոփոխ ագրեգա-

տային վիճակ: Լուծիչ կարող է լինել ոչ միայն ջուրը, այլ նաև այլ հեղուկներ: 

Օրինակ բյուրեղային յոդը չի լուծվում ջրում, սակայն գերազանցապես լուծ-

վում է էթիլային սպիրտում: 
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Կոլոիդային լուծույթները տեղակայված են համատարր և տարամետ հե-

ղուկների միջև՝ խառնելով իր մեջ կարծր մասնիկներ, ներառյալ քիչ քանակի 

մոլեկուլներ: Այսպիսի խառնուրդները դրսևորում են իրենց որպես լուծույթներ: 

Կարելի է հետևություն անել, որ՝ 

 գոյություն ունեն պինդ, հեղուկ և գազային լուծույթներ, 

 խառնուրդները և լուծույթները իրարից տարբերվում են ֆիզիկական 

էությամբ, 

 Լուծույթ ստանալու համար պահանջվում է, որ մի բաղադրիչը լուծվի 

մյուս բաղադրիչում: 

Ըստ ագրեգատային վիճակի բնույթի լուծույթները կարող են լինել գա-

զաձև, հեղուկ և պինդ: Սովորաբար բաղադրիչը, տվյալ պայմաններում գտն-

վում է նույն ագրեգատային վիճակում, ինչ-որ ձևավորվող լուծույթը, համա-

րում են լուծիչ, իսկ մնացած բաղադրիչները՝ լուծվող նյութեր: Բաղադրիչների 

նույնանման ագրեգատային վիճակի դեպքում լուծիչ համարում են այն բա-

ղադրիչը, որը գերակշռում է լուծույթում: 

 Մասնիկների չափերից կախված լուծույթները բաժանվում են իրականի 

և կոլոիդայինի: Իրական լուծույթներում (հաճախ անվանում են պարզապես 

լուծույթ) լուծվող նյութերը ցրված են մինչև ատոմային կամ մոլեկուլային մա-

կարդակի և այդ նյութերը ազատ տեղաշարժվելով լուծույթում չեն երևում ոչ 

տեսողականորեն, ոչ էլ միկրոսկոպով՝ ի տարբերություն կոլոիդային լուծույթ-

ների։ Ժամանակի ընթացքում կայուն իրական լուծույթները ժամանակի ըն-

թացքում ջերմադինամիկապես կայուն կազմություններ են:  

Լուծույթը իրենից ներկայացնում է համատարր (համասեռ) կազմություն, 

որի բաղադրության մեջ մտնում են տարբեր տեսակի երկու կամ ավելի մոլե-

կուլներ (ատոմներ, իոններ), ընդ որում, սահմանված սահմաններում յուրա-

քանչյուր մասնիկի չափաբաժինը անընդհատ կարող է փոփոխվել: Մեխանի-

կական խառնուրդից լուծույթը տարբերվում է համատարրությամբ, իսկ քիմի-

ական միացություններից՝ բաղադրության անհաստատունությամբ: 

Լուծիչը իրենից ներկայացնում է բաղադրիչ, որի ագրեգատային վիճակը 

լուծույթի ձևավորմամբ չի փոփոխվում, իսկ բաղադիչների միևնույն ագրեգա-

տային վիճակի դեպքում լուծիչ է համարվում ավելցուկային բաղադրիչը:  

Կախված ագրեգատային վիճակից լուծույթը կարող է լինել գազային 

(նույնը, ինչ-որ գազերի խառնուրդը), հեղուկ կամ պինդ: Սովորաբար խոսելով 

լուծույթի մասին ի նկատի է ունեցվում հեղուկ լուծույթը:  

Որևիցե լուծույթի ձևավորումը պայմանավորված է միջմոլեկուլային, մի-

ջատոմային, միջիոնային ազդեցությունների ուժգնությունից (ինտենսիվու-

թյունից), այսինքն նույն այն ուժերից, որոնք որոշում են այս կամ այն ագրե-
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գատային վիճակը: Լուծույթի ձևավորումը կախված է տարբեր նյութերի մաս-

նիկների ուժգնության ազդեցությունից և բնույթից: Համեմատած անհատա-

կան նյութերի հետ լուծույթները ունեն ավելի բարդ բաղադրություն: Գոյու-

թյուն ունեն նաև մոլեկուլային լուծույթներ (ոչ էլեկտրոլիտներ) և էլեկտրոլի-

տային լուծույթներ: Ըստ տոկոսային խտացման տարբերակում են նոսրա-

ցած (լուծվող նյութի քիչ քանակությամբ) և խտացված (լուծվող նյութի շատ 

քանակությամբ) լուծույթներ: Լուծվող նյութի քիմիական ազդեցությունը լուծի-

չի վրա որոշ դեպքերում բերում է դասավորվածության: Մասնիկները (ինչպես 

իոնները՝ առաջանալով դասավորման արդյունքում, այնպես էլ չդասավորված 

մոլեկուլները) հաճախ փոխազդում են լուծիչի հետ՝ ստեղծելով կառուցվածք, 

ինչը անվանում են լուծելի (сольватами) (ջրոքսիդ, եթե ի նկատի է առնվում 

ջրային լուծույթները): Այս գործընթացը անվանում են ջրազրկում:  

 Պինդ, հեղուկ, գազաձև լուծույթներ։ 

Հաճախ ամեն ինչը լուծույթի մասին հասկացվում է հեղուկ նյութ, օրինակ՝ 

աղը կամ սպիրտը ջրում: Գոյություն ունեն նաև գազը հեղուկում, գազը՝ գա-

զում և հեղուկը՝ հեղուկում, որում լուծիչ է հանդիսանում ջուրը, կամ բաղադրիչ, 

որը ավելի շատ է: Քիմիայում գործականում սովորաբար լուծույթները դի-

տարկում են որպես համասեռ համակարգեր, որում լուծիչը կարող է լինել հե-

ղուկ՝ հեղուկային լուծույթ, պինդ՝ պինդ լուծույթ և գազաձև։ 

 Լուծելիություն 

Լուծելիությունը ֆիզիկաքիմիական գործընթաց է, որտեղ իրականացվում 

է մասնիկների միջև փոխազդեցություն՝ ձևավորելով լուծույթ։ Արդյունքում 

իրականացվում է լուծիչի և լուծվող տարրի ատոմների (մոլեկուլների) փո-

խազդեցություն և ուղեկցվում է պինդ նյութերի լուծման դեպքում էներգիայի 

անվերադարձ ցրման ավելացմամբ և դրա պակասեցմամբ՝ գազերի դեպքում։ 

Լուծելիության ժամանակ վերանում է բաղադրիչների միչև գծային սահմանը, 

որի դեպքում նաև լուծույթի շատ ֆիզիկական հատկություններ՝ խտություն, 

ճլություն, որոշ դեպքերում գույն և այլն։ 

Լուծիչ և լուծվող նյութերի քիմիական փոխազդեցության դեպքում խիստ 

փոխվում է նաև քիմիական բաղադրությունը, օրինակ՝ քլորաջրածնի լուծումը 

ջրում առաջացնում է հեղուկ աղաթթու։ 

Բյուրեղային նյութերի լուծման դեպքում, որոնց լուծելիությունը բարձրա-

նում է ջերմության ավելացմամբ, իրականանում է լուծույթի հովացում այն 

իմաստով, որ լուծույթի ներքին ջերմաստիճանը ավելի է, քան առանձին վերց-

րած բյուրեղային նյութինը և լուծիչինը, օրինակ՝ եռացված ջուրը, որում շա-

քարը լուծվելիս, այն արագ հովանում է։ 
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Լրացնել բաց թողնված բառերը. 

 
2. Թեսթ  
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ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Ինչպե՞ս եք կարծում, ո՞ր արտահայտություններում է խոսքը գնում 

պարզ նյութերի մասին և որում՝ բարդ միացությունների կազմի մեջ մտնող քի-

միական տարրերի մասին.  

 Երկաթը մարդու օրգանիզմ է մտնում բանջարեղենների և մրգերի մի-

ջոցով: 

 Արծաթը բավականին փափուկ մետաղ է: 

 Քլորը իրենից ներկայացնում է թունավոր դեղնականաչավուն գազ: 

 Ֆոսֆորը անհրաժեշտ է ներվային համակարգի գործունեության հա-

մար: 

2. Բերված նյութերից որո՞նք են հանդիսանում օրգանական, իսկ որոնք՝ 

անօրգանական: Յուրաքանչյուր նյութի համար գրեք իրական և էմպիրիկ բա-

նաձևերը և բարձրաձայնեք դրանք: 
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3. Գրեք հետևյալ կառուցվածքներով անօրգանական նյութերի էմպիրիկ 

բանաձևերը: 
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ԳԼՈՒԽ II. ՄԵՏԱՂՆԵՐ 

 

9. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  

 

Մետաղները պարզ նյութեր են, որոնք բաղկացած են իոններից և որոշա-

կի ատոմների հետ չկապված ազատ էլեկտրոններից, որոնք ընդունակ են տե-

ղաշարժվել մարմնի ողջ ծավալով։ Մետաղական նյութի վիճակի այդ առանձ-

նահատկությունով է բնորոշվում մետաղների հատկությունները։  

Մետաղների ատոմները հեշտությամբ են տալիս արտաքին (վալեն-

տային) էլեկտրոններ, ըստ որում, փոխարկվելով դրական լիցքավորված իոն-

ների։ Ատոմների կորցրած ազատ էլեկտրոնները գտնվում են անընդհատ 

քաոսային շարժման վիճակում, այսինքն անկանոն ձևով տեղաշարժվում են 

մետաղի ողջ ծավալով։ Այդպիսի ազատ էլեկտրոնները հաճախ անվանվում 

են էլեկտրոնային գազ։ Դրական լիցքավորված իոնները ազատ էլեկտրոննե-

րի հետ բախվելիս որոշ ժամանակ կարող են փոխակերպվել չեզոք ատոմ-

ների։  

Այսպիսով, մետաղները կազմված են տարածության մեջ կանոնավոր 

դասավորված դրական լիցքավորված իոններից, մետաղներում տեղաշարժ-

վող էլեկտրոններից և ոչ մեծ քանակությամբ չեզոք ատոմներից։ 

Մետաղների սահմանումը կարելի է տալ քիմիայի, ֆիզիկայի և տեխնոլո-

գիայի տեսանկյունից:  

Քիմիայում մետաղները քիմիական տարրեր (էլեմենտներ) են` տեղակայ-

ված Դ. Մ. Մենդելեևի տարրերի պարբերական աղյուսակի ձախ կողմում, 

որոնք ունեն վալենտային էլեկտրոնների (իոնների)` միջուկի հետ փոխազդե-

ցության հատուկ մեխանիզմ, ինչպես մետաղների մեջ, այնպես էլ այլ տարրե-

րի հետ քիմիական ռեակցիաների մեջ մտնելիս, այդ թվում՝ նաև մետաղների 

հետ: 

Ֆիզիկան բնութագրում է մետաղները որպես պինդ նյութեր` որոնք ունեն 

գույն, փայլ, դյուրավառության (հալման) և ամրացման (բյուրեղացում), ջեր-

մային և էլեկտրական հաղորդունակության, մագնիսականության և այլ հատ-

կություններ: 

Տեխնիկայի մեջ մետաղները կառուցվածքային նյութեր են` բարձր մշա-

կելիությամբ (կռելիությամբ, դրոշմամբ, կտրման մշակելիությամբ, զոդմամբ, 

եռակցմամբ և այլն), ամրությամբ, կարծրությամբ, հարվածային մածուցիկու-

թյամբ և մի շարք այլ արժեքավոր հատկություններով, որոնց շնորհիվ դրանք 

լայնորեն կիրառվում են: 
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Ներկայացնենք քիմիական տարրերի պարբերական համակարգը, որում 

կանաչ գույնով նշված են այն մետաղները, որոնք ձևավորում են ամֆոտե-

րային (քիմիական միացություն, որը ունի և թթվային և հիմնային հատկու-

թյուններ) օքսիդներ և հիմքեր։ Սև գույնով նշված են այն մետաղները, որոնք 

ձևավորում են հիմնական օքսիդները և հիմքերը, իսկ կարմիր գույնով նշված 

են ոչ մետաղները։ Ըստ աղյուսակի բոլոր քիմական տարրերը՝ 

1. Ջրածին (H) 2. Հելիում (He) 3. Լիթիում (Li) 4. Բերլիում (Be) 5. Բոր (B) 

6. Ածխածին (C) 7. Ազոտ (N) 8. Թթվածին (O) 9. Ֆտոր (F) 10. Նեոն (Ne) 11. 

Նատրիում (Na) 12. Մագնեզիում (Mg) 13. Ալյումինում (Al) 14. Սիլիցիում (Si) 

15. Ֆոսֆոր (P) 16. Ծծումբ (S) 17. Քլոր (Cl) 18. Արգոն (Ar) 19. Կալիում (K) 20. 

Կալցիում (Ca) 21. Սկանդիում (Sc) 22. Տիտան (Ti) 23. Վանադիում (V) 24. 

Քրոմ (Cr) 25. Մանգան (Mn) 26. Երկաթ (Fe) 27. Կոբալտ (Co) 28. Նիկել (Ni) 

29. Պղինձ (Cu) 30. Ցինկ (Zn) 31. Գալիում (Ga) 32. Գերմանիում (Ge) 33. Ար-

սեն (As) 34. Սելեն (Se) 35. Բրոմ (Br) 36. Կրիպտոն (Kr) 37. Ռուբիդիում (Rb) 

38. Ստրոնցիում (Sr) 39. Իտրիում (Y) 40. Ցիրկոնիում (Zr) 41. Նիոբիում (Nb) 

42. Մոլիբդեն (Mo) 43. Տեխնեցիում (Tc) 44. Ռութենիում (Ru) 45. Ռոդիում (Rh) 

46. Պալադիում (Pd) 47. Aրծաթ (Ag) 48. Կադմիում (Cd) 49. Ինդիում (In) 50. 

Անագ (Sn) 51. Ծարիր (Sb) 52. Տելուր (Te) 53. Յոդ (I) 54. Քսենոն (Xe) 55. Ցե-

զիում (Cs) 56. Բարիում (Ba) 57. Լանթան (La) 58. Ցերիում (Ce) 59. Պրազեո-

դիմ (Pr) 60. Նեոդիմ (Nd) 61. Պրոմեթիում (Pm) 62. Սամարիում (Sm) 63. Եվրո-

պիում (Eu) 64. Գադոլինիում (Gd) 65. Տերբիում (Tb) 66. Դիսպոզիում (Dy) 67. 

Հոլմիում (Ho) 68. Էրբիում (Er) 69. Թուլիում (Tm) 70. Իտերբիում (Yb) 71. Լու-

տեցիում (Lu) 72. Հաֆնիում (Hf) 73. Տանտալ (Ta) 74. Վոլֆրամ (W) 75. Ռենի-

ում (Re) 76. Օսմիում (Os) 77. Իրիդիում (Ir) 78. Պլատին (Pt) 79. Ոսկի (Au) 80. 

Սնդիկ (Hg) 81. Թալիում (Tl) 82. Կապար (Pb) 83. Բիսմութ (Bi) 84. Պոլոնիում 

(Po) 85. Աստատ (At) 86. Ռադոն (Rn) 87. Ֆրանսիում (Fr) 88. Ռադիում (Ra) 

89. Ակտինիում (Ac) 90. Թորիում (Th) 91. Պրոտակտինիում (Pa) 92. Ուրան 

(U) 93. Նեպտունիում (Np) 94. Պլուտոնիում (Pu) 95. Ամերցիում (Am) 96. Կյու-

րիում (Cm) 97. Բերկլիում (Bk) 98. Կալիֆոռնիում (Cf) 99. Էյնշտեյնիում (Es) 
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100. Ֆերմիում (Fm) 101 Մենդելեևիում (Md) 102. Նոբելիում (No) 103. Լոու-

րենսիում (Lr) 104. Ռեզերֆորդիում (Rf) 105. Դուբնիում (Db) 106. Սիբորգիում 

(Sg) 107. Բորիում (Bh) 108. Հասիում (Hs) 109. Մայտներիում (Mt) 110. 

Դարմշտադիում (Ds) 
 

 

 

 

10. ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

Մետաղները մի շարք հատկանիշներով միավորված քիմիական տարրե-

րի ընդհանրացված անվանում է, զբաղեցնում են պարբերական աղյուսակի 

մեծ մասը: Մետաղները տարբերակվում են առաջին հերթին իրենց որակա-

կան բնութագրերով, որոշ մասը ունի մեծ ջերմահաղորդականություն, մյուսնե-

րը դիմակայում են բեռնվածություններից խզմանը կամ ձգվածությանը և այլն: 

Կախված այդ որակներից որոշվում է դրանց օգտագործման բնագավառը, 

սակայն բնական տեսքով մետաղները, նույնիսկ մաքուր տեսքով չունեն բա-

վարար անհրաժեշտ ցուցանիշներ, ինչի համար կիրառվում է ձուլման տեխ-

նոլոգիան: Ձուլման արդյունքում միանում են մի քանի տարրեր մեկ մոլեկու-

լային վանդակի մեջ, ինչը տալիս է համաձուլվածքին համապատասխան 

որակներ և հնարավորություն բարելավելու դրանց բնութագրերը:  
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Բերենք պարզ օրինակ՝ վերցնենք արդյունաբերության մեջ լայն տարա-

ծում գտած բրոնզե համաձուլվածքը: Սա միացություն (համաձուլվածք) է, որի 

հիմնական տարր է հանդիսանում պղինձը: Որպես լեգիրող (բարելավող) 

տարր, այսինքն որակը բարելավվող նյութ՝ օգտագործում են անագ: Միացու-

թյան արդյունքում ստացվում է նոր մետաղ, որը համեմատած մաքուր պղնձի 

հետ ավելի կարծր և առաձգական (պլաստիկ, ճկուն) մետաղ է և օգտագործ-

վում է ամրակման մանրանասեր (տարատեսակ պտուտակներ, մանեկներ, 

հեղույսներ, տափօղակներ և այլն) պատրաստելու համար:  

  

 

11. ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 

 

Գոյություն ունեն մետաղների դասակարգման մի քանի եղանակներ: 

Ներկայացնենք դասակարգման հիմնական տեսակը՝ բաժանելով մետաղնե-

րը երկու մեծ խմբերի. 

 դև, 

 գունավոր: 

Սև մետաղները ունեն բարձր հալման ջերմաստիճան, մեծ խտություն և 

կարծրություն: Գունավոր մետաղները մեծամասամբ հալվում են ցածր ջեր-

մաստիճաններում և ունենում են բարձր ջերմա և էլեկտրահաղորդականու-

թյուն: 

 
 

Այսպիսի դասակարգումը պայմանավորված է բնության մեջ մետաղների 

տարածվածությամբ: Սև մետաղների արդյունահանումը կազմում է բոլոր մե-

տաղների արդյունահանման զանգվածի 90 %-ից ավելի, իսկ գունավոր մե-

տաղների խմբինը՝ 5-10 %-ից ոչ ավելի: Պետք է նշել, որ դասակարգման եղա-

նակները հանդիսանում են պայմանական և կիրառվում են կախված մետաղ-
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ներից պատրաստված վերջնական արտադրանքի նշանակությունից: Այս-

պես՝ ամրակման մանրամասեր պատրաստելու համար կիրառվում են մե-

տաղների ըստ տեխնիկական բնութագրերի դասակարգման եղանակը, իսկ 

բարդ համաձուլվածքներ պատրաստելու համար՝ քիմիական կամ բյուրե-

ղային դասակարգումների եղանակները: Դիտարկենք այդ եղանակները 

առանձին-առանձին: 

 

 

12. ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ 

 

Պարբերական աղյուսակում բոլոր տարրերը բաժանվում են չորս հիմնա-

կան խմբերի՝ մակնիշավորված լատինական տառերով. 

 S - տարրերի վարդագույն գունավորմամբ, 

 P - տարրերի դեղին գունավորմամբ, 

 D - տարրերի փիրուզագույն գունավորմամբ, 

 F - տարրերի դեղին գունավորմամբ: 

Յուրաքանչյուր խումբ իր մեջ ընդգրկում է մետաղներ: Առաջին երկու խմ-

բերի (S և P) տարրերին անվանում են պարզ, իսկ երրորդ և չորրորդ խմբերի 

(D և F) տարրերին՝ անցումային: Այս խմբերը իրենց հերթին նաև ստորաբա-

ժանվում են մի քանի խմբերի: S խմբում մտնում են ալկալիական և հողալկա-

լիական մետաղները, իսկ D և F խմբերում՝ պլատինային, ուրանային և հազ-

վագյուտ մետաղները: Ընդ որում, յուրաքանչյուր խմբում գոյություն ունեն բա-

վականաչափ բացառություններ, ինչից էլ կարելի է հետևություններ անել, որ 

մետաղների դասակարգումը քիմիական խմբերով համդիսանում է պայմանա-

կան և հազվագյուտ է օգտագործվում գործնական ոլորտում: Այսպիսի դասա-

կարգումը հետաքրքիր է միայն գիտական տեսանկյունից և գործնականում չի 

կիրառվում արդյունաբերությունում և արտադրություններում: Օրինակ՝ նույն 

ամրակների պատրաստման օրինակից պարզ է դառնում, որ քիմիական խմ-

բերի դասակարգումը վանում է տեխնիկական բնութագրերը և փոքր ինչ քիմի-

ականը:  

  

 

13. ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ԸՍՏ ԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ  

ՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ 

 

Բոլոր մետաղները ունեն այսպես կոչված ատոմների բյուրեղային վան-

դակներ և ի տարբերություն ամորֆային նյութերի, մետաղները պինդ վիճա-
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կում ունեն ճշգրիտ կառուցվածք։ Այդպիսի վանդակները հիմնականում չորսն 

են և ներկայացնենք աղյուսակով․  
  

ԼՐԻՎ ԱՆՎԱ-

ՆՈՒՄԸ 
ՀԱՊԱՎՈՒՄԸ 

ՄԵՏԱՂՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ 

ՈՒՆԵՆ ԱՅԴՊԻՍԻ 

ՎԱՆԴԱԿ 

ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ  

ՊԱՏԿԵՐԸ 

Ծավալակենտրոն 

քառակուսաձև 

վանդակ 

ԾԿՔՎ 
Երկաթ, քրոմ, վանա-

դիում, վոլֆրամ 

 

Նիստակենտրոն 

քառակուսաձև 

վանդակ 

ՆԿՔՎ Պղինձ, ալյումին, ոսկի 

 

Վեցանկյուն 

պրիզմայաձև 

վանդակ 

ՎՊՎ 
Ցինկ, մագնեզիում, 

կադմիում 

 

Քառանկյունաձև 

վանդակ 
ՔՎ 

Տիտան, ցիրկոնիում, 

անագ 

 

 

Սրանք ամենատարածված բյուրեղային վանդակների տեսակներն են, 

որոնք հաճախակի հանդիպում են մետաղներում: Ընդհանրապես գոյություն 

ունեն ընդհանուր տեսքի 14 ձև, սակայն մետաղներում դրանք կամ հանդի-

պում են ծայրահեղ դեպքերում, կամ ընդհանրապես չեն հանդիպում։ Հարկ է 

նշել նաև, որ վանդակի ճիշտ կառուցվածքը կախված է մետաղների բնական 

պնդացման (կարծրացման) հետ՝ առանց արհեստական արագացման։ Եթե 

հովացման գործառույթը արագացվում է, ապա վանդակի ձևը փոխվում է։ Ար-

տադրության մեջ այդ գործառույթը անվանում են մխում, որի արդյունքում 

փոփոխվում է ոչ միայն ատոմային կառուցվածքը, այլ նաև տեխնիկական 

(մեխանիկական) հատկությունները։  
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14. ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

Մետաղների տեխնիկական բնութագրերից կախված դասակարգումը ա-

ռաջարկել է պրոֆեսոր Գուլյաևը, չնայած այս տարբերակի որոշ պարզաբա-

նումների վերաբերյալ ժամանակակից գիտնականների անհամաձայնու-

թյուններին: Եվ այսպես, ըստ Գուլյաևի մետաղները նույնպես դասակարգ-

վում են սև և գունավոր մետաղների, իսկ սև և գունավոր մետաղները իրենց 

հերթին ստորաբաժանվում են համապատասխանաբար հինգ և երեք հիմնա-

կան ենթախմբերի: 

Սև մետաղների հիմնական ենթախմբերն են. 

 Երկաթային մետաղներ: Այս խմբում ընդգրկված են բնության մեջ 

ամենատարածված մետաղները՝ մանգանը, կոբալտը, նիկելը և երկաթը, օգ-

տագործվում են համաձուլվածքներում որպես հիմնական բաղադրիչ: 

 Դժվարահալ մետաղներ: Այս մետաղները ունեն հալման բարձր հալ-

ման ջերմաստիճան: Որպես էտալոն ընդունված է 15390 C չափը: 

 Հազվադեպ (Редкоземельные) մետաղներ: Հանքաարդյունաբերական 

և մշակման տեսանկյունից թանկարժեք մետաղներ, որոնցից են նեոդիմը, եվ-

րոպիումը, սամարիումը և այլն: Այս խմբի մետաղները օգտագործվում են հիմ-

նական համաձուլվածքներում որպես հավելանյութեր և նույնիսկ չնչին տոկո-

սային մասով ընդունակ են ազդելու համաձուլվածքների վրա՝ էականորեն 

բարձրացնելով կամ լրիվ փոխելով դրանց բնութագրերը: 

 Ալկալիական մետաղներ: Հատուկ խումբ է, որի մեջ մտնող մետաղնե-

րը գործնականում չեն օգտագործվում մաքուր տեսքով: Ավելի հաճախ օգտա-

գործվում են ատոմային էներգետիկայում: Այս խմբի մեջ են մտնում լիթիումը, 

բարիումը, ռադիումը և այլն: 

 Ուրանային մետաղներ: Այս խմբի մեջ են մտնում թորիումը, ուրանը, 

պլուտոնիումը և օգտգործվում են բացառապես ատոմային էներգետիկայում: 
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Գունավոր մետաղների հիմնական ենթախմբերն են. 

 Թեթև գունավոր մետաղներ: Այս խմբի մեջ են մտնում ալյումինը, մագ-

նեզիումը, բերիլիումը, որոնք ունեն ցածր տեսակարար կշիռ և հաճախ օգտա-

գործվում են ինքնաթիռաշինության և այլ ոլորտներում, որտեղ անհրաժեշտ 

են կարծր և միևնույն ժամանակ թեթև նյութեր:  

 Դյուրահալ գունավոր մետաղներ: Այս խմբի մեջ են մտնում ցինկը, ա-

նագը, կապարը, որոնք ունեն ցածր հալման ջերմաստիճան: Օգտագործվում 

են ինչպես մաքուր տեսքով որպես զոդանյութ և միացնող տարր, այնպես էլ 

որպես լեգիրող (բարելավող) տարր՝ բարձրացնելով կամ փոփոխելով համա-

ձուլվածքի բնութագրերը: 

 Ազնիվ կամ թանկարժեք գունավոր մետաղներ: Մեծամասամբ հազվա-

գյուտ մետաղներ, որոնցից են ոսկին, արծաթը, պալադիումը, պլատինը, ունեն 

առավելագույն կոռոզիակայունություն և թթվակայունություն, որոնց շնորհիվ 

լայն կիրառում են գտել տարբեր արդյունաբերական ճյուղերում: 
 

 
Կա նաև գունավոր մետաղների պայմանական դասակարգում և ըստ 

այդպիսի դասակարգման գունավոր մետաղները պայմանականորեն բաժան-

վում են չորս խմբի: 
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Ծանր գունավոր մետաղների դասին են պատկանում այն մետաղները, 

որոնք ունեն մեծ խտություն: Այդպիսի գունավոր մետաղներից են. 

 Կոբալտը (Co), որի խտությունն է՝ 8,9 գ/սմ³, 

 Քրոմը (Cr), որի խտությունն է՝ 7,9 գ/սմ³, 

 Պղինձը (Cu), որի խտությունն է՝ 8,92 գ/սմ³, 

 Կապարը (Pb), որի խտությունն է՝ 11,34 գ/սմ³, 

 Ցինկը (Zn), որի խտությունն է՝ 7,13 գ/սմ³ և այլն: 

Ծանր գունավոր մետաղները հիմնականում օգտագործվում են որպես լե-

գիրող (բարելավող) տարրեր:  

Թեթև գունավոր մետաղների դասին են պատկանում այն մետաղները, 

որոնք ունեն 5 գ/սմ³-ից փոքր խտություն: Այդպիսի գունավոր մետաղներից 

են. 

 Ալյումինումը (Al), որի խտությունն է՝ 2,7 գ/սմ³, 

 Նատրիումը (Na), որի խտությունն է՝ 0,97 գ/սմ³, 

 Կալիումը (K), որի խտությունն է՝ 0,86 գ/սմ³, 

 Լիթիումը (Li), որի խտությունն է՝ 0,53 գ/սմ³ և այլն: 

Թեթև գունավոր մետաղները օգտագործվում են պիրոտեխնիկայում, 

բժշկության մեջ, ֆոտոտեխնիկայում և այլ ոլորտներում: 

Ազնիվ մետաղները ունեն 10-ից մինչև 23 գ/սմ³ խտություն և առանձնա-

նում են իրենց բարձր կոռոզիադիմացկունությամբ: Այդպիսի գունավոր մե-

տաղներից են. 

 Պլատինը (Pt), որի խտությունն է՝ 21,09-21,45 գ/սմ³, 

 Ոսկին (Au), որի խտությունն է՝ 19,4-19,32 գ/սմ³, 

 Արծաթը (Ag), որի խտությունն է՝ 10,5 գ/սմ³, 

 Օսմիումը (Os), որի խտությունն է՝ 22,59-22,61 գ/սմ³, 

 Պալադիումը (Pd), որի խտությունն է՝ 12,02 գ/սմ³, 

 Ռոդիումը (Rh), որի խտությունն է՝ 12,41 գ/սմ³, 

 Իրիդիումը (Ir), որի խտությունն է՝ 12,41 գ/սմ³: 

Ազնիվ մետաղները օգտագործվում են բժշկության մեջ, էլեկտրատեխնի-

կայում, սարքաշինությունում և ոսկերչական գործում: 

Հազվագյուտ մետաղները դասակարգվում են հինգ խմբերով. 
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Թեթև հազվագյուտ մետաղները ունեն ցածր խտություն՝ մինչև 2 գ/սմ³ և 

այդ մետաղներից են. 

 Լիթիումը (Li), որի խտությունն է՝ 0,534 գ/սմ³, 

 Բերլիումը (Be), որի խտությունն է՝ 1,848 գ/սմ³, 

 Ռուբիդիումը (Rb), որի խտությունն է՝ 1,532 գ/սմ³, 

 Ցեզիումը (Cs), որի խտությունն է՝ 1,873 գ/սմ³: 

Թեթև հազվագյուտ մետաղները ունեն բարձր քիմիական կապեր և դժվա-

րությամբ են վերականգնվում որպես մետաղ։ 

Դժվարահալ հազվագյուտ մետաղները ունեն տարբեր խտություններ՝ 4 

գ/սմ³-ից մինչև 20 գ/սմ³ և այդ մետաղներից են. 

 Տիտանը (Ti), որի խտությունն է՝ 4,54 գ/սմ³, 

 Ցիրկոնիումը (Zr), որի խտությունն է՝ 6,506 գ/սմ³, 

 Վանադիումը (V), որի խտությունն է՝ 6,11 գ/սմ³, 

 Նիոբիումը (Nb), որի խտությունն է՝ 8,57 գ/սմ³, 

 Տանտալը (Ta), որի խտությունն է՝ 16,65 գ/սմ³, 

 Վոլֆրամը(W), որի խտությունն է՝ 19,25 գ/սմ³, 

 Մոլիբդենը (Mo), որի խտությունն է՝ 10,22 գ/սմ³: 

Դժվարահալ հազվագյուտ մետաղները ունեն բարձր հակակոռոզիոն 

հատկություններ։ 

Ցրված հազվագյուտ մետաղները ունեն 4 գ/սմ³-ից մինչև 22 գ/սմ³ խտու-

թյուն և այդ մետաղներից են. 

 Գալիումը (Ga), որի խտությունն է՝ 5,91 գ/սմ³, 

 Ինդիումը (In), որի խտությունն է՝ 7,31 գ/սմ³, 

 Թալիումը (Tl), որի խտությունն է՝ 11,849 գ/սմ³, 

 Գերմանիումը (Ge), որի խտությունն է՝ 5,323 գ/սմ³, 

 Հաֆնիումը (Hf), որի խտությունն է՝ 13,31 գ/սմ³, 
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 Ռենիումը (Re), որի խտությունն է՝ 21,02 գ/սմ³, 

 Սելենը (Se), որի խտությունն է՝ 4,79 գ/սմ³, 

 Տելուրը (Te), որի խտությունն է՝ 6,24 գ/սմ³: 

Ցրված հազվագյուտ մետաղները ստանում են հիմնական գունավոր մե-

տաղների արտադրությունից ստացված մնացորդներից։ 

Ընդերքային հազվագյուտ մետաղները ունեն մինչև 7 գ/սմ³ խտություն և 

այդ մետաղներից են. 

 Լանթանը (La), որի խտությունն է՝ 6,16-6,18 գ/սմ³, 

 Սկանդիումը(Sc), որի խտությունն է՝ 2,99 գ/սմ³, 

 Իտրիումը(Y), որի խտությունն է՝ 4,47 գ/սմ³: 

Ռադիոակտիվ հազվագյուտ մետաղները ունեն 4 գ/սմ³-ից մինչև 20 գ/սմ³ 

խտություն և այդ մետաղներից են. 

 Ռադիումը (Ra), որի խտությունն է՝ 5,5 գ/սմ³, 

 Ուրանը (U), որի խտությունն է՝ 19,05 գ/սմ³։ 

Գործնականում մետաղների երկու մեծ խմբերն էլ ենթարկվում են խառն-

ման, այսինքն դրանցից պատրաստում են անհրաժեշտ տեխնիկական բնու-

թագրերով համաձուլվածքներ: 

Վերը նշված մետաղների դասակարգումները, եթե բերենք ընդհանուր 

հայտարարի և հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ մաքուր մետաղներ են 

հանդիսանում այն մետաղները, որոնց բաղադրության մեջ մտնող տարրերը 

ազդեցություն չեն ունենում հիմնական մետաղի հատկությունների վրա, ապա 

կարելի է մետաղները դասակարգել հետևյալ խմբերով. 

 սև մետաղներ՝ երկաթ և դրա համաձուլվածքներ, 

 գունավոր մետաղներ՝ բացի երկաթից մնացած բոլոր մետաղները և 

դրանց համաձուլվածքները: 
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԽԱՉԲԱՌ 

 
Հորիզոնական – 1. Մետաղների դասակարգման խմբի տեսակ։ 5. Մե-

տաղների դասակարգման հիմնական խումբ։ 6. Համաձուլվածքի խառնուրդի 

տեսակ։ 7. Տեխնիկական բնութագրման եղանակով մետաղների դասակարգ-

ման խմբի տեսակ։ 8. Համաձուլվածքի բաղադրամասի փուլ կամ ֆազ։ 9. Մե-

տաղների դասակարգման եղանակ։ 12. Գունավոր մետաղի համաձուլվածքի 

հիմնական տարր։ 13. Մետաղական նյութի այդ փոքր մասնիկի վիճակի այդ 

առանձնահատկությունով է բնորոշվում մետաղների հատկությունները։ 15. 

Մետաղագիտության ուսումնասիրման գիտություն։ 17. Քիմիական եղանա-

կով մետաղների դասակարգման խումբ։ 18. Քիմիայում մետաղների անվա-

նումը։ 19. Տեխնիկայի մեջ կիրառվող մետաղը որպես նյութի տեսակ։ 
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Ուղղահայաց – 1. Սև մետաղ։ 2. Գունավոր մետաղների պայմանականո-

րեն դասակարգման խումբ։ 3. Բյուրեղային վանդակի կառուցվածքի փո-

խարկման անվանումը։ 4. Բյուրեղային վանդակների եղանակով մետաղների 

դասակարգման խորանարդաձև խումբ։ 10. Ընդհանուր ֆիզիկական օրենքնե-

րին ենթարկվող հատկություններ։ 11. Մետաղի միավոր ծավալում նյութի 

զանգվածի քանակը։ 14. Մետաղների բյուրեղացման տարր։ 16. Տարածու-

թյան մեջ մետաղի կազմության տարրերն են՝ կանոնավոր դասավորված դրա-

կան լիցքավորված իոնը, տեղաշարժվող էլեկտրոնը և ոչ մեծ քանակությամբ 

չեզոք ......։ 
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ԳԼՈՒԽ III. ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐ 

 

15. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Համաձուլվածքները համակարգեր են, կազմված՝ երկու կամ մի քանի մե-

տաղներից կամ մետաղներից և ոչ մետաղներից։ Համաձուլվածքներն ունեն 

մետաղներին հատուկ բոլոր հատկությունները։ Օրինակ՝ պողպատը և թուջը 

(չուգուն) երկաթի և ածխածնի համաձուլվածքն է սիլիցիումի, մանգանի, ֆոս-

ֆորի և ծծմբի հետ։ Բրոնզը՝ պղնձի համաձուլվածքն է անագի կամ այլ տար-

րերի հետ, արույրը՝ պղնձի համաձուլվածքը ցինկի և այլ տարրերի հետ։  

Արդյունաբերության մեջ լայնորեն կիրառում են համաձուլվածքներ, 

որոնք ստացվում են բաղադրիչները հալելու և հեղուկ վիճակից դրանց հետա-

գա բյուրեղացման միջոցով։  

Բյուրեղացման պրոցեսում մետաղի կամ համաձուլվածքի հալված (հե-

ղուկ) վիճակից դրական լիցքավորված իոնները և չեզոք ատոմները խմբավոր-

վում են խիստ որոշակի հաջորդականությամբ, կազմելով բյուրեղային վան-

դակներ` ատոմների ճիշտ կանոնավորված դասավորությամբ տարրական 

բջիջում։ Մետաղների և համաձուլվածքների բյուրեղային վանդակները կա-

րող են լինել տարբեր տիպերի՝ ծավալախորանարդային կենտրոնացված 

(ԾԽԿ), խորանարդային նիստակենտրոնացված (ԽՆԿ), խիտ դասավորված 

հեկսոգոնալ (ԽԴՀ)։ Ծավալակենտրոնացված խորանարդային վանդակը 

(տե՛ս ըստ բյուրեղային վանդակների մետաղների դասակարգումը) առաջաց-

նում են երկաթը (Feα,), քրոմը (Cr), մոլիբդենը (Mօ) և այլն, խորանարդային 

նիստակենտրոնացված վանդակ` երկաթը (Feγ), պղինձը (Cս), ալյումինը (Al), 

կապարը (Pb) և այլն, խիտ դասավորված հեկսոգոնալ՝ ցինկը (Zn), մագնեզի-

ումը (Mg), կոբալտը (Ko) և այլն։ 

Բյուրեղացման պրոցեսի ժամանակ դրական լիցքավորված իոնները, հա-

ջորդաբար տեղաբաշխվելով տարրական բյուրեղային վանդակներում, կազ-

մում են հատիկաձև կամ դենդրիտաձև (այսպես կոչված «ծառի ճյուղերի» 

ձևավորման նման) բյուրեղներ։ 
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Բոլոր մետաղները և համաձուլվածքը ունեն բյուրեղային կառուցվածք։ 

Սկզբում հեղուկ հալվածքից ազատ կերպով գոյացող բյուրեղները աճում են, 

չխանգարելով միմյանց, հետո դրանք բախվում են և բյուրեղների աճը շարու-

նակվում է միայն այն ուղղությամբ, որտեղ մետաղը դեռ հեղուկ վիճակում է, 

որի հետևանքով բյուրեղների նախնական երկրաչափական ճիշտ ձևը 

խախտվում է: Պնդացումից հետո հատիկները և դենդրիտները դառնում են 

անկանոն, երկրաչափական աղավաղված ձևի։  

Տաքացման դեպքում մետաղների կլանած ջերմությունը ծախսվում է ա-

տոմների տատանողական շարժման վրա, որի հետևանքով մետաղը ենթարկ-

վում է ջերմային ընդարձակման: Մետաղների հալման ժամանակ ծավալը մե-

ծանում է 3-4 %-ով: Ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց մեծանում են 

ատոմների կամ իոնների տատանողական շարժումները, բյուրեղացած հա-

տիկները տրոհվում են և համաձուլվածքը անցնելով պինդ-հեղուկ վիճակով, 

փոխակերպվում է հալվածքի։  

Հեղուկ վիճակին անցնելը բյուրեղային ստրուկտուրայի լրիվ ոչնչացման 

չի հանգեցնում։ Մետաղների և միահալվածքների հալվածքում գոյություն ու-

նեն շատ մանր տեղամասեր, որոնցում պահպանվում է մետաղի նախնական 

ժառանգական կառուցվածքը, որը մոտ է բյուրեղայինին: Բացի այդ, միշտ 

առկա են դժվարահալ մասնիկներ (վառարանի երեսպատման մնացորդներ և 

այլ տարրերի խառնուրդներ), որոնք կարող են գոյացնել բյուրեղացման լրա-

ցուցիչ կենտրոններ և առաջացնել բյուրեղացման սկիզբ: Հալվածքում բյուրե-

ղացման արհեստական կենտրոնների ստեղծման, միաժամանակ նրա սա-

ռեցման արագության փոփոխման վրա է հիմնված միահալվածքի բյուրեղաց-

ման պրոցեսի վրա ազդումը, որի նպատակն է ստանալ համաձուլվածքի պա-

հանջվող պինդ վիճակի ստրուկտուրա: 
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16. ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  

 

Իրենց վատ մեխանիկական հատկությունների պատճառով մաքուր մե-

տաղները, որպես կառուցվածքային նյութեր ունեն սահմանափակ կիրառում՝ 

համեմատած համաձուլվածքների հետ: 

Հմաձուլվածքը կառուցվածքային նյութ է, ինչը ստացվում է մի քանի քի-

միական տարրերի (մետաղներ և ոչ մետաղներ) հալումով և ունի հատկու-

թյուններ՝ բնորոշ հիմնական հալվող մետաղին: Մետաղական համաձուլված-

քը կարող է ստացվել ոչ միայն քիմիական տարրերի հալումից, այլ նաև այն-

պիսի եղանակներով, ինչպիսիք են եռակալումը, էլեկտրոլիզը, դիֆֆուզիան, 

պլազմային փոշիացումը, պինդ նյութերի գոլորշիացում՝ առանց հեղուկաց-

ման: Կառուցվածքային նյութերը, որոնք ստացվել են ոչ հալման եղանակով 

անվանում են կեղծ համաձուլվածքներ: Եթե համաձուլվածքը իր բաղադրու-

թյունում ունի 50 % և ավելի մետաղ, ապա այն անվանում են մետաղական 

համաձուլվածք: 

Մետաղական համաձուլվածքները ունեն ավելի բարձր մեխանիկական և 

տեխնոլոգիական հատկություններ՝ համեմատած ոչ մետաղական համաձուլ-

վածքների հետ: Քիմիական տարրերը, որոնք ձևավորում են համաձուլվածք 

կոչվում են բաղադրիչներ: Ըստ իրենց բաղադրության համաձուլվածքները 

կարող են լինել երկբաղադադրիչային (մետաղ-մետաղ, մետաղ-ոչ մետաղ) և 

եռա և ավելի բաղադրիչային: Երկբաղադրիչային համաձուլվածքները տա-

քացման (հովացման) ժամանակ, ելնելով բաղադրիչների միմյանց ազդելու ա-

ռանձնահատկություններից, դրսևորում են իրենց անհամարժեք և դրանից 

կապված ունեն տարբեր ֆիզիկական կառուցվածքներ և հատկություններ: 

Արդյունաբերական համաձուլվածքներին, որոնք լայն կիրառում են գտել, վե-

րաբերվում են թուջը և պողպատը (երկաթ-ածխածնային համաձուլվածքներ), 

արույրը՝ պղնձի համաձուլվածքը ցինկի հետ, բրոնզը՝ պղնձի համաձուլվածքը 

անագի հետ և այլն:  

Համաձուլվածքները ունեն ատոմային բյուրեղային կառուցվածք, են-

թարկվում են այլաձևության (պոլիմորֆիզմ) և համեմատած մաքուր մետաղ-

ների հետ ունեն բարձր մեխանիկական և տեխնոլոգիական հատկություններ: 

Հալվող քիմիական տարրերի մետաղական կապի ձևը ազդում է համաձուլ-

վածքների կառուցվածքի ձևավորման վրա, հետևաբար ատոմային բյուրե-

ղային վանդակի վրա: 
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17. ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՓՈՒԼԵՐ (ՖԱԶԵՐ) 

 

Հանաձուլվածքներին, ինչպես որ մաքուր մետաղներին բնորոշ է ատոմ-

ների բյուրեղային կառուցվածքը: Համաձուլվածքը պինդ վիճակում կարող է 

ունենալ տարբեր ատոմների բյուրեղային վանդակների տարբեր կապեր: Հե-

ղուկ կամ պինդ վիճակով քիմիական տարրերը, որոնք որոշակի ջերմաստի-

ճանի և ճնշման ժամանակ ձևավորում են համաձուլվածք կոչվում են համա-

կարգ: Համակարգի համանման (միասեռ) մասը, բաժանված մյուս մասերից 

պայմանական սահմանով (գծով) կոչվում է փուլ (ֆազ): 

Հեղուկ ֆազը բնորոշվում է նրանով, որ հալվող բաղադրիչների ատո-

մային բյուրեղային վանդակները քայքայվում են և բաղադրիչները լուծվում 

են մեկը մյուսի մեջ կամ չեն լուծվում, այլ գտնվում են համաձուլվածքում 

ինքնուրույն: Այս օրինաչափությունը բնորոշ է շատ համաձուլվածքներին: 

Պինդ ֆազը իրենից ներկայացնում է որոշակի ատոմային բյուրեղային 

կառուցվածքով և համաձուլված բաղադրիչների՝ իր զանգվածային չափա-

բաժնով համաձուլվածքի մաս: Համաձուլվող բաղադրիչների տոմային վան-

դակները փոխազդում են խիստ որոշված կարգով: Պինդ վիճակ ձևավորող 

համաձուլվածքի քիմիական տարրերի ատոմային վանդակները ձևավորում 

են մանր բյուրեղներ՝ կառուցվածք: Կախված համաձուլվածքների ներքին կա-

ռուցվածքից և համաձուլված տարրերի միջև մետաղական կամ քիմիական 

կապից համաձուլվածքները բաժանվում են երկու խմբի՝ միասեռ համաձուլ-

վածքներ և տարամետ համաձուլվածքներ:  

Միասեռ համաձուլվածքները ունեն ընդհանուր ատոմային բյուրեղային 

վանդակներ որոնց մեջ մտնում են համաձուլված բաղադրիչների ատոմները: 

Տարամետ համաձուլվածքները ունեն համաձուլված բաղադրիչների ինքնու-

րույն բյուրեղային վանդակներ: 

 

 

18. ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

  

Ըստ պինդ ֆազում համաձուլվող բաղադրիչների փոխազդեցության 

բնույթի տարբերակում են համաձուլվածքի հետևյալ տեսակները. 

 մեխանիկական խառնուրդներ, 

 պինդ լուծված խառնուրդներ, 

 քիմիական միացություններ: 

Համաձուլվող Ա և Բ բաղադրիչներով մեխանիկական խառնուրդը ձևա-

վորվում է (տե՛ս գծապատկերում ա-ն) այն ժամանակ, երբ ատոմային բյուրե-

ղային վանդակները պահպանվում են և չեն մտնում քիմիական ռեակցիաների 
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մեջ՝ չստեղծելով ցանկացած նոր միացություններ: Ատոմային վանդակների 

միջև կապը իրականացվում է մետաղական կապի միջոցով: Համաձուլվածքի 

մեխանիկական խառնուրդը կլինի տարամետ տեսակի, եթե համաձուլված Ա 

և Բ բաղադրիչները համաձուլվածքում լինեն ինքնուրույն և հաջորդեն մեկը 

մյուսին կախված իրենց հարաբերակցությունից։ 

Մեխանիկական խառնուրդի հատկությունը կախված է Ա և Բ բաղադրիչ-

ների հատկություններից։ Ինչպես կանոնն է այդ միկրոկառուցվածքները ու-

նեն համեմատաբար բարձր կարծրություն (պնդություն), ամրություն, հարվա-

ծական ճլություն (հարվածի ամրություն), լավ մշակվում են կտրմամբ։ 

Պինդ լուծված խառնուրդները կախված ատոմների փոխազդեցությունից 

լինում են. 

 ներկալմամբ (ներդրմամբ) պինդ լուծված խառնուրդներ, 

 տեղակալմամբ պինդ լուծված խառնուրդներ: 

Գծապատկերում (տե՛ս գծապատկերում բI-ում) ցույց է տրված տեղա-

կալմամբ պինդ լուծված խառնուրդի ատոմային բյուրեղային վանդակը։ Ա 

հիմնական բաղադրիչի ատոմային բյուրեղային վանդակը՝ ծավալակենտրոն 

խորոնարդի ձևով պահպանված է (9 ատոմ), սակայն այդ բաղադրիչի երեք 

ատոմի փոխարեն տեղակալված են համաձուլված Բ բաղադրիչի երեք ատոմ-

ները։ 

Գծապատկերում (տե՛ս գծապատկերում բII-ում) ցույց է տրված ներկալ-

մամբ պինդ լուծված խառնուրդի ատոմային բյուրեղային վանդակը։ Այս 

դեպքում ձևավորված համաձուլվածքում Ա հիմնական բաղադրիչի ատո-

մային բյուրեղային վանդակը պահպանված է։ Համաձուլվող Բ երկրորդ բա-

ղադրիչի ատոմային բյուրեղային վանդակը քայքայվում է և դրա առանձին ա-

տոմներ ներկալվում են (ներդրվում են) Ա հիմնական բաղադրիչի ատոմային 

բյուրեղային վանդակի մեջ եղած տարածություններում։ Այսպիսով ներկալ-

մամբ պինդ լուծված խառնուրդի ատոմային բյուրեղային վանդակում կա Ա 

հիմնական բաղադրիչի 9 ատոմ և գումարած Բ բաղադրիչի երկու-երեք ատոմ-

ներ։ 

Վերը նշվածից հետևում է, որ պինդ լուծված խառնուրդները իրենց հատ-

կություններով ավելի մոտիկ են հիմնական բաղադրիչի հատկություններին։ 

Սրանք ունեն ցածր կարծրություն, բարձր խտություն, հարվածական ճլու-

թյուն, ամրություն, սառը և տաք վիճակում լավ ձևափոխվում են։ Կառուցված-

քային և գործիքային պողպատների մեծամասնությունը իրենցից ներկայաց-

նում է ներկալմամբ և տեղակալմամբ պինդ լուծված խառնուրդներ։ 

Համաձուլվածքի քիմիական միացությունը ձևավորվում է այն ժամանակ, 

երբ համաձուլվող Ա և Բ բաղադրիչների ատոմային բյուրեղային վանդակնե-

րը քայքայվում են։ Այդ բաղադրիչների առանձին ատոմներ ձևավորում են 
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նոր ատոմային վանդակներ, որոնք իրենց տեսքով, ձևով ատոմների քանակով 

տարբերվում են համաձուլվող Ա և Բ բաղադրիչների ատոմային բյուրեղային 

վանդակներից։ Համաձուլվածքում քիմիական միացությունը ձևավորվում է 

համաձուլվող Ա և Բ բաղադրիչների խիստ որոշակի զանգվածային հարաբե-

րակցությամբ։ Օրինակ՝ ածխածնի քիմիական միացությունը երկաթի հետ 

ձևավորվում է 6,67 %՝ ածխածնի զանգվածի չափաբաժնով։ 

Քիմիական միացությամբ համաձուլվածքի հատկությունը նույնպես 

խիստ տարբերվում է համաձուլվող բաղադրիչների հատկությունից։ Քիմիա-

կան միացությունները ավելի կարծր են, փխրուն են, ունեն մանրահատի-

կային և ասեղնաձև միկրոկառուցվածք։ Գծապատկերում (տե՛ս գծապատկե-

րում գ-ն) ցույց է տրված երկաթ-ածխածնային քիմիական միացության ատո-

մային բյուրեղային բջիջը՝ կազմված երկաթի և ածխածնի ատոմներից (Ա և Բ 

բաղադրիչներ)։ 

Գործնականում համաձուլվածքներում նկատվում է մի քանի միացու-

թյունների խառնուրդներ (միկրոկառուցվածք), օրինակ՝ քիմիական միացու-

թյան և պինդ լուծույթի խառնուրդ կամ երկու պինդ լուծույթների մեխանիկա-

կան խառնուրդ։ 

 

  

19. ՊՈԼԻՄՈՐՖԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 

  

Որոշ մետաղներ պինդ վիճակում՝ նայած տաքացման ջերմաստիճանին, 

սառեցման արագության կամ ճնշման փոփոխման, պինդ վիճակի սահմաննե-

րում փոխում են բյուրեղային վանդակի ձևը և պարբերությունները։ Այդպիսի 

փոփոխությունները կոչվում են պոլիմորֆային (բազմաձևային) փոխարկում-

ներ: Դրանք ընթանում են հաստատուն ջերմաստիճանի պայմաններում և 

ուղեկցվում են ջերմության կլանմամբ կամ անջատմամբ։ Բյուրեղային վան-

դակի կառուցվածքի փոփոխությունը պոլիմորֆային փոխարկման ժամանակ, 

որը տեղի է ունեցել ամենացածր ջերմաստիճանում, մետաղների մեծ մասի 

համար ընդունված է նշանակել α տառով, ավելի բարձրի դեպքում՝ β տառով, 

ջերմաստիճանի հետագա բարձրացման դեպքում γ և այլն (տե՛ս գծապատկե-

րը)։ 
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Պոլիմորֆային փոխակերպումները նկատվում են շատ տեսակի մետաղ-

ներում և կարող են լինել հակադարձելի, կախված ջերմաստիճանի և ճնշման 

փոփոխման՝ պինդ վիճակի սահմաններում։ Օրինակ, պոլիմորֆային փոխար-

կումներ ունեն.  

 երկաթը՝ Feα <=> Feβ <=> Feγ <=> Feδ,  

 մանգանը՝ Mnα <=> Mnβ <=> Mnγ <=> Mnδ,  

 անագը՝ Snα <=> Snβ և այլն: 

Պոլիմորֆային փոխարկումներ կարելի է հայտնաբերել ջերմային անա-

լիզի մեթոդով, որի էությունը հետևյալն է. հալված մետաղ պարունակող տիգե-

լում (հալքանոթ) տեղավորում են ինքնագրող ջերմաստիճանաչափող (պո-

տենցաչափ, օսցիլոգրաֆ) սարքին միացրած ջերմաէլեկտրական ջերմաչափ։ 

Հալվածքը դանդաղ սառեցնում են։ Սարքը գրանցում է սառեցման կորը «ջեր-

մաստիճան-սառեցման ժամանակ» կոորդինատներում (տե՛ս գծապատկերը)։ 

Կորի վրա բեկման կետերը համապատասխանում են պոլիմորֆային փոխար-

կումներին։ 

Պոլիմորֆային փոխարկումները ուղեկցվում են պինդ վիճակում մետաղ-

ների և միահալվածքների կառուցվածքի փոփոխմամբ, այդ ժամանակ փո-

փոխվում են դրանց մեխանիկական, ֆիզիկական և քիմիական հատկություն-

ները։ Այդ երևույթը լայնորեն օգտագործվում է տեխնիկայում, օրինակ, մե-

տաղների և միահալվածքների ջերմային մշակման ժամանակ։ Այսպես, պող-

պատե կամ չուգունե շինվածքների մխման ժամանակ արագ սառեցման հետ-

ևանքով տեղի են ունենում պոլիմորֆ փոխարկոuմներ, միաժամանակ կտրուկ 

կերպով աճում է միահալվածքների կարծրությունը։ 

Պինդ վիճակում մետաղների և միահալվածքների մեջ ստրուկտուրայի 

փոփոխությունը՝ արտաքին պայմանների (ջերմաստիճանի, ճնշման պինդ վի-

ճակի սահմաններում) փոփոխման հետևանքով, անվանում են վերաբյուրե-

ղացում։ Վերաբյորեղացման ժամանակ հաճախ փոխվում է նյութի ծավալը, 

հետևաբար նաև մետաղի խտությունը։ Այսպես, օրինակ, Feγ֊ ի խտությունը 3 

%֊ ով ավելի է Feα-ի խտությունից։ Ծավալի այսպիսի փոփոխությունները ազ-

դում են դետալի ձևի և չափերի վրա՝ դրանց ջերմամշակման ժամանակ, որն էլ 

անհրաժեշտ է գործնականում հաշվի առնել։  
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20. ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ  

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Որպեսզի պատրաստել բարձրորակ դետալներ, մեքենաներ ու մեխա-

նիզմներ և ապահովել դրանց հուսալիությունն ու գոյատևությունը աշխատան-

քում, անհրաժեշտ է նախօրոք գիտենալ օգտագործվող նյութերի հատկու-

թյունները։  

Հատկությունները կոչվում են ֆիզիկական, քանի որ դրանք ենթարկվում 

են ընդհանուր ֆիզիկական օրենքներին։ Ֆիզիկական հատկությունները քի-

միական վերափոխումներից դուրս գտնվող նյութին բնորոշ հատկություններ 

են։ 

Ֆիզիկական հատկությունները կախված են մետաղների և միահալվածք-

ների ներքին կառուցվածքից։ Մետաղների և միահալվածքների ֆիզիկական 

հատկություններից են խտությունը, հալման ջերմաստիճանը, ջերմահաղոր-

դականությունը, էլեկտրահաղորդականությունը և այլն։ 

Մետաղի խտությունը բնութագրվում է միավոր ծավալում նյութի զանգ-

վածի քանակով։ Խտությունը նշանակվում է հունական ρ տառով և չափվում է 

կգ/մ3, գր/սմ3-ով, տ\մ3
-ով։ Երկաթի խտությունը (կգ/մ3-ով) հավասար է 7800-ի, 

պղնձինը՝ 8900-ի, թուջինը՝ 7000-ի, արույրինը՝ 8500-ի։ 

Ըստ խտության, մետաղները և միահալվածքները բաժանվում են երկու 

խմբի թեթև, որոնց խտությունը փոքր է 5000 կգ/մ3
-ից, ծանր, որոնց խտու-

թյունն ավելի է 5000 կգ/մ3-ից։ Թեթև մետաղների շարքն են դասվում ալյումի-

նը, մագնեզիումը, տիտանը և դրանց հիմքով ստացված միահալվածքները, 

ծանրերին՝ պղինձը, նիկելը, ցինկը և դրանց հիմքով ստացված միահալվածք-

ները: 

Մեքենաների և մեխանիզմների արտադրության ժամանակ, դրանց 

զանգվածի փոքրացման նպատակով, օգտագործում են փոքր խտության մե-

տաղներ և միահալվածքներ։ 

Հալման ջերմաստիճանը այն հաստատուն ջերմաստիճանն է, որի դեպ-

քում պինդ մետաղը կամ համձուլվածքը նորմալ ճնշման տակ փոխարկվում է 

հեղուկ հալվածքի։ Ջերմաստիճանի չափման համար կիրառում են երկու 

սանդղակ թերմոդինամիկական, որտեղ ջերմաստիճանի չափման միավոր է 

ծառայում կելվինը (նշանակվում է K) և միջազգային գործնական, որտեղ 

չափման միավոր է ծառայում Ցելսիուսի աստիճանը (նշանակվում է (C): 

Թերմոդինամիկական և գործնական սանդղակների կախվածությունը 

արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով` 

t = T - 273,15 K, 
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որտեղ t-ն ջերմաստիճանն է, ըստ 0C֊ ի, T-ն՝ ջերմաստիճանը ըստ K~ի: 

Հալման ջերմաստիճանը կախված է մետաղների և համաձուլվածքների 

իոնների միջև եղած կապի ամրության մեծությունից և փոփոխվում է շատ 

լայն սահմաններում՝ սկսած -39-ից (սնդիկ) մինչև 34100 C-ը (վոլֆրամ), Այն 

դեպքերում, երբ պահանջվում է կրակակայուն մետաղ, օգտագործում են հալ-

ման բարձր ջերմաստիճան ունեցող մետաղներ և միահալվածքներ։ Մետաղ-

ները հալվում են որոշակի ջերմաստիճաններում, իսկ միահալվածքների մեծ 

մասը՝ ջերմաստիճանների միջակայքում։ 

Ջերմահաղորդականությունը ջերմությունը մետաղի մի մասից մյուսին 

հաղորղելու մետաղների և միահալվածքների հատկությունն է, որը պայմանա-

վորված է ջերմաստիճանների տարբերությամբ։ Մետաղները և միահալվածք-

ներն ունեն մեծ ջերմահաղորդականություն (արծաթ, ալյումին, պղինձ և 

դրանց հիմքով ստացված միահալվածքներ)։ 

Ջերմային էներգիան հաղորդում են մշտական շարժման մեջ գտնվող 

իոնները և ազատ էլեկտրոնները։ Ազատ էլեկտրոնները անընդհատ բախվում 

են տատանվող իոնների հետ և դրանց հետ փոխանակում էներգիա։ Տաքա-

ցումից իոնների տատանումները մեծանում են և էլեկտրոնների միջոցով փո-

խանցվում հարևան իոններին, որի ընթացքում տեղի է ունենում ջերմաստի-

ճանի արագ հավասարեցում մետաղի ամբողջ ծավալով։ 

Որքան մեծ է մետաղի ջերմահաղորդականությունը տաքացման ժամա-

նակ, այնքան արագ է ջերմությունը տարածվում ողջ ծավալով։ Այս հատկու-

թյունը հաշվի են առնում ջեռուցիչ սարքեր, շարժիչներ պատրաստելիս, որոնք 

տաքանում են աշխատանքի ընթացքում, ինչպես նաև մետաղների և միահալ-

վածքների գազային կտրման ժամանակ և մետաղները կտրող գործիքով մշա-

կելու դեպքում։ 

Էլեկտրահաղորդականությունը արտաքին էլեկտրական դաշտի ազդե-

ցությամբ մետաղների և միահալվածքների կողմից էլեկտրական հոսանք հա-

ղորդելոլ հատկությունն է։ Էլեկտրական հոսանքը հաղորդում են ազատ էլեկ-

տրոնները, ուստի մաքուր մետաղների ջերմաէլեկտրահաղորդականոլթյունը 

միմյանց համեմատական մեծություններ են: Մետաղների էլեկտրահաղորդա-

կանությունը ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց փոքրանում է։ Այդ 

բացատրվում է նրանով, որ տաքացման ժամանակ իոնների տատանողական 

շարժումները մետաղի մեջ ուժեղանում են, որով խանգարվում է ազատ էլեկտ-

րոնների շարժումը։ Ցածր ջերմաստիճաններում, երբ իոնների տատանումնե-

րը փոքրանում են, էլեկտրահաղորդականությունը խիստ աճում է։ 

Բարձր էլեկտրահաղորդականություն ունեն արծաթը, ալյումինը, պղինձը 

և դրանց հիմքով ստացված միահալվածքները, իսկ ցածր էլեկտրահաղորդա-
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կանություն՝ վոլֆրամը, քրոմր։ էլեկտրական հոսանքը լավ հաղորղող մետաղ-

ներից պատրաստում են էլեկտրական լարեր, էլեկտրական մեքենաների հո-

սանքատար դետալներ, իսկ այն մետաղներից և միահալվածքներից, որոնք 

վատ են հաղորդում էլեկտրական հոսանքը (ունեն մեծ էլեկտրադիմադրու-

թյուն) պատրաստում են էլեկտրաջեռուցիչ սարքեր, ռեոստատներ։ 

Ջերմային (թերմիկական) ընդարձակումը մետաղների և միահալվածք-

ների այն հատկությունն է, որի շնորհիվ հաստատուն ճնշման դեպքում, տա-

քացման ժամանակ փոխում են իրենց չափերը։ Մետաղների այդ հատկությու-

նը հաշվի են առնում խողովակաշարեր, երկաթուղագծերի ռելսեր տեղադրե-

լիս։ Երկար խողովակաշարերը և գոլորշամուղերը տաք վիճակում զգալիորեն 

մեծանում են իրենց չափերով։ Հետևաբար, որպեսզի խողովակաշարերը կա-

րողանան ազատ ընդարձակվել և մնան անվնաս, պատրաստում են հատուկ 

սարքեր՝ կոմպենսատորներ, դրանք իրենց վրա են ընդունում խողովակաշարի 

երկարումը ջերմային ընդարձակման դեպքում։ Կամուրջների վրա տեղակա-

յում են շարժական հենակներ։ Շենքերի և երկարաձիգ կառույցների համար 

նախատեսում են ջերմային կարեր։ Ռելսերը կռունկային ու երկաթուղային 

գծերի վրա տեղակայում են ոչ մեծ բացակներով ջերմային ազատ ընդար-

ձակման համար։ 

 

 

21. ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ  

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Քիմիական հատկությունները արտաքին ազդեցություններից նյութերի 

քիմիական վերափոխումներին դիմադրելու հատկություններ են։ 

Քիմիական հատկությունները բնութագրվում են մետաղների և միահալ-

վածքների էլեկտրոններ տալու ունակությամբ, այլ նյութերի հետ փոխազդե-

ցության ժամանակ։ Այդ դեպքում տեղի է ունենում մետաղների օքսիդացում։ 

Հետևաբար, բոլոր տեսակի քիմիական փոխազդեցությունների ժամանակ մե-

տաղները դառնում են վերականգնիչներ։ Ըստ էլեկտրոններ տալու հատկու-

թյան մետաղները դասավորվում են ակտիվության հետևյալ շարքով՝ Mg, Al, 

Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H, Ku, Sb, Bi, Ag, Pt, Au և այլն: Քիմիապես առավել 

ակտիվ մետաղները և միահալվածքներն ընդունակ են նորմալ պայմաններում 

օքսիդանալ օդում տաքացման ժամանակ։ Մետաղների օքսիդացումը ջեր-

մաստիճանի բարձրացումից ընթանում է ավելի ակտիվ, քան նորմալ պայ-

մաններում։ 

Թթվակայունությունը թթու լուծույթների ազդեցությանը մետաղների և 

միահալվածքների դիմադրելու հատկությունն է։ Մետաղները և ղրանց միա-
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հալվածքները, որոնք գտնվում են ակտիվության շարքում ջրածնից ձախ, 

նրան դուրս են մղում ջրից և թթուների ջրային լուծույթներից, ընդ որում, տեղի 

է ունենում մետաղների օքսիդացում։ 

Մետաղները և միահալվածքները ոչ մետաղների հետ փոխազդման ըն-

թացքում անջատվում է մեծ քանակությամբ ջերմություն։ Յուրաքանչյուր մե-

տաղ, որը գտնվում է ակտիվության շարքում ավելի ձախ, արտամղում է 

աղային լուծույթներից ցանկացած հաջորդին։ Այդ դեպքում ավելի սակավ 

ակտիվ մետաղը վերականգնվում է։ Ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգըն-

թաց քիմիական բոլոր փոխազդեցություններն ընթանում են ավելի ակտիվ։ 

Քիմիական հատկությունները բնութագրում են նյութերի փոխազդեցու-

թյունը տարբեր նյութերի հետ և կապված են այդ նյութերի վնասակար ազդե-

ցությանը նյութերին դիմակայելու հատկությանը: Շրջակա միջավայրի ազդե-

ցության տակ մետաղների և համաձուլվածքների արտաքին մակերևույթի 

շերտերը ենթարկվում են քայքայման՝ կոռոզիայի (կերամաշման): Այսինքն 

արտաքին մակերևույթները ենթարկվում են քիմիական բաղադրության փո-

փոխման: Այդ փոփոխությունները արտահայտվում են տարբեր ձևերով: Ամե-

նաակտիվ քիմիական փոխազդեցությունը կատարվում է թթվածնի և ջրի հետ: 

Դրանց ազդեցությունից օրինակ՝ երկաթը պատվում է հաստ շականակագույն 

կոռոզիայի շերտով, պղինձը՝ կանաչ շերտով, ալյումինը՝ գորշ շերտով, կա-

պարը՝ փայլազրկվում է և այլն: Այսպիսի գործընթացները ազդում են մետաղ-

ների և համաձուլվածքների երկարակեցության վրա: Տարբեր մետաղներ կո-

ռոզիականությանը տարբեր ձևով են դիմակայում: Մետաղների և համաձուլ-

վածքների տարբեր ակտիվ միջավայրերի ազդեցություններին դիմադրելու ու-

նակությունը կոչվում է կոռոզիադիմացկունություն:  

Մետաղների քիմիական հատկությունները լայնորեն օգտագործվում են 

գործնականում։ Սանիտարա-տեխնիկական սարքավորումները, արմատու-

րան (ամրան), խողովակաշարերը, մեքենաների հանգույցներն ու դետալները 

շահագործման ժամանակ ենթարկվում են տարբեր ագրեսիվ միջավայրերի 

ազդեցությանը։ Այդ իսկ պատճառով, դրանք պատրաստվում են այնպիսի մե-

տաղներից և միահալվածքներից, որոնք ունեն քիմիական որոշակի հատկու-

թյուններ, կարող են ապահովել դետալների հուսալիությունը աշխատանքի 

ընթացքում: Օրինակ, խողովակները և սանիաարա-տեխնիկական արմատու-

րան պատրաստում են ալյումինային, ցինկային միահալվածքներից, ավելաց-

նելով Տո, Co, Cr, Ti, որոնք օքսիդացման ժամանակ առաջացնում են խիտ 

թաղանթ, դրանով իսկ պահպանում շինվածքը հետագա օքսիդացումից։ Եր-

կաթաթիթեղները և պողպատե խողովակները պատում են ցինկով (ցինկաpա-

տում), քրոմով (քրոմապատում), նիկելով (նիկելապատում), այդպիսով բարձ-
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րացվում Է դրանց քիմիական կայունությունը։ Խողովակաշարերը, արմատու-

րան, տարողությունները, որոնք աշխատում են ագրեսիվ ջրային և ալկալիաջ-

րային լուծույթներում, պատրաստում են հատուկ թթվակայուն պողպատնե-

րից ու միահալվածքներից, որոնք պարունակում են մեծ քանակությամբ (12 

%-ից ավելի) Cr, Ni, Ti: 

Որպեսզի բարձրացնել խողովակաշարերի քիմիական կայունությունը 

ագրեսիվ գազերի միջավայրում, դրանց ներքին մակերևույթները պատում են 

պլաստմասսաներում (պոլիէթի լեն, ֆտորապլաստ և այլն)։ 

Բարձր ջերմաստիճանների պայմաններում շահագործվող դետալները 

(կաթսաների կրակարանների (հնոց) դետալներ, գազայրիչներ, ներքին այր-

ման շարժիչների փականներ և այլն) պատրաստում են հատուկ միահալ-

վածքներից, որոնք պարունակում են Cr, Ni, W, Al և այլ տարրեր, որով բարձ-

րանում է դրանց կրակակայունությունը։ 

 

 

22. ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ  

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Ներքին ուժերով արտաքին ազդեցություններից նյութերի դիմադրելու 

հատկությունները անվանում են մեխանիկական հատկություններ։  

Մետաղների մեխանիկական հատկություններին են դասվում արտաքին 

բեռնվածքի ազդեցությամբ տեղի ունեցող դեֆորմացիաներին (ձևի և չափերի 

փոփոխում) և քայքայմանը դիմադրելու հատկությունը։ Այդպիսի հատկու-

թյունների թվին են պատկանում ամրությունը, պլաստիկությունը, կարծրու-

թյունը, ճլությունը (հարվածային), սողքը։ 

Դեֆորմացիաները, որոնք անհետանում են բեռնվածքը հեռացնելուց հե-

տո և նյութը ընդունում է իր նախկին ձևը, անվանում են առաձգական։ Այն դե-

ֆորմացիաները, որոնք մնում են բեռնվածքը հեռացնելուց հետո՝ կոչվում են 

մնացորդային: 

Նյութերի մեխանիկական հատկությունները որոշելու համար հատուկ 

նմուշները կամ պատրաստի շինվածքները փորձարկում են ըստ միօրինակու-

թյան պահանջների։ Նմուշների փորձարկումները կարող են լինել ստատիկ, 

երբ նմուշի վրա ազդող բեռնվածքը հաստատուն է կամ դանդաղ աճող, և դի-

նամիկ, երբ նմուշի վրա ազդում է ակնթարթային աճող (հարվածային) բեռն-

վածք, և կրկնվող-փոփոխական, որի ժամանակ բեռը նմուշի վրա բազմապա-

տիկ անգամ փոփոխվում է ըստ մեծության և ուղղության։ 



 56 

Կախված նմուշի կամ շինվածքի վրա ազդող ուժերի (բեռնվածքներ) 

բնույթից, տարբերում են սեղմման, ձգման, ծռման, սահքի (կտրման) և ոլոր-

ման դեֆորմացիաներ 

Մեխանիկական հատկությունները գնահատվում են լարման թվային ար-

ժեքով։ 

Լարումը ներքին ուժերի դիմադրության չափն է, որոնք նմուշում առա-

ջանում են արտաքին ազդեցությամբ (ուժեր կամ բեռնվածքներ)։ Լարումը 

ծառայում է բեռնվածքը գնահատելուն, անկախ դեֆորմացվող մարմնի չափե-

րից։ Լարումները, որոնք ազգում են նմուշի առանցքի երկայնությամբ, անվա-

նում են նորմալ: Նորմալ լարումները, կախված բեռնվածքների ազդման ուղ-

ղություններից, լինում են սեղմման և ձգման: Նմուշի առանցքին ուղղահայաց 

ազդող լարումները անվանում են շոշափող և նշանակում։ Շոշափող լարում-

ների ազդեցությամբ տեղի է ունենում կտրման ձևափոխում  

Լարումները որոշում են հատուկ մեքենաներով նմուշների մեխանիկա-

կան փորձարկումների ժամանակ։ Այդ լարումները օգտագործում են մեքենա-

ների դետալների ամրությունը հաշվարկելիս։ 

Շինվածքամասերի վրա ազդող ճիգերը, բեռնվածքները գրանցում ստեղ-

ծում են լարումներ, որոնք իրենց հերթին առաջացնում են դետալների դեֆոր-

մացիաներ։ Օրինակ, ավտոմոբիլային սւմբարձչի ճոպանը բեռի բարձրաց-

ման ժամանակ ձգման բեռնվածքի ազղեցությամբ կրում է ձգման լարում, 

դրանով իսկ ճոպանը ենթարկվում է ձգման դեֆորմացիայի։ Սեղմման լարում-

ների ազդեցությունից սեղմման ձևափոխումներ են կրում հաստոցների հենոց-

ները և հիմքերը, հենասյուները, մեքենաների անիվները և գլդոնները։ Ավտո-

մոբիլային կամ աշտարակային ամբարձչի սլաքում, որը բարձրացնում է բե-

ռը, ծագում են ծռման լարումներ, որոնք առաջացնում են սլաքի ծռման դեֆոր-

մացիա։ Ծռման դեֆորմացիա կրում են բեռնավորված հեծանները, ռելսերը 

գնացքի, աշտարակային։ Կտրման տակ են աշխատում գամային միացումները: 

Ոլորման լարումները առաջացնում են ոլորման դեֆորմացիաներ, օրի-

նակ, երբ ձգում են ձգիչ հեղույսների մանեկները: 

Ամրությունը արտաքին ուժերի կողմից լարումներ ու դեֆորմացիաներ 

առաջացնող, քայքայող ազգեցությանը մետաղների և համաձուլվածքների 

դիմադրության հատկությունն է։ Կախված արտաքին ուժերի աղգեցության 

բնույթից, տարբերում են ձգման, սեղմման, ծռման, ոլորման, սողքի և հոգնա-

ծության ամրություն։ 

Ձգման դեպքում ամրության բնութագիրը որոշելը մետաղների մեխանի-

կական փորձարկման առավել կարևոր և տարածված տեսակն է։ Փորձար-

կում են որոշակի ձևի և չափերի նմուշներ հատուկ խզման մեքենաների վրա։  
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Պլաստիկությունը մետաղների այն հատկությունն է, որի օգնությամբ 

դրանք պահպանում են դեֆորմացնող ուժերի ազդեցությամբ առաջացած 

ձևափոխությունները նույնիսկ այդ ուժերը հեռացնելուց հետո։ 

Փորձարկվող մետաղանմուշի պլաստիկության հատկաթյունը որոշում են 

ձգման փորձարկումների միջոցով։ Բեռնվածքի ազդեցությամբ նմուշները եր-

կարում են, ընդ որում դրանց լայնակի կտրվածքը համապատասխանաբար 

փոքրանում է։ Նմուշը փորձարկման ժամանակ որքան շատ է երկարում, այն-

քան ավելի պլաստիկ է նյութը։ Նյութերի պլաստիկության բնութագրեր են ծա-

ռայում նմուշների հարաբերական երկարացումը և հարաբերական նեղացու-

մը։ 

Հարաբերական երկարացում կոչվում է խզվելուց հետո նմուշի երկարու-

թյան աճի հարաբերությունը նրա նախնական երկարությանը։  

Կարծրությունը մետաղի մակերևութային շերտերի դիմադրությունն է տե-

ղական դեֆորմացիաներին։ Կարծրությունը սովորաբար գնահատվում է մե-

տաղի մակերևույթի մեջ ավելի կարծր նյութից պատրաստված ինդենտորի 

ներճնշմանը ցուցաբերված դիմադրությամբ։ Մետաղների և համաձուլվածք-

ների կարծրության չափումը որպես դրանց մեխանիկական հատկությունների 

գնահատման մեթոդ, լայնորեն օգտագործվում է տեխնիկայում։ 

Ըստ կարծրության դատում են մետաղների և համաձուլվածքների այլ 

հատկությունների մասին։ Օրինակ, մի շարք համաձուլվածքների համար որ-

քան բարձր է կարծրությունը, այնքան մեծ է ամրությունը ձգման նկատմամբ, 

բարձր է դրանց մաշակայունությունը։ Որպես կանոն, ցածր կարծրության հա-

մաձուլվածքները կտրմամբ հեշտ են մշակվում։ Կարծրությունը որոշում են 

անմիջականորեն դետալների վրա, առանց դրանց քայքայման։ Ուստի, կարծ-

րության փորձարկումը անփոխարինելի արտադրական մեթոդ է նյութերի մե-

խանիկական հատկությունների գնահատման համար։ 

Հարվածային ճլությունը հարվածային բեռնվածքների ազդեցությանը 

դիմադրելու մետաղի հատկությունն է։ Հարվածային բեռնվածքների ժամա-

նակ մետաղում առաջացած լարումներն ազդում են ակնթարթորեն, այդ 

պատճառով դժվար է դրանց որոշելը։ Հարվածային ճլությունը որոշում են այն 

աշխատանքով, որ ծախսվում է նմուշի կոտրման վրա։ 

Մեքենաների և կոնստրուկցիաների շատ դետալներ աշխատանքի 

ընթացքում ենթարկվում են հարվածային բեռնվածության, որոնց ազդեցու-

թյունը դետալների վրա տեղի է ունենում ակնթարթորեն։ Արդյունքում փոխ-

վում են այդ դետալների աշխատանքային պայմանները։ Հարվածային բեռն-

վածքների պայմաններում են աշխատում՝ դրոշմների տիպի գործիքները, որոշ 

տեսակի ատամնավոր անվազույգեր և այլն: 
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Սողքը մետաղների և համձուլվածքների դեֆորմացիայի ենթարկվելու 

հատկությունն է հաստատուն երկարատև ազդող բեռնվածության պայմաննե-

րում։ 

Մետաղներից և համաձուլվածքներից ստացված շինվածքները, որոնք 

աշխատում են բարձր ջերմաստիճանների պայմաններում, ունեն ցածր ամ-

րություն։ Շահագործման ժամանակ ցանկացած նյութը հաստատուն բեռն-

վածքի (լարվածության) ազդեցությամբ ժամանակի ընթացքում որոշ պայ-

մաններում կարող է աճողականորեն դեֆորմացվել։ 

 

 

23. ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ  

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Մետաղների և համաձուլվածքների տարբեր տեսակի տեխնոլոգիական 

մշակման (ճնշմամբ, կտրմամբ, եռակցմամբ) ենթարկվելու հատկությունները 

բնութագրվում Է տեխնոլոգիական հատկություններով։ Այդ հատկությունները 

որոշելու համար կատարում են տեխնոլոգիական փորձանմուշների փորձար-

կում, որը հաճախ իրականացնում են արտադրության պայմաններում։ Տեխ-

նոլոգիական շատ փորձանմուշներ և դրանց փորձարկման մեթոդները միօրի-

նականացված են։ 

Ըստ տեխնոլոգիական փորձարկումների արդյունքների որոշում են 

տվյալ նյութից որակյալ շինվածք պատրաստելու պիտանելիությունը: Տեխնո-

լոգիական հատկություններից են. 

 Կռելիությունը՝ տարբեր տեսակի ճնշմամբ մշակվելու ժամանակ ա-

ռանց քայքայման մետաղների և համաձուլվածքների ենթարկվելու ունակու-

թյունն է: 

 Եռակցելիությունը՝ ինչը որոշվում է ամուր եռակցման միացություն 

ձևավորելու ունակությամբ: 

 Կտրմամբ մշակելիությունը՝ ինչը որոշվում է կտրող գործիքով դյուրին 

մշակման ունակությամբ: 

 

 

24. ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ  

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Շահագործման հատկությունները բնորոշում են մետաղի և համաձուլ-

վածքի երկարակեցությունը և դրանց թվին պատկանում. 
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 Կրակակայունությունը, ինչը գազային միջավայրում մետաղների և 

համաձուլվածքների բարձր ջերմաստիճաններում օքսիդացմանը դիմադրելու 

հատկությունն է: 

 Կրակադիմացկունությունը, ինչը բնորոշվում է բարձր ջերմաստիճան-

ներում մետաղների և համաձուլվածքների մեխանիկական հատկությունների 

պահպանմամբ: 

 Մաշակայունությունը, ինչը բնորոշվում է շփման ժամանակ մետաղնե-

րի և համաձուլվածքների մեկերևույթների արտաքին շերտերի քայքայմանը 

դիմադրելու ունակությամբ: 

 Ճառագաթակայունությունը, ինչը բնորոշվում է միջուկային ճառա-

գայթման ազդեցությանը դիմադրելու ունակությամբ: 

  

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Համապատասխանեցրու պատասխանները. 
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Վերականգնիր նախադասության անդամների հաջորդականությունը. 
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ԳԼՈՒԽ IV. ԵՐԿԱԹ-ԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐ 

 

25. ԵՐԿԱԹ 

 

Երկաթը (Fe) երկրակեղևի ամենատարածված մետաղներից է՝ երկրորդը 

ալյումինից հետո: Պարզ նյութ երկաթը կռելի (դյուրակուռ) մետաղ է, ունի ար-

ծաթա-սպիտակ գույն, մեծ քիմիական ռեակցիաների կարողություն: Երկաթի 

մակերեսը (երեսաշերտը) արագ քայքայվում է (կոռոզիայի (կարծր մարմին-

ների մակերեսների քայքայում, կերում, ուտում) է ենթարկվում) բարձր ջեր-

մաստիճաններում կամ մթնոլորտի բարձր խոնավության դեպքում: Մաքուր 

թթվածինում երկաթը այրվում է, իսկ մանրացրված վիճակում ինքնաայրվում է 

նաև մթնոլորտում: 

Սովորաբար երկաթ անվանում են չնչին քանակությամբ խառնուրդներ 

պարունակող (մինչև 0,8 %) իր համաձուլվածքը: Այդ խառնուրդները պահպա-

նում են մաքուր մետաղի փափկությունը և պլաստիկությունը (կերպարանվո-

ղություն): Բայց գործնականում հաճախակի օգտագործում են երկաթ-ած-

խածնային համաձուլվածքները, ինչպես նաև բարելավող մետաղների (քրոմ, 

մանգան, նիկել և այլն) հավելումներով չժանգոտվող պողպատները: 

 

Բնության մեջ երկաթը մաքուր տեքով հազվադեպ է հանդիպում, հաճա-

խակի այն հանդիպում է երկաթ-նիկելային հանքաքարի բաղադրությունում: 

Երկրակեղևում երկաթի տարածվածությունը 4,65 % է՝ չորրորդ տեղը թթված-

նից, սիլիցիումից և ալյումինից հետո: Ենթադրվում է նաև, որ երկաթը կազմում 

է երկրի միջուկի մեծ մասը:  

Հայտնի են հանքաքարերի և հանքանյութերի մեծ քանակություն, որոնք 

պարունակում են երկաթ: Գործնական նշանակություն ունեն. կարմիր երկա-

թը (հեմատիտը)` Fe2O3, պարունակում է մինչև 70 % երկաթ, մագնիսական եր-
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կաթի հանքաքարը (մագնետիտ)՝ FeO • Fe2O3 կամ Fe3O4, պարունակում է 

72,4 % երկաթ, շագանակագույն երկաթի հանքաքար (գեթիտ և հիդրոգոեթիդ) 

համապատասխանաբար FeOOH և FeOOH • nH2O: 

Գեթիտը և հիդրոգոէթիտը հանքաքարեր են, որոնք հաճախ ձևավորվում 

են երկրի մակերևույթում՝ արևային ռադիացիայի, ջրի ֆիզիկական և քիմիա-

կան, մթնոլորտի և կենդանի օրգանիզմների ազդեցությունների արդյունքից: 

Դրանք ստանում են այսպես կոչված «երկաթե գլխարկ» տեսք, որոնց հզորու-

թյունը հասնում է մի քանի հարյուր մետրի:  

 

 

26. ԱԾԽԱԾԻՆ 

 

Ածխածինը (C) ոչ մետաղական քիմիական տարր է։ Բնության մեջ հան-

դիպում է ալմաստի, գրաֆիտի կամ ֆուլերենի բյուրեղների տեսքով, ինչպես 

նաև գտնվում է օրգանական (ածուխ, նավթ, բուսական և կենդանական օր-

գանիզմներ և այլն) և անօրգանական (կրաքար, կերակրի սոդա և այլն) բա-

ղադրության մեջ։ Ածխածինը լայն տարածում ունի, սակայն երկրի կեղևում 

նրա պարունակությունը 0,19 % է։ Ածխածինը կիրառում են պարզ նյութերի 

տեսքով, օրինակ՝ բացի թանկարժեք ալմաստից, մեծ նշանակություն ունի 

տեխնիկական ալմաստը հղկող և կտրող գործիքների պատրաստման մեջ։ 

Փայտածուխը և այլ ածխածնի ամորֆային ձևեր օգտագործում են գունազրկ-

ման, գունաթափման, մաքրման, զտման, գազերի մակակլանման (ադսոր-

բում) համար, տեխնիկայում։ Ածխածնի միացությունը մետաղների հետ՝ կար-

բիդները տարբերակվում են բարձր կարծրությամբ։ Ածխածինը մտնում է հա-

մաձուլվածքների մեջ և որպես քիմիական տարրի կարգավիճակով, և որպես 

կարբիդ։ Բարձր ջերմաստիճաններում համաձուլվածքների մակերևույթը հա-

գեցնելով ածխածնով, այդ մակերևույթները ձեռք են բերում բարձր կարծրու-

թյուն և մաշակայունություն։  
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27. ՊՈՂՊԱՏՆԵՐ 

 

Պողպատներ կոչվում են այն երկաթ-ածխածնային համաձուլվածքները, 

որոնցում ածխածինը պարունակում է մինչև 2,14 %: Ըստ քիմիական բաղադ-

րության պողպատները լինում են. 

 Ածխածնային, 

 Լեգիրված (բարելավված)։ 

Իրենց հերթին ածխածնային պողպատները կարող են լինել՝ 

 ցածրածխածնային՝ մինչև 0,25 % ածխածնի պարունակությամբ, 

 միջինածխածնային՝ 0,25-0,60 % ածխածնի պարունակությամբ, 

 բարձրածխածնային՝ 0,60 % և ավելի ածխածնի պարունակությամբ։ 

Լեգիրված պողպատները կարող են լինել՝ 

 ցածրլեգիրված՝ մինչև 2,25 % լեգիրող տարրերի պարունակությամբ, 

 միջինլեգիրված՝ մինչև 2,25-10 % լեգիրող տարրերի պարունակու-

թյամբ, 

 բարձրլեգիրված՝ 10 % և ավելի լեգիրող տարրերի պարունակությամբ։ 
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Ըստ նշանակության պողպատները դասակարգվում են հետևյալ խմբերով. 

 Կառուցվածքային՝ նախատեսված շինարարական և մեքենաշինա-

կան շինվածքների պատրաստման համար: 

 Գործիքային, որոնցից պատրաստում են կտրող, չափիչ, դրոշմներ և 

այլ գործիքներ։ Այս պողպատներում ածխածնի պարունակությունը 

0,65 % և ավելի է: 

 Հատուկ ֆիզիկական հատկություններով պողպատներ, օրինակ՝ որո-

շակի մագնիսական բնութագիր կամ փոքր գծային քայքայման գոր-

ծակից, էլետրատեխնիկական պողպատը, գերինվարը (պողպատի և 

նիկելի համահալվածք):  

 Հատուկ քիմիական հատկություններով պողպատներ, օրինակ՝ չժան-

գոտվող, կրակակայուն և կրակադիմացկուն պողպատներ։ 

 

Կախված վնասակար խառնուկների՝ ծծումբ և ֆոսֆոր պողպատները բա-

ժանվում են հետևյալ խմբերի. 

 Սովորական որակի՝ մինչև 0.06 % ծծմբի և մինչև 0,07 % ֆոսֆորի պա-

րունակությամբ: 

 Որակյալ՝ մինչև 0.06 % ծծմբի և յուրաքանչյուրում առանձին ֆոսֆորի 

պարունակությամբ: 

 Բարձրորակական՝ մինչև 0.25 % ծծմբի և ֆոսֆորի արունակությամբ: 

 Հատուկ բարձրորակական՝ մինչև 0.15 % ծծմբի և մինչև 0,25 % ֆոսֆո-

րի պարունակությամբ: 
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Ըստ պողպատից թթվածնի հեռացման աստիճանից, այսինքն ըստ 

թթվածնազերծման աստիճանի պողպատները լինում են. 

Հանդարտված՝ լրիվ թթվածնազերծված, այդպիսի պողպատների մակնի-

շի վերջում նշանակվում է «сп»: 

Եռացող՝ թույլ թթվածնազերծված, այդպիսի պողպատների մակնիշի վեր-

ջում նշանակվում է «кп»: 

Կիսահանդարտված՝ զբաղեցնելով վերը նշված առաջին երկուսի միջև, 

այդպիսի պողպատների մակնիշի վերջում նշանակվում է «пс»: 

 

 
 

Սովորական որակի ածխածնային պողպատները ստորաբաժանվում են 

նաև ըստ մատակարարման երեք խմբի. 

 А խումբ, մատակարարվում է սպառողներին ըստ մեխանիկական 

հատկությունների։ Այսպիսի պողպատը կարող է ունենալ ծծումբի և 

ֆոսֆորի բարձր պարունակություն: 

 Б խումբ, մատակարարվում է սպառողներին ըստ քիմիական հատկու-

թյունների: 

 В խումբ, մատակարարվում է սպառողներին երաշխավորված մեխա-

նիկական և քիմիական հատկությունների: 

Կախված պահանջվող ցուցանիշներից՝ ամրության սահման, հարաբե-

րական երկարացում, սհունության աստիճան, սառը վիճակում ծռում, յուրա-

քանչյուր խմբի պողպատը բաժանվում է արաբական թվանշաններով առանձ-

նացած կարգի, օրինակ առաջին խմբի 3-րդ կարգի։ 

 

 

28. ՊՈՂՊԱՏՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

 Սովորական որակի չլեգիրված կառուցվածքային պողպատները նշա-

նակվում են «Ст» տառերով և դրանց պայմանական մակնիշն է Ст0 մինչև 
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Ст6՝ կախված քիմիական բաղադրությունից և մեխանիկական հատկություն-

ների։ Ինչքան բարձր է ածխածնի պարունակությունը և պողպատի ամրու-

թյան հատկությունը, անքան բարձր է մակնիշի համարը։ Համարից հետո 

նշված «Г» տառը ցույց է տալիս մանգանի պարունակությունը։ Մակնիշի 

սկզբում ցույց է տրվում պողպատի խումբը, բացի А խմբից (А տառը չի 

նշվում)։ Պողպատի կարգը ցույց տալու համար մակնիշի վերջում ավելացվում 

է համապատասխան կարգը, առաջին կարգը չի նշվում։ Օրինակներ. 

 Ст1кп2 մակնիշը վերծանվում է հետևյալ կերպ՝ սովորական որակի 

ածխածնային պողպատ, եռացող, մակնիշի համարը 1, երկրորդ կար-

գի, մատակարարվում է սպառողներին ըստ մեխանիկական հատկու-

թյունների, А խումբ (այս խմբի А տառը մակնիշում չի նշվում)։ 

 ВСт5Г մակնիշը վերծանվում է հետևյալ կերպ՝ սովորական որակի՝ 

մանգանի բարձրացված պարունակությամբ ածխածնային պողպատ, 

հանդարտված, մակնիշի համարը 5, երաշխավորված մեխանիկական 

հատկություններով և քիմիական բաղադրությամբ առաջին կարգի՝ 

խումբ В։ 

 Вст0 մակնիշը վերծանվում է հետևյալ կերպ՝ սովորական որակի ած-

խածնային պողպատ, մակնիշի համարը 0, Б խումբ, առաջին դասի 

(Ст0 и Бст0 մակնիշի պողպատները ըստ թթվածնազերծման չեն բա-

ժանվում)։ 

 

ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱԿՆԻՇԸ ԱԾԽԱԾՆԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ст0 < 0.23% 

Ст1 0.06 - 0.12% 

Ст2 0.09 - 0.15% 

Ст3 0.14 - 0.22% 

Ст4 0.18 - 0.27% 

Ст5 0.28 - 0.37% 

Ст6 0.38 - 0.49% 

 

Չլեգիրված որակյալ կառուցվածքային պողպատները մակնիշավորվում 

են երկանիշ թվերով՝ ցույց տալով ածխածնի միջին պարունակությունը տոկո-

սի հարյուրերորդական մասնաբաժնով՝ 05, 08, 10, 25, 40 և այլն։ Այսպես պող-

պատը՝ 0.07-0.14 % ածխածնի պարունակությամբ նշանակվում է 10, պողպա-

տը՝ 0.42-0.50 % ածխածնի պարունակությամբ նշանակվում է 45, իսկ պողպա-

տը՝ 0.57-0.65 % ածխածնի պարունակությամբ նշանակվում է 60։ Պողպատ-
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ները՝ C<0.2 % դեպքում, չենթարկվելով լրիվ թթվածնազերծման, մակնիշում 

ավելացվում է кп (եռացող պողպատների համար) և пс (կիսահանդարտված 

պողպատների համար) տառերը։ Հանդարտացված պողպատների մակնիշնե-

րի վերջում տառեր չեն ավելացվում, օրինակ 08кп, 10пс, 15, 18кп, 20 և այլն։ 

Համարից հետո նշված «Г» տառը ցույց է տալիս մանգանի պարունակությու-

նը, օրինակ՝ 14Г, 18Г և այլն։ Բարձրացված հատկություններով որակյալ 

պողպատները, որոնք օգտագործվում են բարձր ճնշմամբ շահագործվող շին-

վածքամասերի համար մակնիշում ավելացվում է К տառը, օրինակ՝ 15К, 18К, 

22К։ 

Կառուցվածքային լեգիրված պողպատների մակնիշները բաղկացած են 

տառերից և թվերից։ Առաջին թվերը ցույց են տալիս ածխածնի միջին պարու-

նակությունը տոկոսի հարյուրերորդական չափաբաժնով։ Տառերը ցույց են 

տալիս պողպատի բաղադրությունում հիմնական լեգերող տարրերը։ Ամեն 

տառից հետո թվերը նշանակում են համապատասխան տարրի մոտավոր տո-

կոսային բաղադրությունը՝ կլորացնելով ամբողջական թվի։ Մինչև 1.5 % լեգի-

րող տարրի պարունակության դեպքում համապատասխան տառից հետո թիվ 

չի գրվում։ Օրինակ՝ C 0.09-0.15 %, Cr 0.4-0.7 %, Ni 0.5 - 0.8 % բաղադրու-

թյամբ պողպատը մակնիշավորվում է 12ХН, իսկ C 0.27-0.34 %, Cr 2.3-2.7 %, 

Mo 0.2-0.3 %, V 0.06-0.12 % բաղադրությամբ պողպատը՝ 30Х3МФ։ Պողպա-

տում ծծումբի և ֆոսֆորի սահմանափակ քանակությունը ցույց տալու համար 

և, որ այդ պողպատը պատկանում է բարձորակավոր խմբին մակնիշի վերջում 

ավելացվում է А տառը։ Հատուկ բարձրորակ պողպատների, որոնք ենթարկ-

վել են էլեկտրախարամային վերաձուլման՝ ապահովելով սուլֆիդներից օք-

սիդներից մաքրվածությունը, մակնիշների վերջում ավելացվում է գծիկով Ш 

տառը։ Օրինակներ՝ 12Х2Н4А, 15Х2МА, 18ХГ-Ш, 20ХГНТР-Ш։ 

Ձուլման կառուցվածքային պողպատները մակնիշավորվում են նույն 

կարգով, ինչ-որ որակյալ և և լեգիրված պողպատները։ Տարբերությունը միայն 

կայանում է նրանում, որ ձուլման պողպատների մակնիշի վերջում դրվում է Л 

տառը, օրինակ՝ 15Л, 20Г1ФЛ, 35 ХГЛ։ 

Շինարարական պողպատները նշանակվում են С տառով և թվերով՝ հա-

մապատասխան պողպատի նվազագույն հոսունության սահմանի։ Մակնիշի 

վերջում К տառը ցույց է տալի պողպատի բարձրացված քայքայումակայու-

նությունը (կոռոզիակայունությունը), Т տառը՝ գլոցվածքի ջերմակայունությու-

նը, իսկ Д տառը՝ պղնձի բարձրացված քանակությունը, օրինակներ՝ С255, 

С345Т, С390К, С440Д։ 

Գնդառանցքակալային պողպատները մակնիշավորվում են ШХ տառե-

րով, որոնցից հետո ցույց է տրվում քրոմի պարունակությունը տոկոսի տաս-
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նորդական չափաբաժնով։ Էլեկտրախարամային վերաձուլման ենթարկված 

պողպատների մակնիշի վերջում ավելացվում է գծիկով նույնպես Ш տառը։ Օ-

րինակներ՝ ШХ15, ШХ20СГ, ШХ4-Ш։ 

Ավտոմատային պողպատների մակնիշները սկսվում են А տառով։ Եթե 

պողպատը լեգիրված է կապարով, ապա մակնիշը սկսում է АС տառերով։ 

Մյուս տարրերի բաղադրությունը ցույց է տրվում նույն կարգով, ինչպես լեգիր-

ված կառուցվածքային պողպատներում, օրինակ՝ А20, А40Г, АС14, 

АС38ХГМ։ 

Գործիքային պողպատների մակնիշավորումը. 

 Չլեգիրված ածխածնային գործիքային պողպատները ստորաբաժան-

վում են որակյալ և բարձրորակ չլեգիրված ածխածնային գործիքային պող-

պատների և դրանք մակնիշավորվում են հետևյալ կերպ. 

 Որակյալ գործիքային պողպատները նշանակվում են У տառով և թվե-

րով, որոնք ցույց են տալիս ածխածնի միջին պարունակությունը տոկոսի տա-

սերորդական չափաբաժնով, օրինակ՝ У7 պողպատը պարունակում է 0.65-

0.74 % ածխածին, У10-ը՝ 0.95-1.04 %, իսկ У13-ը՝ 1.25-1.35 %։ 

 Բարձրորակ ածխածնային գործիքային պողպատների մակնիշի վեր-

ջում ավելացվում է А տառը, օրինակ՝ У8А, У12А։  

 Ինչպես որակյալ, այնպես էլ բարձրորակ գործիքային պողպատների 

մակնիշներում կարող է լինել Г տառը, ինչը ցույց է տալիս պողպատում ման-

գանի բարձրացված պարունակությունը, օրինակ՝ У8Г, У8ГА։ 

 Լեգիրված գործիքային պողպատները մակնիշավորվում են նույն 

կարգով, ինչ-որ լեգիրված կառուցվածքային պողպատները։ Տարբերությունը 

միայն կայանում է ածխածնի պարունակությունը ցույց տվող թվերի մեջ։ Ած-

խածնի պարունակությունը նույնպես ցույց է տրվում մակնիշի սկզբում՝ տոկո-

սի տասերորդական չափաբաժնով, այլ որ թե կառուցվածքային պողպատնե-

րի համար նախատեսված չափաբաժնով։ Եթե գործիքային լեգիրված պող-

պատներում ածխածնի պարունակությունը մոտ 1.0 % է, ապա մակնիշի սկզ-

բում այն ցույց չի տրվում։ Բերենք օրինակներ՝ 4Х2В5МФ պողպատը պարու-

նակում է C 0.3-0.4 %, Cr 2.2-3.0 %, W 4.5-5.5 %, Mo 0.6-0.9 %, V 0.6-0.9 %, 

իսկ ХВГ պողպատը՝ C 0.9-1.05 %, Cr 0.9-1.2 %, W 1.2-1.6 %, Mn 0.8-1.1 %: 

 Արագահատ պողպատները մակնիշավորվում են Р տառով, որից հետո 

թվերը ցույց են տալիս վոլֆրամի տոկոսային չափաբաժինը պողպատում։ Ի 

տարբերություն լեգիրված պողպատների, արագահատ պողպատների մակնի-

շում քրոմի և ածխածնի պարունակությունները ցույց չի տրվում։ Բոլոր արա-

գահատ պողպատներում քրոմի պարունակությունը կազմում է մոտ 4 % է, ած-

խածնի պարունակությունը համամասնորեն է վանադիումի քանակությանը։ 
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Մակնիշում Ф տառը, որը ցույց է տալիս վանադիումի պարունակությունը, 

ցույց է տրվում միայն այն դեպքում, եթե դրա պարունակությունը ավելի է 2.5 

%-ից։ Հաշվի առնելով վերը նշվածը բերենք օրինակներ՝ Р6М5 պողպատը ու-

նի հետևյալ բաղադրություը՝ С 0.82-0.9 %, Cr 3.8-4.4 %, Mo 4.8-5.3 %, V 1.7-

2.1 %, W 5.5-6.5 %, իսկ Р6АМ5Ф3 պողպատը՝ С 0.95-1.05 %, Cr 3.8-4.3 %, Mo 

4.8-5.3 %, V 2.3-2.7 %, N 0.05-0.1 %, W 5.7-6.7 %։ 

 Չժանգոտվող պողպատների մակնիշը կազմված է տառերից ու թվե-

րից և ձևավորվում է նույն սկզբունքով, ինչ որ կառուցվածքային լեգիրված 

պողպատներինը։ Ձուլման չժանգոտվող պողպատների մակնիշում ավելաց-

վում է Л տառը։ Բերենք օրինակներ՝ C < 0.08 %, Cr 17.0-19.0 %, Ni 9.0-11.0 %, 

Ti 0,5-0.7 % բաղադրությամբ չժանգոտվող պողպատի մակնիշավորումն է՝ 

08Х18Н10Т, իսկ 16Х18Н12С4ТЮЛ ձուլման չժանգոտվող պողպատի բաղադ-

րությունն է՝ C 0.13-0.19 %, Cr 17.0-19.0 %, Ni 11.0-13.0 %, Si 3.8-4.5 %, Ti 0.4-

0.7 %, Al 0.13-0.35 %։ Այն դեպքում, եթե չժանգոտվող պողպատը ստացվել է 

էլեկտրախարամային վերաձուլմամբ, ապա իր մակնիշում է, ինչպես որ լե-

գիրված պողպատներում, ավելացվում է գծիկով Ш տառը, օրինակ՝ 

06Х16Н15М3Б-Ш։ Բացի դրանից նշված պողպատների մակնխշներում ավե-

լացվում է հետևյալ նշանակումները. 

 ВД՝ վակումաաղեղային վերաձուլում, օրինակ՝ 09Х16Н4Б-ВД, 

 ВИ՝ վակումաինդուկցիոն վերաձուլում, օրինակ՝ 03Х18Н10-ВИ, 

 ЭЛ՝ էլեկտրոնաճառագայթային վերաձուլում, օրինակ՝ 03Н18К9М5Т-ЭЛ, 

 ГР՝ գազաթթվածնային զտում, օրինակ՝ 04Х15СТ-ГР , 

 ИД՝ վակումաինդուկցիոն վերաձուլում հետագա վակումաաղեղային 

վերաձուլում, օրինակ՝ ЭП14-ИД, 

 ПД՝ պլազմային վերաձուլում հետագա վակումաաղեղային վերաձու-

լում, օրինակ՝ ХН45НВТЮБР-ПД, 

 ПД՝ վակումաինդուկցիոն վերաձուլում հետագա էլեկտրոնաճառա-

գայթային վերաձուլում, օրինակ՝ ЭП989-ИЛ: 

 

 

29. ԹՈՒՋԵՐ 

 

Թուջը երկաթ-ածխածնային համաձուլվածք է, որում ածխածնի պարու-

նակությունը 2,14 % և ավելի է։ Թուջը պարունակում է նաև խառնուկներ, ինչ 

որ ունեն պողպատները՝ միայն ավելի շատ քանակով և որոնք չեն ազդում թու-

ջի կազմության և հատկությունների վրա։  

Ըստ ածխածնի վիճակից թուջերը լինում են` 
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 Սպիտակ թուջ՝ ամբողջ ածխածինը գտնվում է կապակցված վիճա-

կում՝ երկաթի կարբիդ միացությամբ: 

 Գորշ թուջ՝ հիմնականում ածխածինը գտնվում է ազատ վիճակում՝ 

պլաստիկ գրաֆիտի տեսքով: 

 Բարձրամուր թուջ՝ ածխածինը ունի գնդաձև գրաֆիտի տեսք: 

 Կռելի թուջ՝ ածխածինը ունի փաթիլաձև գրաֆիտի տեսք: 

 

 
 

Քանի որ սպիտակ թուջում ածխածինը գտնվում է կարբիդի տեսքով, 

հետևաբար ջարդվածքում թուջն ունի սպիտակ գույն և բնորոշ մետաղական 

փայլ։ Սպիտակ թուջին բնորոշ է բարձր կարծրությունը, փխրունությունը և 

շատ վատ մշակելիությունը։ Դրա համար այն չի օգտագործվում շինվածքա-

մասեր պատրաստելու համար, այլ կիրառում են պողպատի արտադրելու հա-

մար։ Քիչ կիրառման պատճառով այսպիսի թուջերը չեն մակնիշավորվում։ 

Գորշ թուջը լայնորեն կիրառվում է մեքենաշինության մեջ։ Այն ունի փոքր 

պլաստիկություն (կերպարանելի, կերպարանվողություն) և ճլություն, բայց 

դյուրին մշակվում է կտրմամբ, կիրառվում է փոքր պատասխանատվությամբ 

շինվածքների պատրաստման համար։ Օգտագործվում է այնպիսի շինված-

քամասեր համար, որոնք աշխատում են մաշվածքի պայմաններում, քանի որ 

գորշ թուջին բնորոշ է հակաշփական հատկությունը։ Քանի որ այսպիսի թու-

ջերում ածխածինը գտնվում է ազատ վիճակում պլաստիկ գրաֆիտի տեսքով, 

ապա ջարդվածքում այն ունի գորշ գույն։ 

Գորշ թուջերի քիմիական բաղադրության մեջ են մտնում ածխածինը՝ 2,8-

3,5 %, սիլիցիումը՝ 1,5-2,8 %, մանգանը՝ 0,4-0,8 %, ֆոսֆորը՝ 0,2-1 %, ծծումբը՝ 

0,08-0,12 %։ Գորշ թուջերը մակնիշավորվում են ըստ մեխանիկական հատկու-

թյունների (տես աղյուսակը)։ 
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Աղյուսակ. Գորշ թուջերի մեխանիկական հատկությունները. 

Թուջի մակնիշը 
Ամրության սահմանը, Պա/մմ2 

Կարծրությունը 
ձգման դեպքում ծռման դեպքում  

СЧ-10 98 274 143-229 

СЧ-15 147 314 163-229 

СЧ-18 176 358 179-229 

СЧ-20 196 392 170-242 

СЧ-21 206 392 170-249 

СЧ-24 235 421 170-241 

СЧ-25 245 251 180-255 

 

Թուջի մակնիշում СЧ տառերը ցույց են տալիս, որ թուջը գորշ է, առաջին 

երկու թիվը ցույց են տալիս թուջի ամրության սահմանը ձգման դեպքում, 

կգու/մմ2։ 

Մինչև 20-25 կգու ձգման ամրության սահման ունեցող ձուլվածքներ 

պատրաստելու համար օգտագործում են սովորական գորշ թուջեր։ Առավել 

բարձր ամրության ձուլվածքները պատրաստվում են այնպիսի թուջերից, 

որոնցում հատուկ ավելացված են քրոմ, նիկել և այլ տարրեր: Այդպիսի թուջե-

րը կոչվում են լեգիրված։ 

Կախված արտադրության տեխնոլոգիայից, գորշ թուջերը ստորաբա-

ժանվում են բարձրամուրների և կռելիների։ 

Բարձրամուր անվանում են այն թուջերին, որոնցում գրաֆիտը ունի 

գնդաձևություն։ Այսպիսի թուջերը ստացվում են հեղուկ թուջում հատուկ հա-

վելումներ մտցնելով՝ փոքր քանակությամբ մագնեզիումի և հազվագյուտ հո-

ղերի տարրեր` ցերիում, լանտան, նիոդիմա, կամ դրանց խառնուրդներ: Հավե-

լումների հետևանքով գրաֆիտը բյուրեղանում է գնդաձև, ոչ շերտավոր։ Դրա 

համար էլ թուջի մեխանիկական հատկությունների ցուցանիշները զգալիորեն 

բարձրանում են, ունեն բարձր հեղուկահոսունություն և մշակելիություն։ 

Բարձրամուր թուջից պատրաստում են բարակ պատերով ձուլվածքներ (մխո-

ցային օղակներ), շարժիչների ծնկաձև լիսեռներ, կռիչ մուրճերի սալակալ, 

մամլիչների շրջանակներ և հենոցներ, գլոցահաստոններ, կոճղակաղապար-

ներ, կտրիչակալներ, տափակապիչներ։ Ներկայումս շատ դետալներ, որոնք 

նախկինում պատրաստվում էին ձուլածո պողպատից և կռված նախապատ-

րաստվածքներից, ձուլվում են բարձրամուր թուջից։ Աղյուսակում բերված են 

բարձրամուր թուջի մեխանիկական հատկությունները` կախված մակնիշնե-

րից։ 
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Աղյուսակ. Բարձրամուր թուջի մեխանիկական հատկությունները 

թուջի մակ-

նիշը 

Ամրության սահմա-

նը ձգման դեպքում, 

Պա/մմ2 

Հոսունության 

սահմանը, 

Պա/մմ2 

Հարաբերա-

կան երկարա-

ցումը,% 

Կարծրությու-

նը, HB, ՄՊա 

ВЧ-38-17 378 235 17 140-170 

ВЧ-42-12 412 274 12 140-200 

ВЧ-45-5 441 323 5 160-220 

ВЧ-50-7 490 343 7 171-241 

ВЧ-50-2 490 343 2 180-260 

ВЧ-60-2 588 393 2 200-282 

ВЧ-70-2 686 441 2 229-300 

ВЧ-80-2 784 490 2 250-330 

ВЧ-120-2 1177 882 2 302-381 

 

Թուջի մակնիշում ВЧ տառերը նշանակում են, որ թուջը բարձրամուր է, 

առաջին թվերը ցույց են տալիս ամրության սահմանը ձգման դեպքում 

(կգու/մմ2), երկրորդը՝ հարաբերական երկարումը %-ով։  

Կռելի են համարվում այն թուջերը որոնք ունեն փաթիլաձև գրաֆիտներ։ 

Այս թուջերը ստացվում են որոշակի քիմիական բաղադրությամբ սպիտակ 

թուջի շիկափափկացման ճանապարհով։ Այսպիսի թուջերը իրենց անվանու-

մը ստացել են բարձրացված պլաստիկության և ճլության պատճառով, չնա-

յած ճնշմամբ չեն մշակվում։ Կռելի թուջից պատրաստում են բարդ ձևի շին-

վածքներ՝ արգելակի կոճղակներ, եռաբաշխիչներ, անկյունակներ, հենատու-

փեր և այլն։ Աղյուսակում բերված են կռելի թուջի մեխանիկական հատկու-

թյուններն ըստ մակնիշների։ 
 

Աղյուսակ. Կռելի թուջի մեխանիկական հատկությունները 

Չուգունի մակնիշը 
Ամրության սահմանը 

ձգման դեպքում, 
կգու/մմ2 

Հարաբերական եր-
կարացումը, % 

Կարծրությունը, HB, 
ՄՊա 

КЧ – 37-12 37 12 163 

КЧ – 35-10 35 10 163 

КЧ – 33-8 33 8 163 

КЧ – 30-6 30 6 163 

КЧ – 45-6 45 6 241 

КЧ – 50-4 50 4 269 

КЧ – 56-4 56 4 269 

КЧ – 60-3 60 3 269 

КЧ – 63-2 63 2 269 
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Թուջի մակնիշում КЧ տառերը նշանակում են, որ թուջը կռելի է, առաջին 

թիվը ցույց է տալիս ամրության սահմանը ձգման դեպքում կգու/մմ2, երկրոր-

դը` հարաբերական երկարումը։ 

 

 

30. ԼԵԳԻՐՈՂ ՏԱՐՐԵՐ 

 

Լեգիրված համաձուլվածքները, բացի սովորական խառնուրդներից, պա-

րունակում են որոշակի քանակության հավելանյութեր, որոնք համաձուլվածք-

ներին տալիս են առանձնակի հատկություններ և կոչվում են լեգիրող տար-

րեր։ Լեգիրող տարրեր են` քրոմը (Ք), վոլֆրամը (Վ), մոլիբդենը (Մ), պղինձը 

(Պ), սիլիցիումը (Ս), ալյումինը (Ա), բորը (Բ), ցիրկոնիումը (Ց), նիկելը (Ն), 

վանադիումը (Վն), մանգանը (Մգ), կոբալտը (Կ), տիտանը (Տ), ֆոսֆորը (Ֆ), 

նիոբիումը (Ն)։ Յուրաքանչյուր լեգիրող տարր ունի իր նշանակությունը։ 

Լեգիրված համաձուլվածքների հատկությունները կախված են դրանցում 

պարունակվող լեգիրող տարրերից և դրանք են. 

 

Նիկելը - նշանակվում է Ni տառերով և 

իրենից ներկայացնում է պլաստիկ, կռելի 

մետաղ, ունի արծաթա-սպիտակ գույն։ 

Օդի սովորական ջերմաստիճանային 

պայմաններում ծածկվում է օքսիդաթա-

ղանթաշերտով, հալման ջերմաստիճանը՝ 

14530
 C, խտությունը՝ 8900 կգ/մ3։ 

 

 

 

Քրոմը - նշանակվում է Cr տառերով, 

կապտա-սպիտակավուն գույնի կարծր մե-

տաղ է, հալման ջերմաստիճանը՝ 18900
 C, 

խտությունը՝ 7190 կգ/մ3։ 

 

 
 

  

 

 

ՀԻՇԻՐ՝ Նիկելը և քրոմը լավացնում են համաձուլվածքների մեխանիկա-
կան հատկությունները, բարձրացնում պողպատի կրակակայունությունը և 
կոռոզիակայունությունը։ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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Վոլֆրամը - նշանակվում է W տա-

ռով, կարծր, արծաթա-մոխրագույն 

փայլող գույնի մետաղ է, հալման ջեր-

մաստիճանը՝ 34200
 C, խտությունը՝ 19,3 

գ/սմ3։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մանգանը - նշանակվում է Mn տառերով, 

արծաթա-սպիտակավուն գույնի մետաղ է, հալ-

ման ջերմաստիճանը՝ 12450 C, եռմանը՝ 21500 C, 

խտությունը՝ 7200-7400 կգ/մ3, հալման ջերմաս-

տիճանը՝ 14150
 C, խտությունը՝ 2328 կգ/մ3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սիլիցիումը - նշանակվում է Si տառե-

րով, ամորֆ ձևով շականակագույն գույնի 

փոշիանման, իսկ բյուրեղացված վիճա-

կում մուգ-մոխրագույն ոչ մետաղ է, հալ-

ման ջերմաստիճանը՝ 14150
 C, եռմանը՝ 

32500
 C, խտությունը՝ 2328 կգ/մ3։ 

 

 

 

 

ՀԻՇԻՐ՝ Վոլֆրամը բարձրացնում է համաձուլվածքների կարծրությունը, 
ամրությունը բարձր ջերմաստիճաններում, լավացնում է կտրման հատ-
կությունները (շիկակայունություն)։ 

 

ՀԻՇԻՐ՝ Մանգանը բարձրացնում է համաձուլվածքների կարծրությունը, 
մաշակայունությունը, դիմադրությունը՝ հարվածային բեռնվածություն-
ների։ 

 

ՀԻՇԻՐ՝ Սիլիցիումը բարձրացնում է համաձուլվածքների առաձգական 
հատկությունները և թթվակայունությունը։ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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Տիտանը – նշանակվում է Ti տառե-

րով, բաց մոխրագույն, արծաթափայլ մե-

տաղ է, հալման ջերմաստիճանը՝ 16680 

С, խտությունը 4505 կգ/մ3։  

 

 

 

 

 

 

 

 

Մոլիբդենը - գորշ արծաթափայլ մե-

տաղ է, փոշին՝ մոխրագույն, հալման ջեր-

մաստիճանը՝ 2620±100 
С, խտությունը՝ 

10200 կգ/մ3։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանադիումը – սպիտակ, մոխրագույն, 

պողպատափայլ մետաղ է, խտությունը՝ 6110 

կգ/մ3, հալման ջերմաստիճանը՝ 19200
 C։ 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԻՇԻՐ՝ Տիտանը բարձրացնում է համաձուլվածքների կրակակայու-
նությունը և թթվակայունությունը։ 

 

ՀԻՇԻՐ՝ Մոլիբդենը լավացնում է համաձուլվածքների մեխանիկական 
հատկությունները նորմալ և բարձր ջերմաստիճանների դեպքում, որոշ 
չափով բարձրացնում է եռունակությունը։ 

ՀԻՇԻՐ՝ Վանադիումը լավացնում է համաձուլվածքների պլաստիկ 
հատկությունները, տրոհում է նրա միկրոստրուկտուրան։ 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%B2
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%B2
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6


 76 

 

Կոբալտը – փայլուն արծաթա-սպիտակ 

մետաղ է, օքսիդների բարակ շերտից ստա-

նում է դեղնավուն երանգ, խտությունը՝ 8,9 

գ/սմ3, հալման ջերմաստիճանը 14940
 C, ունի 

ֆերոմագնիսական հատկություն։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ՀԻՇԻՐ՝ Կոբալտը բարձրացնում է համաձուլվածքների հարվածային 
ճլությունը և կրակաամրությունը։ 

https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B5%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%A3&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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ԹԵՍԹԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՍԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

1. Պողպատների և թուջերի մակնիշավորում. 
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ԳԼՈՒԽ V. ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ  

ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐ 

 

31. ՊՂԻՆՁ  

 

Պղինձը վարդակարմիր գույնի, ջիլ մետաղ է։ Պղնձի խտությունը կազ-

մում է 8960 կգ\մ3, հալման ջերմասաիճանը` 10850 C։ Պղինձն ունի լավ ջերմա 

և էլեկտրահաղորդականություն, կոռոզիակայունություն, լավ ենթարկվում է 

գլանման, դրոշմման։ Ամրության սահմանը ձգման դեպքում կազմում է 200-

300 ՄՊա (20-35 կգու/մմ2)։ Բնության մեջ պղինձը հանդիպում է հիմնականում 

միացումների ձևով (պղնձի կոլչեդան և այլն)։ 

Կախված քիմիական բաղադրությունից և նշանակումից, թողարկում են 

հինգ անվանատեսակի պղինձ. 

 կատոդային (մակնիշները՝ МВ4к, МՕՕк, МОКу, МОК, М1к),  

 ոչ թթվածնային (մակնիշները՝ М00б, МОб, М1б, թթվածնի պարունա-

կությունը ոչ ավելի 0,003%),  

 կատոդային վերահալված (մակնիշները՝ М1у, М1),  

 ապաօքսիդացված (մակնիշները` М1р, М1ф, М2р, М3р),  

 կրակային ռաֆինացված (զտած) (մակնիշները՝ М2, М3)։ 

Կատոդային պղինձը բնութագրվում է խառնուրդների ցածր պարունա-

կությամբ (նայած պղնձի մակնիշի)՝ անտիֆոնի, արսենի, երկաթի, նիկելի, 

կապարի, անագի, ցինկի, ծծմբի, ֆոսֆորի և թթվածնի պարունակությունը՝ 

0,003-0,1 % սահմաններում։ 

Մյուս անվանատեսակի պղինձը, կախված նշանակումից և մակնիշից, 

պարունակում է խառնուրդներ 0,01-0,5 % սահմաններում։  

Կատոդային պղնձից պատրաստում են հոսանք հաղորդող դետալներ, 

կատոդներ և լարեր, իսկ մյուս անվանատեսակի պղնձից՝ ձույլեր, կիսաֆաբ-

րիկատներ։ Ճնշմամբ մշակման եղանակներով պատրաստում են թիթեղներ, 

ժապավեններ, մետաղաթաղանթ (ֆոլգա), ձողիկներ և տարբեր պրոֆիլներ, 

խողովակներ։  
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32. ՊՂՆՁԵ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐ 

 

Արդյունաբերության մեջ առավելապես տարածված են պղնձի հետևյալ 

համաձուլվածքները. 

 անագային բրոնզները պղնձի հիմքով համաձուլվածք է, ավելացրած 

3-8,5 % անագ և լեգիրող տարրեր (ցինկ, կապար, նիկել, ֆոսֆոր) մինչև 25%-ի 

չափով, 

 ոչ անագային բրոնզները պղնձի հիմքով համաձուլվածք է, ավելաց-

ված մինչև 20 % ալյումին, երկաթ, մանգան, նիկել և այլ տարրեր, բացի անա-

գից, 

 արույրները պղնձի և ցինկի համաձուլվածք է (մինչև 50%)։ 

Տեխնիկական օգտագործման նպատակից կախված, բրոնզները և 

արույրները ստորաբաժանվում են ձուլվող և դեֆորմացվող տեսակների։ Ձուլ-

վող բրոնզներից և արույրներից ձուլման մեթոդով պատրաստում են մեքենա-

ների դետալների ձուլվածքներ։ Դեֆորմացվող բրոնզները և արույրները կի-

րառում են ճնշման մեթոդով մշակելով (գլանում, կռում, դրոշմում) տարբեր 

պրոֆիլներ, կռվածքներ և դրոշմվածքներ։ 

Բրոնզները նշանակում են Бр տառերով և բրոնզի մակնիշի մեջ մտնող 

տառերով, դրանք լեգիրող տարրերի բաղադրությունն են բրոնզում, իսկ թվերը 

ցույց են տալիս այդ տարրերի միջին պարունակությունը։ Լեգիրող տարրերը 

նշանակվում են տարրի անվան սկզբնատառով՝ բացառությամբ մանգանի, ո-

րը նշանակվում է Мц։ Օրինակ՝ БрАЖМц-10/3-1,5 մակնիշը նշանակում է, որ 

բրոնզը պարունակում է 10% ալյումին, 3% երկաթ, 1,5% մանգան, մնացածը 

պղինձ է: 

 
 

Արույրները նշանակվում են Л տառով, լեգիրող տարրերի սկզբնատառե-

րով և թվերով, որոնք ցույց են տալիս պղնձի և լեգիրող տարրերի միջին պա-

րունակությունը։ Օրինակ՝ ЛС 59-1 մակնիշը նշանակում է, որ արույրը պարու-

նակում է 59 % պղինձ և 1 % կապար։ 
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Ձուլման անագային բրոնզները պարունակում են անագ, ցինկ, կապար և 

նիկել, որոնք ապահովում են բրոնզների ձուլման լավ հատկություններ։ Ձուլ-

ման անագային բրոնզներն ունեն բարձր ջերմահաղորդականություն, հետ-

ևաբար այդ բրոնզներից պատրաստված հակաշփական դետալները կարող 

են աշխատել բարձր ջերմաստիճանների (մինչև 3500 C) պայմաններում։ Ար-

դյունաբերությունը թողարկում է ձուլման անագային Бр03Ц7С5Н1, 

БрՕ3Ц12С5, Бр05ЦС5 և այլ մակնիշների բրոնզներ։ Դրանք կիրառում են մե-

քենաների հակաշփական դետալների ձուլվածքների, արմատուրաների հա-

մար, որոնք աշխատում են ծովային և անալի ջրի մեջ և գոլորշիներում մինչև 

2,5 ՄՊա ճնշման տակ։  

Դեֆորմացվող անագային բրոնզները, որոնք պարունակում են անագ, 

ցինկ, կապար և ֆոսֆոր, լավ ենթարկվում են մետաղների ճնշմամբ մշակման։ 

Անագային բրոնզների մեխանիկական հատկությունները կախված են անա-

գի պարունակությունից։ Անագի պարունակության մեծացումից անագային 

բրոնզների ամրությունը աճում է, իսկ հարաբերական երկարումը իջնում է։ 

Ճնշմամբ մշակելու դեպքում դեֆորմացվող բրոնզներում մեծանում է ամրու-

թյունը, կարծրությունը և մյուս հատկությունները, բայց պակասում է հարաբե-

րական երկարացումը։ Դեֆորմացվող անագային բրոնզները թողարկվում են 

БрОФ-6,5-0,15, БрՕՓ4-0,25, БрՕЦ4-3, БрՕЦС-4-4-4 և այլ մակնիշների: Այդ-

պիսի բրոնզների տարբեր գլանված պրոֆիլներից պատրաստում են հակաշ-

փական դետալներ, մեմբրանների զսպանակներ, խողովակներ ապարատնե-

րի և սարքերի համար ու այլ դետալներ։ 

Ոչ անագային բրոնզները որպես լեգիրող տարրեր պարունակում են ա-

լյումին, երկաթ, նիկել և մանգան, որոնք նպաստում են մեխանիկական հատ-

կությունների բարձրացմանը։ Այդպիսի բրոնզներ թողարկում են БрА9Мц-2Л, 

БрА9Ж-3Л, БрА10ЖАН-4Л մակնիշների: Ոչ անագային բրոնզներն ունեն 

բարձր կոռոզիկայունություն, փոքր հակաշփական մաշելիություն և ավելի 

բարձր մեխանիկական հատկություններ, քան անագային բրոնզները։ Ոչ ա-

նագային ձուլման բրոնզներից ձուլում են վռաններ, ատամնանվակներ, պոմ-

պերի իրաններ, արմատուրա։ 

Դեֆորմացվող ոչ անագային բրոնզները` պարունակում են որպես լեգի-

րող տարրեր ալյումին, մանգան, երկաթ, նիկել, տիտան, բերիլի և այլն։ Ոչ ա-

նագային դեֆորմացվող բրոնզների մակնիշներն են՝ БрАМц-9-2, БрАЖ-9-4, 

БрБ-2, БрБНТ-1,7 և այլն։ Այդպիսի բրոնզներն ունեն ամրության և առաձգա-

կանության բարձր ցուցանիշներ, լավ են ենթարկվում ճնշմամբ մշակման։ 

Դրանք կիրառվում են թիթեղներ, շերտեր, ժապավեններ, խողովակներ, զս-

պանակներ, ինչպես նաև հակաշփական դետալներ պատրաստելու համար։ 
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Ձուլման արույրները ունեն ձուլման ավելի բարձր հատկություններ, քան 

ձուլման բրոնզները, ալյումին և երկաթ ավելացված արույրները բնութա-

գրվում են ծովաջրում լավ կոռոզիակայունությամբ, սիլիցիում ավելացված ա-

րույրները լավ եռակցվում են և ունեն մեխանիկական բարձր հատկություն-

ներ։ Ձուլման արույրները թողարկում են` ЛК80-3Л, ЛАНСМц66-6-3-2, 

ЛКС80-3-3, ЛМцНЖА60-2-1-1-1 և այլ մակնիշների։ Ձուլման արույրները կի-

րառվում են բարդ կոնֆիգուրացիայի ձուլվածքներ, կոռոզիակայուն արմա-

տուրա պատրաստելու համար, որոնք աշխատում են բարձր (մինչև 2500 C,) 

ջերմաստիճաններում՝ ինչպես նաև ձուլվածքներ ստանալու համար, որոնք 

ենթարկվում են hիդրաօդային փորձարկումների։ 

Դեֆորմացվող արույրներ պատրաստում են տարբեր մակնիշների։ Մինչև 

90-97 % պղինձ և 3-7 % ցինկ պարունակող արույրները կոչվում են տոմպակ, 

մակնիշվում են` Л96, Л90: 80-45 % պղինձ և 15-20 % ցինկ պարոլնակող 

արույրները կոչվում են կիսատոմպակ, մակնիշվում են՝ Л85, Л80: Այդպիսի 

արույրներում հիմնական լեգիրող տարրերն են ալյումինը, երկաթը, մանգանը, 

նիկելը, անագը, կապարը և այլն։ Պղնձի բարձր պարունակությամբ արույրնե-

րը` Л96, Л90, Л80 ունեն բարձր պլաստիկություն։ Բարդ լեգիրված արույրնե-

րը բնութագրվում են բարձր հակակոռոզիական և մեխանիկական հատկու-

թյուններով։ Արույրները, որոնցում ավելացված է անագ, ավելի կայուն են ծո-

վաջրում, քան մնացած բոլոր արույրները, դրա համար կոչվում են ծովային 

արույրներ։ Դեֆորմացված արույրները կիրառում են խողովակներ արտադ-

րելու, տարբեր պրոֆիլներ (ժապավեններ, թիթեղներ, ձողիկներ, լարեր), 

կռվածքներ, ինչպես նաև ճնշման տակ աշխատող պատասխանատու դետալ-

ներ պատրաստելու համար։ 

 

 

33. ԱԼՅՈՒՄԻՆ, ՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ  

ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐ  

 

Ալյումինը թեթև, արծաթափայլ-սպիտակավուն մետաղ է, որի խտությու-

նը կազմում է 2700 կգ/մ3, հալման ջերմաստիճանը՝ 6600
 C։ Ալյումինը լավ է 

հաղորդում էլեկտրական հոսանք և ջերմություն, ունի բարձր պլաստիկություն, 

բավականին ամուր է։ Փոխազդեցության մեջ մտնելով օդի թթվածնի հետ, 

ալյումինը ծածկվում է ալյումինի օքսիդի բարակ ամուր թաղանթով, որը ծա-

ռայում է որպես հետագա կոռոզիացումից պաշտպանվելու լավ միջոց։ Բնու-

թյան մեջ հանդիպում է տարբեր միներալների ձևով, որոնցից առավել տա-

րածված են բոքսիդները, կավահողերը։ 
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Քիմիական բաղադրությունից կախված ալյումինը ստորաբաժանվում է 

հատակ մաքրության (A999), որը պարունակում է 99,999 % ալյումին, բարձր 

մաքրության (А995, А99, А97, А95), որոնցում ալյումինի պարունակությունը 

համապատասխանաբար լինում է 99, 995 մինչև 99,95 % և տեխնիկական 

մաքրության A85, A8, A7, A7E, A6, A5, A5E և A0)` ալյումինի պարունակու-

թյունը համապատասխանաբար 99,85 մինչև 99 %։  

Ալյումինի մեջ լինում են մի շարք խառնուրդներ՝ երկաթ, սիլիցիում, 

պղինձ, ցինկ, տիտան և այլն։ Տեխնիկական մաքուր ալյումինին, որը ձույլերի 

ձևով մատակարարվում է ճնշմամբ մշակելու համար, ավելացնում են մինչև 

0,1 % տիտան, A85, A8, A7 և A5 մակնիշների, իսկ 0,15 % տիտան՝ A0 մակնի-

շի համար։ 

Ալյումինը լայնորեն օգտագործում են էլեկտրական լարեր, խողովակներ, 

մետաղաթաղանթ և քիմիական արտադրության ապարատուրա պատրաստե-

լու համար։ Ալյումինի այս կամ այն հատկությունները լավացնելու համար ա-

վելացնում են տարբեր մետաղnեր (պղինձ, մագնեզիոuմ, ցինկ, սիլիցիում, լի-

թիում և այլն)։ Ստացված ալյումինե միահալվածքներն ունեն բարձր մեխանի-

կական հատկություններ, փոքր խտություն, բարձր էլեկտրա- և ջերմահաղոր-

դականություն և լավ կոռոզիակայունություն։ Կախված տեխնիկական օգտա-

գործման նպատակից` ալյումինի համաձուլվածքները ստորաբաժանվում են.  

 դեֆորմացվող, 

 ձուլվող: 

Դեֆորմացվող ալյումինի համաձուլվածքների թվում առավել լայն կիրա-

ռում են գտնում դյուրալյումինները՝ ալյումինի և պղնձի (մինչև 5,2 %), մագնե-

զիումի (մինչև 2,7 %) և մանգանի (մինչև 1 %) համաձուլվածքները: Պղինձը և 

մագնեզիումը բարձրացնում են միահալվածքի ամրությունը, իսկ մանգանը՝ կո-

ռոզիակայունությունը։ 
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Դյուրալյումինները մակնիշվում են Д տառով և թվանշանով, որը ցույց է 

տալիս համաձուլվածքի համարը։ Օրինակ՝ Д1, Д12, Д16 և այլն։ 

Դյուրալյումիններից պատրաստում են թիթեղներ, խողովակներ, ժապա-

վեններ, ձողիկներ, մետաղալար, տարբեր պրոֆիլներ, որոնցից ստանում են 

շինարարական կրող կոնստրուկցիաների դետալներ և ապակեպատման պա-

նելներ։ 

Ձուլման ալյումինե համաձուլվածքներից, առավելագույն տարածում են 

ստացել սիլումինները` ալյումինի և սիլիցիումի համաձուլվածքները (10 մինչև 

13 %)։ Սիլումինները (ալյումինի համեմատ) տարբերվում են բարձր մեխանի-

կական հատկություններով, կտրմամբ լավ մշակելիությամբ, կոռոզիակայու-

նությամբ, ունեն ձուլման բարձր հատկություններ։ 

Սիլումինները և այլ ձուլման համաձուլվածքները մակնիշվում են АЛ տա-

ռերով և թվանշանով, վերջինը ցույց է տալիս համաձուլվածքի հերթական հա-

մարը (АЛ1, АЛ2)։ 

Սիլումինները կիրառում են շարժիչների իրաններ, ավիացիայի սարքեր 

պատրաստելու համար։ 

 

 
 

Մագնեզիումը արծաթափայլ-սպիտակ, շատ թեթև մետաղ է, նրա խտու-

թյունը կազմում է 1750 կգ/մ3, հալման՝ ջերմաստիճանы 6500 C, ունի ցածր մե-

խանիկական հատկություններ։ Մագնեզիումը հեշտ օքսիդանում է, դժվարաց-

նելով նրա հալումը և լցումը։ Մագնեզիումի որոշ հատկությունները բարձրաց-

նելու համար, որպես լեգիրող տարրեր, կիրառում են ալյումին, ցինկ (ամրաց-

նում է մագնեզիումային միահալվածքները), մանգան (բարձրացնում է կոռո-

զիակայունությունը): 
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Մագնեզիումային համաձուլվածքները ստորաբաժանվում են.  

 դեֆորմացվող, որոնք մակնիշվում են МА տառերով, 

 ձուլման, որոնք մակնիշվում են МЛ տառերով։  

Տառերից հետո եղած թվանշանները ցույց են տալիս համաձուլվածքի 

պայմանական համարը։ Մագնեզիումային համաձուլվածքները օգտագոր-

ծում են ինքնաթիռաշինությունում (բենզինի և յուղի բաքեր), ինչպես նաև ձուլ-

ման և դրոշմման դետալներ արտադրելու համար։ 

 

 

34. ՏԻՏԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ՀԻՄՔՈՎ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐ 

 

Տիտանը արծաթափայլ, սպիտակ, դժվարահալ (հալման ջերմաստիճանը 

16650
 C,) մետաղ է։ Մյուս մետաղների համեմատ օժտված է ոչ բարձր խտու-

թյամբ (4505 կգ/մ3), ազոտային և ծծմբային թթուների նկատմամբ բնութագր-

վում է բարձր կոռոզիակայունությամբ։ Տիտանը թողարկվում է երկու մակնի-

շի՝ ВТ1-00, ВТ1-0, որոնց հիման վրա պատրաստում են 14 տիտանային միա-

հալվածքներ՝ 0Т4-1, ВТ3-1, ВТ-5, ВТ-9, ВТ-16, ВТ-22, ВТ-7М այլ մակնիշնե-

րի։ Տիտանային միահալվածքների բաղադրությունում մտնում են ալյումին 

(0,2-7,5 %), իսկ մի քանի մակնիշների միահալվածքներ պարունակում են 

մանգան, մոլիբդեն, վանադիում և այլ տարրեր։ 

Տիտանը և տիտանային համաձուլվածքները, որոնք պատկանում են դե-

ֆորմացվող միահալվածքների թվին, ենթարկվում են գլանման, դրանք թո-

ղարկվում են տարբեր պրոֆիլի գլանվածքի ձևով (թիթեղներ, շերտեր, ձողեր, 

մետաղալարեր)։ Որպես կոռոզիակայուն նյութ տիտանը լայնորեն կիրառում 
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են մեքենաշինության, քիմիական և սննդի արդյունաբերության մեջ, տարբեր 

չափերի տարողություններ և խողովակաշարեր արտադրելու համար։ Տիտա-

նը և նրա միահալվածքները կիրառվում են ավիացիոն, հրթիռային տեխնի-

կայի և ծովագնացության կարիքների համար։ Տիտանը կարևոր լեգիրող 

տարր է պողպատներ ու համաձուլվածքներ արտադրելու համար։ 

Տարբերակում են տիտանի երեք տեսակի համաձուլվածքներ. 

 α-համաձուլվածքներ՝ մաքուր տիտան և տիտանը ալյումինի, անագի և 

ցիրկոնիումի հետ համաձուլվածք (ВТ5, ВТ5-1, ОТ4-1, ОТ4, ВТ4, ОТ4-2), 

 β-համաձուլվածքներ (ВТ15), 

 α + β-համաձուլվածքներ (ВТ6, ВТ16, ВТ3-1, ВТ8 և ВТ9 և այլն)։ 

Ըստ շինվածքամասի մշակման եղանակի տիտանի համաձուլվածքները 

ստորաբաժանվում են ձուլման և դեֆորմացվող տեսակների։ 

 Տիտանի ձուլման համաձուլվածքները թողարկվում են՝ ВТ1, ВТ5Л, 

ВТ3-1Л, ВТ1Л, ВТ21Л մակնիշներով։ Այս մակնիշների բաղադրությունում ա-

լյումինը կազմում է մինչև 6 %, քրոմը մինչև 2 %, մոլիբդենը՝ մինչև 2 % և վա-

նադիումը՝ 1,2 %։ Բացի դրանից բաղադրության մեջ չնչին քանակությամբ լի-

նում են սիլիցիում և երկաթ։ Այս խմբի համաձուլվածքները ունեն բարձր ձու-

լական հատկություններ՝ բարձր հեղուկահոսունություն, աննշան գծային (1 

%) և ծավալային (3 %) նստվածքներ, տաք ճաքերի փոքր հակվածություն, 

ձուլվածքի բարձր ամրություն և գործնականում բացակայում է համաձուլ-

վածքի անհամասեռությունը։ Տիտանային համաձուլվածքներից պատրաս-

տում են տարբեր ձևի ձուլվածքներ և խողովակներ։ Այս համաձուլվածքների 

թերությունը կայանում է բարձր գազակլանման և ձևագոյացման նյութերի 

հանդեպ ակտիվ դրսևորման մեջ, մխման չեն ենթարկվում, քանի որ այդ դեպ-

քում կնվազի շինվածքամասի ամրությունը և հարվածային ճլությունը։  

 

 

35. ԿԱՊԱՐ, ԱՆԱԳ, ՆԻԿԵԼ, ՔՐՈՄ, ՑԻՆԿ ԵՎ  

ԴՐԱՆՑ ՀԻՄՔՈՎ ԶՈԴԱՆՅՈՒԹԵՐ  

 

Կապարը փափուկ կապտավուն-գորշ մետաղ է, խտությունը կազմում է 

11340 կգ/մ3, հալման ջերմաստիճանը՝ 327,40
 C, ունի բարձր պլաստիկություն 

և ձուլման լավ հատկություններ։ Օդի թթվածնի հետ մտնելով փոխազդեցու-

թյան մեջ, մետաղի մակերևույթի վրա առաջացնում է կապարիօքսիդի թա-

ղանթ, որը խոչընդոտում է նրա հետագա օքսիդացմանը:  
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Կախված քիմիական բաղադրությունից, բարձր մաքրության կապար թո-

ղարկում են հետևյալ՝ СՕՕՕՕ, С000, С00 մակնիշների և СՕ, С1С, С1, С2С, 

С2, С3, С3С մակնիշների։ 

Բարձր մաքրության կապարը պարունակում է 0,0001 % ոչ ավելի տար-

բեր խառնուրդներ արծաթ, պղինձ, ցինկ, անագ, մագնիզիում և այլն, իսկ (23 

մակնիշի կապարը` 0,5 %-ից ոչ ավելի խառնուրդներ։ 

СՕ, С1, С2 և այլ մակնիշների կապարները մատակարարվում են 30-40 

կգ զանգված ունեցող ձուլակտորների ձևով, իսկ բարձր մաքրության կապարը 

մինչև 6 կգ զանգված ունեցող ձույլերի ձևով։ СՕ, С1, С2, С3 մակնիշների կա-

պարները որպես լեգիրող տարր լայնորեն կիրառում են արույրներ և բրոնզներ 

արտադրելու համար։ 

Կապարից պատրաստում են խողովակներ, որոնք նշանակված են հե-

ղուկ, կոռոզիա առաջացնող միջավայր փոխադրելու համար։ Էլեկտրատեխ-

նիկական արդյունաբերության մեջ կապարից պատրաստում են թթվածին է-

լեկտրա կուտակիչներ, կաբելների թաղանթներ և այլն։ Սանիտարատեխնի-

կական աշխատանքներում կապարը կիրառում են ջրատար և կոյուղու խողո-

վակների առավել պատասխանատու միացումները ամրացնելու համար։ 

Անագը փափուկ, արծաթափայլ-սպիտակ մետաղ է, որի խտությունը 

կազմում է 7300 կգ\մ3, հալման ջերմաստիճանը 232,10 C: Անագը պակաս ջեր-

մաէլեկտրահաղորդիչ է, օդում և ջրում գրեթե չի օքսիդանում։ Կախված անա-

գի քիմիական բաղադրությունից, թողարկում են հետևյալ մակնիշների անագ՝ 

ОВЧ-000, О1ПЧ-01, 02, 03, 04։ Անագը, բացի ОВЧ-000 մակնիշից, մատակա-

րարվում 1 մինչև 25 կգ զանգված ունեցող ձուլակոճղերի ձևով։ 

Արդյունաբերության մեջ անագը կիրառում են որպես պաշտպանիչ 

պատվածք տարբեր տարողությունների համար, ինչպես և լեգիրող տարր` ա-

րույրներ և բրոնզներ արտադրելու համար։ 

Նիկելը դժվարահալ, արծաթափայլ-սպիտակ մետաղ է, կոռոզիակայուն 

է։ Նիկելի խտությունը կազմում է 8900 կգ/մ3, հալման ջերմաստիճանը՝ 14550
 

C։ Ըստ քիմիական բաղադրության կան հետևյալ մակնիշների նիկելներ՝ H-0, 

H-կ, H-1, H-2, H-3 և H-4: H-0 մակնիշի նիկելը պարունակում է խառնուրդներ 

(ալյումին, երկաթ, պղինձ, ծծումբ, ֆոսֆոր և այլն) ոչ ավելի 0,02 %-ի չափով, 

իսկ H-4 մակնիշի նիկելը՝ մինչև 2,4 % (ածխածին, ծծումբ և պղինձ)։ Նիկելն 

օգտագործում են պողպատները լեգիրելու համար։ Բացի այդ, նիկելը կիրա-

ռում են դեկորատիվ և պաշտպանիչ պատվածքների համար։ Նիկելի միահալ-

վածքը մանգանի հետ մակնիշվում է НМц2,5, НМц5։ НМц5 մակնիշը թողարկ-

վում է մետաղալարի ձևով, օգտագործվում է ավտոմոբիլների, օդանավերի և 

տրակտորների ներքին այրման շարժիչների վառիչ մոմեր պատրաստելու հա-
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մար։ Նիկելի և քրոմի միահալվածքից (HX9,5) պատրաստում են ջերմաէլեկտ-

րական վերափոխիչներ (ջերմազույգ)։ Նիկելի և պղնձի միահալվածքը կոչ-

վում է մելխիոր։ 

Քրոմը շատ ամուր և դժվարահալ մետաղ է, գորշ պողպատի գույնի, 

խտությունը 7190 կգ/մ3, ունի հալման շատ բարձր ջերմաստիճան (18900 C), 

նորմալ պայմաններում բարձր կոռոզիակարուն է թթվածնի և խոնավության 

պայմաններում։ Մետաղե քրոմը օգտագործում են մետաղները պատելու 

(քրոմապատում) համար, որն ունի պաշտպանող և դեկորատիվ հատկություն-

ներ։ Երկաթի հետ միացումներում (ֆերոմիահալվածքներ) քրոմը ծառայում է 

որպես կարևոր լեգիրող տարր։ 

Ցինկը կապտա-արծաթագույն, փայլուն, միջին կարծրության մետաղ է։ 

Օդում մնալու դեպքում փայլազրկվում է, կազմելով օքսիդի բարակ, բայց խիտ 

թաղանթ, որը մետաղին պաշտպանում է հետագա օքսիդացումից։ Ցինկի 

խտությունը 7133 կգ/մ3 է, հալման ջերմաստիճանը՝ 4200 C, այն հեշտությամբ 

լուծվում է թթուներում։ Կախված քիմիական բաղադրությունից, թողարկում են 

ЦВ00, ЦВ0, ЦВ1,ЦВ, ЦՕА, Ц0, Ц1С, Ц1,Ц2, Ц2С, Ц3С, Ц3 մակնիշների 

ցինկ։ Ցինկին ուղեկցող խառնուրդներ են կապարը, երկաթը, կադմիումը, 

պղինձը, անագը, արսենը, որոնց պարունակությունը (ըստ մակնիշների) սահ-

մանափակվում է 0,003-ից մինչև 2,5 %։ Բոլոր խառնուրդները բարձրացնում 

են ցինկի կարծրությունը և խիստ կրճատում նրա պլաստիկությունը։ 

Ցինկը լայնորեն կիրառվում է պողպատե շինվածքները կոռոզիայից 

պաշտպանելու համար։ Պողպատե շինվածքը պատում են ցինկով էլեկտրա-

կան եղանակով, կամ դրանք վաննայի մեջ հալված ցինկում խորասուզելով։ 

Ցինկը հիմնական լեգիրող տարր է պղնձի և ալյումինի միահալվածքներ ար-

տադրելու համար։ Ցինկը գլանում են թիթեղի տեսքով և օգտագործում որպես 

կոնստրուկցիոն նյութ։  

Զոդանյութեր։ Համաձուլվածքները, որոնք ստացվում են դյուրահալ և այլ 

նյութերի հիմքով, կիրառվում են որպես հավելանյութեր՝ շինվածքամասերի և 

նախապատրաստվածքների զոդման համար կոչվում են զոդանյութեր։ Զոդա-

նյութերը լայն կիրառում ունեն սննդի, բժշկության սարքերի և պարագաների, 

ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրատեխնիկայի արտադրություններում։ Ըստ զո-

դանյութի հալման ջերմաստիճանի զոդանյութերը բաժանվում են հետևյալ 

խմբերի. 

 փափուկ զոդանյութեր, 

 պինդ զոդանյութեր։ 

Փափուկ զոդանյութերի հալման ջերմաստիճանը 4000 С է, զոդման ըն-

թացքում շինվածքամասերը չեն ենթարկվում մեխանիկական բեռնվածքների։ 
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Որպես փափուկ զոդանյութեր օգտագործում են անագը, կապարը, վիսմուտը 

և կադմիումը։ Որպես զոդանյութեր լայն տարածում են գտել անագի, կապա-

րի, վիսմուտի և կադմիումի հիմքով համաձուլվածքները։ Ամենատարածված 

կիրառում են գտել փափուկ զոդանյութերից անագի և կադմիումի հիմքով հա-

մաձուլվածքները, որոնք պարունակում են համապատասխանաբար 2/3 և 1/3 

չափաբաժնով անագ և կապար։ Օրինակ՝ անագակապարային ПОС 90 զո-

դանյութը պարունակում է 90 % անագ, մնացածը՝ կապար, անագակապա-

րաանտիմոնային զոդանյութի հիմքը կազմում են անագը, կապարը և անտի-

մոնը (ծարիր, սուրմա), իսկ որպես խառնուկներ օգտագործում են երկաթ, 

պղինձ, արսեն, նիկել, ծծումբ և ցինկ՝ ընդհանուր 0,15…0,20 %-ից ոչ ավել չա-

փաբաժնով։ 

Անագա-կապարային զոդանյութը թողարկում են թեփուկների, կլոր և 

եռանկյունանիստ ձողերի, լարերի, ժապավենների և ֆլյուցով լցված խողո-

վակների տեսքով։  

Օգտագործվում են նաև անագացինկային զոդանյութերը, որոնց բաղադ-

րության մեջ, ըստ մակնիշների անագը կազմում է 90, 70, 60 և 40 %, մնացածը՝ 

ցինկ։ Այսպիսի զոդանյութերը ունեն մեծ բյուրեղացման սահմաններ, մեծ ամ-

րություն և ցածր պլաստիկություն։ 

Կարծր զոդանյութերը ունեն 4000 С-ից բարձր ջերմաստիճան՝ միչև 800-

9000 С ջերմաստիճանների սահմաններում և հանդիսանում են պղնձի և ցինկի 

(արույր), ցինկի և արծաթի (արծաթային) համաձուլվածքներ։ Արծաթային զո-

դանյութերը կիրառվում են էլեկտրա և ռադիիոսարքերի զոդման համար, որ-

տեղ անհրաժեշտ է մեծ էկետրահաղորդականություն։ 

 

 

36. ՀԱԿԱՇՓԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐ 

 

Հակաշփական միահալվածքները, որոնք կիրառվում են սահքի առանց-

քակալներում, ունեն հատուկ ստրուկտուրա, որը պինդ մասնիկներ պարունա-

կող փափուկ հիմք է։ Այդպիսի ստրուկտուրան ապահովում է երկու շփվող մա-

կերևույթների փոքր մաշվածք, նվազագույն ձևափոխում մեծ տեսակարար 

ճնշումների դեպքում։ Աշխատանքի ժամանակ փափուկ հիմքը մաշվում է, 

պինդ մասնիկների միջև առաջանում են փոսիկներ, որոնցում լավ պահվում են 

քսուքային նյութերը: 

Հակաշփական միահալվածքները ստորաբաժանվում են.  

 բաբիտների,  

 բրոնզների,  
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 արույրների  

 հակաշփական թուջերի: 

Բաբիտներ են կոչվում միահալվածքները անագի կամ կապարի հիմքով։ 

Թողարկում են Б88, Б83, Б83С, Б16, БС6 մակնիշների բաբիտներ, որոնցում 

անագի պարունակությունը հավասար է 5,5-88 %-ի։ Որքան բարձր է անագի 

պարունակությունը, այնքան լավ են բաբիտների հակաշփական և մեխանի-

կական հատկությունները։ Б88, Б83, Б83С բաբիտները կիրառում են տուրբին-

ների և նավերի համար դիզելների առանցքակալներ պատրաստելիս։ Կապա-

րահիմք ունեցող բաբիտներ են Б16, БH, БС6, որոնք ունեն ավելի ցածր հա-

կաշփական և մեխանիկական հատկություններ (քան անագի հիմքով բաբիտ-

ները), դրանք կիրառվում են առանցքակալներում, որոնք աշխատում են մի-

ջին և ոչ մեծ բեռնվածությամբ, ավտոտրակտորային շարժիչներում, էլեկտ-

րաքարշերում, աշտարակակռունկներում և այլն։ 

Որպես հակաշփական թուջեր կիրառվում են գորշ և բարձրամուր թուջերը։ 

Գորշ թուջերի թվում հակաշփական լավ հատկություններ ունեն լեգիրված 

АС4, АС4-2, АС4-3 թուջերը, որոնք պարունակում են 0,2-0,4 % քրոմ և նիկել, 

0,3-0,7 % պղինձ, բարձրամուր թուջերի թվում՝ АВ4-1, АВ4-2 մակնիշի թուջե-

րը։ Հակաշփական թուջերն օգտագործում են շփման առանցքակալներ պատ-

րաստելու համար, որոնք աշխատում են ոչ մեծ տեսակարար ճնշումների և լի-

սեռը փոքր հաճախությամբ պտտվելու դեպքում։ 

 

ԹԵՍԹԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
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ԳԼՈՒԽ VI. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՄ 

 

37. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՋԵՐՄԱՅԻՆ 

ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Պողպատների և այլ կառուցվածքային նյութերի ջերմային մշակում ան-

վանում են նախապատրաստվածքների, շինվածքամասերի (մանրամասերի) 

և գործիքների ջերմային մշակման տեխնոլոգիական գործընթացը, որի ար-

դյունքում փոփոխվում է նյութի միկրոկառուցվածքը, նաև դրա հետ մեկտեղ 

մեխանիկական, ֆիզիկաքիմիական և տեխնոլոգիական հատկությունները: 

Կառուցվածքային նյութերի ջերմային մշակման գործույթը կապված է 

կրկնակի բյուրեղացման (ջերմային ազդեցության ժամանակ բյուրեղային 

վանդակի փոփոխվելը մեկ այլ տեսակի վանդակով) հետ, ինչպես նաև նյութի 

քիմիական բաղադրության փոփոխության հետ։  

Ջերմային մշակման են ենթարկվում նախապատրաստվածքները, 

կռվածքները, դրոշմները, ինչպես նաև պատրաստի շինվածքամասերը և գոր-

ծիքները, որոնց պետք է տրվի անհրաժեշտ հատկություններ՝ կարծրություն, 

ամրություն, մաշվածակայությություն, առաձգականություն, ներքին լարում-

ների հանում, մշակելիության բարելավում։ 

Ջերմային մշակման էությունը կայանում է հետևյալում. 

 մետաղների տաքացումը մինչև այն ջերմաստիճան, որը բարձր կամ 

ցածր է կրիտիկական ջերմաստիճանից,  

 պահել այդ ջերմաստիճանում,  

 և այնուհետև դանդաղ կամ արագ հովացնել։ 

Հովացման ընթացքում մետաղի կառուցվածքում տեղի է ունենում բյուե-

ղային վանդակների փոփոխություն, որի հետևանքով կտրուկ փոփոխվում է 

մետաղի մեխանիկական հատկությունները։ Արագ հովացման դեպքում ավե-

լանում է կարծրությունը, մաշվածակայունությունը, առաձգականությունը և 

այլն, իսկ դանդաղ հովացման դեպքում՝ պլաստիկությունը, հարվածային ամ-

րությունը, մշակելիությունը։ Բացի դրանից, գոյություն ունի նաև ջերմային 

մշակում, որը կապված է շինվածքամասի նյութի քիմիական բաղադրության 

փոփոխման հետ, ինչը անվանում են ջերմաքիմիական մշակում։  

Կախված տաքացման եղանակից և տաքացման խորությունից բյուրե-

ղային վանդակների փոփոխությունը տեղի է ունենում մշակվող շինվածքա-

մասի ամբողջ հատվածքամասով կամ միայն մակերեսային շերտերում։ Տա-

քացնելով մինչև որոշակի ջերմաստիճան, պահելով այդ ջերմաստիճանում և 
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որոշակի արագությամբ հովացնելով շինվածքամասի միկրոստրուկտուրան 

փոփոխվում է ամբողջ հատվածքամասով։ 

Մշակվող շինվածքամասի մակերեսային շերտերի քիմիական բաղադրու-

թյան փոփոխությունը ուղեկցվում է դրանց ամրացմամբ և այլ հատկություն-

ների փոփոխմամբ։ 

 

 

38. ՊՈՂՊԱՏՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 

 

Գոյություն ունի պողպատների ջերմային մշակման հետևյալ եղանակները. 

 Պողպատների ծավալային ջերմային մշակում, ինչը իրականացվում է 

պինդ վիճակում գտնվող մետաղական համաձուլվածքի միկրոկառուցվածքի 

փոփոխության նպատակով և տալով մշակվող շինվածքամասի ամբողջ ծա-

վալով անհրաժեշտ հատկություններ (մխում, մխամեղմում, թրծաթողում, նոր-

մալացում): 

 Պողպատների մակերեսային ջերմային մշակում՝ ինչը առաջացնում է 

շինվածքամասի միայն մակերեսային շերտի կառուցվածքի և հատկություն-

ների փոփոխություն: 

 Ջերմաքիմիական մշակում, ինչը հանդիսանում է մետաղական շին-

վածքամասի նյութի տաքացում և ունակ է փոփոխելու գլխավորապես շին-

վածքամասի մակերեսի շերտի կառուցվածքը և բաղադրությունը: 

 Էլեկտրաջերմամշակում, ինչը իրականացվում է բարձր հաճախակա-

նությամբ հոսանքի տաքացմամբ, ինչպես նաև հպակային տաքացման ճա-

նապարհով և էլեկտրոլիտներում տաքացմամբ: 

 Ջերմամեխանիկական մշակում, ինչը իրենից ներկայացնում է շին-

վածքամասի տաքացում, որին անհրաժեշտ է ենթարկել գլոցման, կորզանման 

և նմանատիպ գործառույթների՝ պլաստիկ դեֆորմացիաների հետևանքով 

առաջացող մակակոփվածքը վերացնելու նպատակով: 

 

 

39. ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԸ 

 

Ջերմային մշակման գործընթացը, որի նպատակն է փոփոխել շինված-

քամասի նյութի ատոմային կառուցվածքը և հատկությունները բաղկացած է 

շինվածքամասի տաքացման, տվյալ ջերմաստիճանում պահպանման և որո-

շակի արագությամբ հովացման գործառույթներից։ Ջերմային մշակման գոր-

ծընթացի տեխնոլոգիական պարամետրերը կլինեն. 
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 համաձուլվածքի տաքացման առավելագույն ջերմաստիճանը,  

 այդ ջերմաստիճանում պահպանման ժամանակը, 

 տաքացման և հովացման արագությունները։ 

Պողպատի տաքացումը ջերմային մշակման հիմնական գործառույթնե-

րից մեկն է, որից կախված է փուլային և կառուցվածքային փոխակերպումնե-

րը, ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների փոփոխությունները, 

դրա համար տաքացման ռեժիմը հանդիսանում է որոշիչ՝ համաձուլվածքի հս-

տակ բնութագրիչներ ստանալու համար։ Գործնականում տարբերակում են 

յուրաքանչյուր շինվածքամասի կամ շինվածքամասի խմբաքանակի տեխնի-

կապես հնարավոր և տեխնիկապես թույլատրելի տաքացման ջերմաստիճան-

ներ։ 

Տեխնիկապես հնարավոր տաքացման արագությունը կախված է տա-

քացման եղանակից, տաքացման սարքերի տեսակից, շինվածքամասի ձևից և 

տեղակայումից, միաժամանակ տաքացվող շինվածքամասերի զանգվածնե-

րից և այլ գործոններից:  

Տեխնիկապես թույլատրելի կամ տեխնոլոգիական տաքացման արագու-

թյունը կախված է համաձուլվածքի քիմիական բաղադրությունից, կառուց-

վածքից, շինվածքամասի ուրվագծից և տաքացման ջերմության միջակայքից: 

Պահման ժամանակը այն ժամանակն է, որը անհրաժեշտ է շինվածքամասի 

ամբողջ ծավալով ջերմությունը հավասարեցնելու և համապատասխանաբար 

բոլոր ֆազերի և կառուցվածքային վերադասավորումների վերջացման հա-

մար: 

Հովացումը (սառեցումը) իրենից ներկայացնում է ավարտական գործըն-

թաց, ինչը իրականացվում է ստանալու նախատեսվող կառուցվածքը՝ անհրա-

ժեշտ մեխանիկական հատկություններով:  

Կախված տաքացման ջերմաստիճանից և հովացման արագությունի 

տարբերակում են հետևյալ հիմնական ջերմային մշակումները. 

 Թրծաթողում (Շիկամշակում), 

 Նորմալացում, 

 Մխում՝ հետագա մխամեղմամբ:  

 

 

40. ԹՐԾԱԹՈՂՈՒՄ 

 

Թրծաթողման նպատակն է հանել մետաղների և համաձուլվածքների 

ներքին լարվածությունը, վերացնել դրանց կառուցվածքային և քիմիական 
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տարամետությունը, ցածրացնել կարծրությունը և բարձրացնել մշակելիությու-

նը, նախապատրաստե դրանց հաջորդ ջերմամշակման գործույթի: 

Թրծաթողումը ջերմային մշակման գործառույթ է, որի արդյունքում շին-

վածքամասերը և նախապատրաստվածքները ձեռք են բերում հավասա-

րակշռվածության մոտ կառուցվածք։ Թրծաթողումը առաջացնում է մետաղ-

ների կամ համաձուլվածքների թուլացում ՝ ուղեկցելով դրանց պլաստիկու-

թյան բարձրացման և մնացորդային լարումների հանման։ Այն իրենից ներ-

կայացնում է որոշակի ջերմաստիճանի շինվածքամասի կամ նախապատ-

րաստվածքի տաքացում, այդ ջերմաստիճանում պահպանում և վառարանի 

հետ միասին աստիճանաբար դանդաղ հովացում։ Այդ ժամանակ շինվածքա-

մասը կամ նախապատրաստվածքը ստանում են առանց մնացորդային լա-

րումների կայուն կառուցվածք։ Թրծաթողման նշանակությունը կայանում է 

նրանում, որ վերացվում է շինվածքամասի կամ նախապատրաստվածքի կա-

ռուցվածքային տարամետությունը (անհամասեռությունը), ինչը ստացվել էր 

ճնշմամբ, ձուլմամբ, կռմամբ, եռակցմամբ և վերաբյուրեղացմամբ։ Կառուց-

վածքի տարամետության վերացմամբ տեղի է ունենում մեխանիկական և 

տեխնոլոգիական հատկությունների փոփոխություն, ներքին լարումների հա-

նում, փխրունության վերացում, կարծրության իջեցում, ամրության, պլաստի-

կության և հարվածային ճլության ավելացում, դրոշման և կտրմամբ մշակման 

լավացում։ Գործնականում տարբերակում են առաջնային և երկրորդական 

թրծաթողումներ։ 

 Առաջնային թրծաթողման ժամանակ տարամետ շինվածքամասը կամ 

նախապատրաստվածքը տաքացվում է հաստատուն և հավասարաչափ կա-

ռուցվածք ստանալու համար: 

 Երկրորդային թրծաթողման ժամանակ շինվածքամասը կամ նախա-

պատրաստվածքը տաքացվում է կրիտիկական ջերմաստիճանից ավելի՝ հե-

տագայում դանդաղ հովացմամբ կայուն կառուցվածքի վիճակ ստանալու հա-

մար։ Կրիտիկական ջերմաստիճանից ավելի տաքացման դեպքում ապահով-

վում է մետաղի կառուցվածքի լրիվ վերաբյուրեղացումը։ Թրծաթողման որա-

կյալ իրականացման համար անհրաժեշտ է ճիշտ ընտրել տաքացման ջեր-

մաստիճանը և արագությունը, ինչպես նաև հովացման արագությունը։ 

 

 

41. ՆՈՐՄԱԼԱՑՈՒՄ 

 

Նորմալացում անվանում են շինվածքամասի կամ նախապատրաստ-

վածքի ջերմային մշակման գործընթաց, որի ժամանակ դրանք տաքացվում 

են մինչև կրիտիկական ջերմաստիճան +30 … 500 С, պահպանում են այդ 
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ջերմաստիճանում և հովացնում օդում։ Այս դեպքում աննշան նվազում է 

կարծրությունը, ամրությունը, բարձրանում է պլաստիկությունը և հարվա-

ծային ճլությունը, ավելանում է կտրմամբ մշակելիությունը։ 

Նորմալացման համար տաքացման ջերմաստիճանը ընտրում են կախ-

ված օրինակ՝ պողպատի մակնիշից և ածխածնի պարունակության չափա-

բաժնից։ Նորմալացման նշանակումը կախված է պողպատի բաղադրությու-

նից՝ հետագա մշակման և կառուցվածքի ձևավորման համար։  

Օրինակ՝ ցածրածխածնային պողպատների մշակելիությունը լավացնե-

լու համար թրծաթողման փոխարեն կիրառում են նորմալացումը, Ст30 մակնի-

շի պողպատի լրիվ թրծաթողումից հետո (նունն է ինչ-որ մատակարարման վի-

ճակը) այն ունի հետևյալ հատկությունները. 

 Ст30՝ ամրություն 440 ՄՊա, պլաստիկություն -17 %, կարծրություն -

179 НВ, հարվածային ճլություն- КСV  62 Ջ/сսմ2: 

Նորմալացումից հետո ունի հետևյալ հատկությունները. 

 Ст30՝ ամրություն 390 ՄՊա, պլաստիկություն -23 %, կարծրություն -

143 НВ, հարվածային ճլություն- КСV  49 Ջ/сսմ2: 

 

 

42. ՄԽՈՒՄ 

 

Մխումը իրենից ներկայացնում է ջերմային մշակման գործընթաց, որի 

ժամանակ շինվածքամասը կամ նախապատրաստվածքը տաքացվում է կրի-

տիկական ջերմաստիճանից ավելի, պահվում այդ աստիճանում՝ հետագա ա-

րագ հովացվամբ։ Արդյունքում բարձրացվում է կարծրությունը, ամրությունը, 

առաձգականությունը, մաշակայունությունը և այլ մեխանիկական հատկու-

թյունները։ Ընդհանոր առմամբ մխման ժամանակ միկրոկառուցվածքի փոփո-

խությանը զուգահեռ փոփոխվում է մեխանիկական, ֆիզիկական և քիմիական 

հատկությունները։ 

Հովացման արագությունը նշանակալի պետք է ավել լինի կրիտիկական 

արագությունից։  

Մխամեղմումը ջերմամշակման տեսակ է, կատարվում է մխումից հետո և 

իրենից ներկայացնում մինչև որոշ ջերմաստիճան տաքացում՝ հաջորդական 

հովացումով (օդում կամ ջրում)։ «Մխամեղմում» տերմինը կիրառում են գլխա-

վորապես պողպատի ջերմամշակման դեպքում։ Գունավոր համաձուլվածքնե-

րի մխամեղմումը սովորաբար անվանում են արհեստական ծերացում։ 

Մխման հետևանքով պողպատը ձեռք է բերում ոչ միայն կարծրություն, այլ 

նաև փխրունություն, որը ցանկալի չէ։ Բացի այդ, մեծ կարծրությունը դժվա-

րացնում է դետալների վերջնական մեխանիկական մշակումը։ Մխված պող-

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8B%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%B3%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%95%D5%A4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8B%D5%B8%D6%82%D6%80
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պատի փխրունությունը փոքրացնելու և պլաստիկությունը բարձրացնելու հա-

մար այն ենթարկում են մխամեղման։ Տարբերում են ցածր (120-1500
 C), միջին 

(300-4000 C) և բարձր (450-650 0C) մխամեղմում։ 

 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ ՎԵՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Թվարկեք ջերմային մշակման գործընթացի տեխնոլոգիական պարա-

մետրերը։ 

2. Կախված տաքացման ջերմաստիճանից թվարկեք ջերմային մշակման 

տեսակները։ 

3. Սահմանեք «թրծաթողում» հասկացությունը։ 

4. Սահմանեք «նորմալացում» հասկացությունը։ 

5. Սահմանեք «մխում և մախամեղմում» հասկացությունները։ 
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ԳԼՈՒԽ VII. ՈՉ ՄԵՏԱՂԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 

 

43. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ  

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Քիմիայի դասընթացներից մեզ հայտնի է քիմիական էլեմենտների պար-

բերական աղյուսակը (հավելված 1), որտեղ կանաչ և սև գույներով նշված են 

մետաղները, իսկ կարմիր գույնով ոչ մետաղները: Կարող ենք նաև տարբերա-

կել ոչ մետաղները և մետաղները պարբերական աղյուսակում դրանց վան-

դակների մեջ ներկայացված դիրքից: Օրինակ՝ բոլոր ոչ մետաղները վանդա-

կում ներկայացված են ձախ կողմում, իսկ մետաղները՝ կենտրոնում կամ աջ 

կողմում: Մյուս կողմից՝ ոչ մետաղները տեղակայված են պարբերական 

աղյուսակի վերին աջ անկյունում (կարմիր գծի վերին աջ կողմում): Ի տարբե-

րություն մետաղների, ոչ մետաղները բավականին քիչ են, ընդամենը հաշ-

վարկվում են 22-ը: 

Հավելված 1 

Քիմիական էլեմենտների պարբերական աղյուսակ 

 

 

Մետաղներին և ոչ մետաղներին բնորոշ հիմնական հատկությունը այն է, 

որ մետաղի ատոմները ունեն ընդունակություն էլեկտրոններ տալու, իսկ ոչ մե-

տաղների ատոմները՝ ընդունելու:  

Ոչ մետաղական նյութերը ուսումնասիրելու համար կարևոր է նաև վերհի-

շել, որ երկու և ավելի ատոմներից բաղկացած միացությունը կոչվում է մոլե-
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կուլ, իսկ նյութերը կոչվում են բարդ նյութեր: Ոչ մետաղների առանձնահատ-

կությունը կայանում է նրանում, որ դրանց ատոմների վերին էներգետիկ մա-

կարդակներում՝ համեմատած մետաղների հետ, կան քնակությամբ շատ 

էլեկտրոններ: Հետևաբար ոչ մետաղների ատոմները ընդունակ են լրացուցիչ 

էլեկտրոններ միացնելու և դրսևորելու ավելի մեծ օքսիդացնող ակտիվություն, 

քան մետաղները: 

Ոչ մետաղների համար մեծ նշանակություն ունի էլեկտրոնների նմանու-

թյունը, էլեկտրաբացասականությունը, և օքսիդացնող-վերականգնողական 

մեծ ներուժը: Ոչ մետաղների իոնացման մեծ էներգիայի շնորհիվ դրանց 

ատոմները կարող են ձևավորել կովալենտային քիմիական կապեր: Այն կա-

պը, որի դեպքում էլեկտրոնների փոխազդեցությունից առաջանում են ատոմ-

ների ընդհանուր էլեկտրոնային զույգեր, կոչվում է կովալենտային:  

 

 
 

Այն դեպքում, երբ միմյանց փոխազդող ատոմները ունեն հավասար 

էլեկտրաբացասականություն, ապա ընդհանուր էլեկտրոնային զույգերը գտն-

վում են երկու ատոմներից հավասարաչափ հեռավորության վրա: Այսպիսի 

կովալենտային կապը անվանում են ոչ բևեռային, որի օրինակներ են H, О, N, 

Cl, P, O պարզ նյութերը՝ ոչ մետաղները։  

Ատոմների փոխազդեցության դեպքում, երբ դրանք ունեն տարբեր էլեկտ-

րաբացասականություն, օրինակ՝ ջրածինը և քլորը, ընդհանուր էլեկտրոնային 

զույգը գտնվում է տեխաշարժված դեպի մեծ էլեկտրաբացասականություն ու-

նեցող ատոմը, այսինքն դեպի քլորը։ Քլորի ատոմը ձեռք է բերում մասնակի 

բացասական լիցք, իսկ ջրածինը՝ մասնակի դրական։ Սա օրինակ է բևեռային 

կովալենտային կապի։ 
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Ոչ մետաղների իոնացման բարձր էներգիայի նշանակության շնորհիվ ի-

րենց ատոմները կարող են այլ ոչ մետաղների և երկակի տարրերի ատոմների 

հետ ձևավորել կովալենտային քիմիական կապեր։ Ի տարբերություն մետաղ-

ների տիպիկ իոնային բնույթով կառուցված միացություններից, պարզ ոչ մե-

տաղական նյութերը, ինչպես նաև դրանց միացությունները ունեն կովալեն-

տային բնույթի կառուցվածք։ 

Ազատ վիճակում կարող են լինել հետևյալ գազաձև ոչ մետաղական 

պարզ նյութերը՝ ֆտորը, քլորը, թթվածինը, ազոտը, ջրածինը, իներտ գազերը, 

կարծր վիճակում՝ յոդը, աստատը, ծծումբը, սելենը, տելուրը, ֆոսֆորը, արսե-

նը, ածխածինը, սիլիցիումը, բորը, սենյակային ջերմաստիճանում հեղուկ վի-

ճակով է դրսևորվում բրոմը։  

Որոշ ոչ մետաղների մոտ նկատվում է այլավիճակության (ալոտրոպիա) 

դրսևորումներ։ Այսպես, գազաձև թթվածնին բնորոշ է երկու այլավիճակու-

թյան ձևափոխումներ՝ թթվածին (O2) և օզոն (O3), պինդ ածխածնին՝ բազմա-

թիվ ձևափոխումներ, օրինակ՝ ալմաստ, աստրալոններ, գրաֆիտ, գրաֆեն, 

կարբին, լոնդսդեյլիտ, ֆուլերեն, ածխածնաապակի, դիածխածին, ածխած-

նային նանոկառուցվածքներ և ամորֆային ածխածին։ Բնության մեջ մոլեկու-

լային ձևով պարզ նյութերի տեսքով հանդիպում են ազոտը, թթվածինը և 

ծծումբը։ Հաճախ ոչ մետաղները հանդիպում են քիմիապես միացված ձևով՝ 

ջուրը, հանքանյութերը, ապարները, տարբեր սիլիկատները, ֆոսֆատները, 

բորատները։ Ըստ երկրակեղևում տարածվածության ոչ մետաղները էականո-

րեն տարբերվում են։ Ամենատարածվածներից են հանդիսանում թթվածինը, 

սիլիցիումը, ջրածինը, իսկ հազվագյուտ՝ արսենը, սելենը, յոդը, տելուրը։  

Ոչ մետաղական նյութերը (շինվածքային և այլ) դրանք նյութերի մեծ 

խումբ են՝ պատրաստված օրգանական և անօրգանական (հանքանյութեր) 

հումքերից: Օրգանական հումքերի խմբին են պատկանում փայտանյութը և 

դրանց հիմքով արտադրանքը, բուրդը, թելը, ոսկորը, կաուչուկը և այլն, իսկ ա-
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նօրգանական հումքերի խմբին՝ գազը, նավթը, ջուրը, ալմաստը, կավը, կվար-

ցը, մարմարը և տարբեր հանքատեսակներ: 

 
Իրենց հերթին յուրաքանչյուր հումքից արտադրվում է մեծ քանակի ոչ մե-

տաղական նյութեր, որոնք օգտագործվում են արդյունաբերության տարբեր 

բնագավառներում, գյուղատնտեսությունում, տրանսպորտում, բժշկության 

մեջ, մշակույթում, սննդի արդյունաբերությունում, կենցաղում և այլն: Օրինակ՝ 

պլաստմասսաներ, ապակիներ, ներկանյութեր, սոսինձներ, լաքեր, թուղթ, ստ-

վարաթուղթ (կարտոն), բրդյա և բամբակե թելեր և գործվածքեղեն (կտորե-

ղեն), փայտյանյութե շինվածքամասեր, կահույքի նախապատրաստվածքներ, 

նրբատախտակներ, եղջյուրներից և ոսկորներից գեղարվեստական արտադ-

րանք և այլն: 

 

 

44. ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀՈՒՄՔԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ  

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ 

 

Ոչ մետաղական նյութերի հումքը վերամշակվում է հետևյալ եղանակնե-

րով. 

 Քիմիական տեխնոլոգիաներով բազմախտացում (պոլիկոնդեսա-

ցում), պոլիմերացում, ռետինացում, սինթեզ և այլ քիմիական մշակման տե-

սակներ): 

 Ջերմային և ջերմամեխանիկական տեխնոլոգիաներով (ձուլում, 

եռակալում, դրոշմում, մամլում և այլն): 

 Մեխանիկական տեխնոլոգիաներով (սղոցում, ռանդում, կեղևում, 

ֆրեզերում, գայլիկոնում, դրոշմում և այլն): 
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 Համակցված տեխնոլոգիաներով, որոնք իրենց մեջ ընդգրկում են վե-

րը նշված երկու և ավելի տեխնոլոգիաներ (քիմիական և ջերմային, քիմիա-

կան և մեխանիկական): 

Ոչ մետաղական նյութերը, որոնք ստացվում են քիմիական տեխնոլոգի-

այով բաժանվում են երկու խմբի. 

 Պոլիմերային նյութեր՝ թելեր և կտորներ, պոլիէթիլեն, պոլիամիդներ, 

պլաստմասսաներ, խեժեր, սոսինձներ, ներկեր: 

 Քիմիական հեղուկներ և արտադրանքներ՝ ռեակտիվներ, բժշկական 

պատրաստուկներ, պայթուցիկ նյութեր, նավթաքիմիայի արտադրանքներ: 

 

 
 

Ջերմային և ջերմամեխանիկական տեխնոլոգիայով ստացվում են հան-

քային հումքի հիմքով հետևյալ ոչ մետաղական նյութերը՝ գրաֆիտ, արհես-

տական ալմաստ, հղկանյութեր, անկիզաքար (ասբեստ), գրաֆիտաածխած-

նային նյութեր, խեցեղեն (կերամիկա) և ապակեբյուրեղային նյութեր (սիտալ), 

հրադիմացկուն նյութեր, քարե ձուլվածքներ, ապակի, թելեր և արհեստական 

գործվածքներ (կտորներ): 
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45. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐԻ  

ՄԱՍԻՆ 

 

Ոչ մետաղական նյութերը օրգանական և անօրգանական պոլիմերային 

նյութեր են՝ տարբեր տեսակի պլաստիկ զանգվածներ, ոչ մետաղական հիմ-

քով կոմպոզիցիոն նյութեր, կաուչուկներ և ռետիններ, սոսինձներ, հերմետիկ-

ներ, ներկեր և լաքեր, ինչպես նաև գրաֆիտ, ապակի, կերամիկա: 

Որպես կառուցվածքային նյութեր՝ պոլիմերները ծառայում են կարևոր 

լրացումներ մետաղներին, որոշ դեպքերում հաջողությամբ փոխարինում են 

դրանց, իսկ երբեմն իրենք են հանդիսանում անփոխարինելի: Ոչ մետաղա-

կան նյութերի առավելությունն իրենց այն հատկություններն են, ինչպիսիք են 

բավարար ամրությունը, կոշտությունն ու ցածր խտության պայմաններում՝ ա-

ռաձգականությունը (էլաստիկությունը), լուսաթափանցիկությունը, քիմիական 

կայունությունը, դիէլեկտրական հատկությունները, որոնց շնորհիվ այդ նյու-

թերը հաճախ հանդիսանում են անփոխարինելի: Հարկ է նշել նաև, որ կիրառ-

ման տեսանկյունից ոչ մետաղական նյութերը ունեն բավարար, որոշ դեպքե-

րում նաև բարձր տեխնոլոգիականություն և արդյունավետություն: Ոչ մետա-

ղական նյութերից շինվածքամասերի պատրաստման աշխատատարությունը 

5-6 անգամ ցածր է և 4-5 անգամ ավելի էժան մետաղական նյութերից: Այս ա-

ռումով անընդհատ աճում է ոչ մետաղական նյութերի օգտագործումը մեքե-
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նաշինության, ավտոմոբիլաշինության, ավիացիայի, սննդի, սառնարանային 

և կրիոգեն տեխնիկայի մեջ և այլն: 

Օրինակ՝ կերամիկայից պատրաստված ներքին այրման շարժիչներում 

չի կիրառվում առանց ջրով հովացում, ինչը անհնար է, երբ դրանք պատ-

րաստված են մետաղից: Հրթիռների, ինքնաթիռների, ավտոմեքենաների 

առաջնային մասերում աէրոդինամակական կառուցվածքները պատրաստ-

վում են միայն ոչ մետաղական նյութերից (գրաֆիտ, կերամիկա): Դժվար է 

պատկերացնել կենցաղային պարագաները, աուդիո և վիդեո սարքավորում-

ները, համակարգիչները, սպորտային սարքավորումները, մեքենաները և այլ 

սարքավորումներ առանց ոչ մետաղական նյութերի ՝ պլաստմասա, լամինատ, 

կերամիկա, կաուչուկ, ապակի և այլն:  

Ոչ մետաղական նյութերի կառուցվածքի հիմք են հանդիսանում պոլիմեր-

ները՝ հիմնականում սինթետիկ պոլիմերները: 

Պոլիմերներ (բարձր մոլեկուլյար նյութեր) կոչվում են այն բարդ քիմիա-

կան միացությունները, որոնց կառուցվածքը ձևավորվում է ատոմների միա-

տեսակ օղակների շղթաներով: Օղակներում ատոմները միևնույն խմբից են և 

միմյանց միջև միացված են քիմիական կապով: Պոլիմերները ստացվում են 

պոլիմերացման կամ պոլիկոնդեսացման արդյունքում: 

 

 
 

Պոլիմերացումը իրենից ներկայացնում է բարձր մոլեկուլյար նյութի (պո-

լիմերի) ձևավորման գործընթաց՝ աճող պոլիմերի մոլեկուլի ակտիվ կենտրոն-

ներում ցածր մոլեկուլյար նյութի (մոնոմերի) մոլեկուլների բազմակի կցմամբ: 

Մոնոմերային մոլեկուլը, որը պոլիմերի մաս է կազմում, ձևավորում է այսպես 

կոչված մոնոմերային (կառուցվածքային) շղթայի օղակ: Կարելի է ձևակեր-

պել նաև հետևյալ կերպ՝ պոլիմերացումը մեծ թվով մոնոմերային մոլեկուլների 

քիմիական միացության գործընթաց է մեկ մեծ պոլիմերային մոլեկուլի մեջ, 
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առանց մոնոմերի տարրական կազմը փոխելու: Մոնոմերի և պոլիմերի տար-

րական կազմերը (մոլեկուլային բանաձևերը) մոտավորապես նույնն են: 

Պոլիկոնդեսացումը տարբեր մոնոմերների մոլեկուլներից քիմիական ռե-

ակցիաների արդյունքում պոլիմեր ձևավորելու գործընթացն է: Պոլիմերի 

տարրական կազմը տարբերվում է պոլիկենդասցման քիմիական ռեակցիային 

մասնակցող մոնոմերների կազմից: 

 

 
 

 

46. ՄՈՆՈՄԵՐ 

 

Մոնոմերը պոլիմերի կամ օլիգոմերի մոլեկուլային շղթայի օղակն է: Կախ-

ված մոնոմերի (շղթայի օղակների) քանակից շղթաները լինում են օլիգոմե-

րային և պոլիմերային: 10-100 օղակներից կազմված շղթան և հետևաբար 

նյութը կոչվում է օլիգոմեր, իսկ 100-ից ավելի օղակներից կազմված շղթան և 

հետևաբար նյութը կոչվում է պոլիմեր: Որպես օրինակ վերցնենք էթիլենը`  

էթիլենի մոնոմերի բանաձևն է` C2H4 

էթիլենի օլիգոմերի բանաձևն է` (C2H4) n  

որտեղ n-ը պոլեմերացման աստիճանն է կամ մոնոմերի քանակը և n = 10-ից 

մինչև 100, 

էթիլենի պոլիմերի բանաձևն է` (C2H4) n,  

որտեղ n-ը պոլեմերացման աստիճանն է կամ մոնոմերի քանակը և n = 101 և 

ավելի: 

Նույնը ցույց տանք մոլեկուլային բանաձևերով՝ 
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Նույնը ցույց տանք մոլեկուլային մոդելներով՝ 

 

 
 

 

47. ԱՄԵՆԱՏԱՐԱԾՎԱԾ ՄՈՆՈՄԵՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ  

ՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐԸ 

 

ՊՐՈՊԻԼԵՆ (пропилен) 

Մոնոմերի քիմիական բանաձևը՝ C3H6 

Մոնոմերի մոլեկուլային բանաձևը՝  

 
  

Մոնոմերի մոլեկուլային մոդելը՝ 

 

 

 

 

 

 

 

ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆ (полипропилен) 

(Պրոպիլենի պոլիմերիզացումից ստացված պոլիմեր)  

Պոլիմերի բանաձևը՝ n(C3H6) 

Պոլիմերի մոլեկուլային բանաձևը՝ 
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n-ը պոլիմերիզացման աստիճանն է և ցույց է տալիս պոլիմերիզացման 

ռեակցիայում մոնոմերի մասնակցության քանակը։ 

Պոլիմերի մոլեկուլային մոդելը՝ 

 
ՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴ (Винилхлорид) 

 

Մոնոմերի քիմիական բանաձևը՝ CH2 = CHCl 

Մոնոմերի մոլեկուլային բանաձևը՝ 

 
Մոնոմերի մոլեկուլային մոդելը՝ 

 

 

 

 

 

 

 

ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴ (пoливинилхлорид) 

(Վինիլքլորիդի պոլիմերիզացումից ստացված պոլիմեր)  

Պոլիմերի բանաձևը՝ (CH2 = CHCl) n 

Պոլիմերի մոլեկուլային բանաձևը՝ 

 

https://mplast.by/encyklopedia/vinilhlorid-syire-dlya-polucheniya-polivinilhlorida/
https://mplast.by/encyklopedia/vinilhlorid-syire-dlya-polucheniya-polivinilhlorida/
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n-ը պոլիմերիզացման աստիճանն է և ցույց է տալիս պոլիմերիզացման 

ռեակցիայում մոնոմերի մասնակցության քանակը։ 

Պոլիմերի մոլեկուլային մոդելը՝ 

 

 
 

ԷԹԻԼԵՆ (Этилен) 

Մոնոմերի քիմիական բանաձևը՝ C2H4  

Մոնոմերի մոլեկուլային բանաձևը՝  

 
Մոնոմերի մոլեկուլային մոդելը՝ 

 

 
ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆ (полиэтилен) 

(Էթիլենի պոլիմերիզացումից ստացված պոլիմեր)  

Պոլիէթիլենի բանաձևը՝ (C2H4) n 

Պոլիէթիլենի մոլեկուլային բանաձևը՝ 

 
N-ը պոլիմերիզացման աստիճանն է և ցույց է տալիս պոլիմերիզացման 

ռեակցիայում մոնոմերի մասնակցության քանակը։ 

Պոլիմերի մոլեկուլային մոդելը՝ 

https://mplast.by/encyklopedia/etilen/
https://mplast.by/encyklopedia/etilen/
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ՍԹԻՐՈԼ(Стирол) 

Մոնոմերի բանաձևը՝ C8H8 

Մոնոմերի մոլեկուլային բանաձևը՝ 

  
Մոնոմերի մոլեկուլային մոդելը՝ 

 
ՊՈԼԻՍԹԻՐՈԼ (Полистирол) 

(Ստիրոլի պոլիմերիզացումից ստացված պոլիմեր) 

Պոլիմերի բանաձևը՝ C8H8 

Պոլիմերի մոլեկուլային բանաձևը՝ 

  
N-ը պոլիմերիզացման աստիճանն է և ցույց է տալիս պոլիմերիզացման 

ռեակցիայում մոնոմերի մասնակցության քանակը։ 

Պոլիմերի մոլեկուլային մոդելը՝ 

https://mplast.by/encyklopedia/stirol/
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ԻԶՈՊՐԵՆ(Изопрен)  

Մոնոմերի բանաձևը՝ C5H8 

Մոնոմերի մոլեկուլային բանաձևը՝ 

  
Մոնոմերի մոլեկուլային մոդելը՝ 

 
ՊՈԼԻԻԶՈՊՐԵՆ (полиизопрен) 

(իզոպրենի պոլիմերիզացումից ստացված պոլիմեր՝ բնական կաուչուկի 

պոլիմեր) 

Պոլիմերի բանաձևը՝ (C5H8) n 

Պոլիմերի մոլեկուլային բանաձևը՝ 

 
 

n-ը պոլիմերիզացման աստիճանն է և ցույց է տալիս պոլիմերիզացման 

ռեակցիայում մոնոմերի մասնակցության քանակը։ 

Պոլիմերի մոլեկուլային մոդելը՝ 
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ԲՈՒՏԱԴԻԵՆ (Бутадиен) 

Մոնոմերի բանաձևը՝ C4H6 

Մոնոմերի մոլեկուլային բանաձևը՝ 

 
Մոնոմերի մոլեկուլային մոդելը՝ 

 
ՊՈԼԻԲՈՒՏԱԴԻԵՆ 

(Բուտադիենի պոլիմերիզացումից ստացված պոլիմեր՝ սինթետիկ կաուչուկի 

պոլիմեր) 

Պոլիմերի բանաձևը՝ (C4H6) n 

Պոլիմերի մոլեկուլային բանաձևը՝ 

 
Պոլիմերի մոլեկուլային մոդելը՝ 
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ԱՄԻՆԱԹԹՈՒ (Аминокислота) 

(Սպիտակուցային մոլեկուլների մոնոմեր) 

Մոնոմերի բանաձևը՝ CH, իսկ ընդհանուր բանաձևը՝ CnH2n+1NO2 

Պոլիմերի՝ սպիտակուցի մոլեկուլային բանաձևը՝ (CH)n, իսկ ընդհանուր 

մոլեկուլային բանաձևը՝ 

 
Պոլիմերի՝ սպիտակուցի մոլեկուլի մոդելը՝ 
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48. ՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

 
 

Ըստ բնության մեջ գտնվելու պայմանի բոլոր պոլիմերները կարելի է բա-

ժանել երկու խմբի՝ բնական և սինթետիկ: Բնության մեջ հանդիպվող պոլիմեր-

ները լինում են. 

 Բուսական (սպիտակուց, բջջանյութ, բամբակ, մետաքս, բնական 

կաուչուկ (ռետին) և այլն).  

 Կենդանական (կաշի, բուրդ և այլն) ծագման օրգանական նյութեր. 

 Ինչպես նաև օգտակար հանածոներ (փայլար(слюда), ասբեստ, բնա-

կան գրաֆիտ, բնական ադամանդ և այլն):  

Սինթետիկ պոլիմերները ստացվում են պարզ նյութերից՝ քիմիական սին-

թեզի միջոցով: Սինթետիկ պոլիմերների հիմնական առավելությունը բնակա-

նի նկատմամբ սկզբնական հումքի անսահմանափակ պաշարներն են և կան-

խորոշված հատկություններով պոլիմերների սինթեզման լայն հնարավորու-

թյունները: Սինթետիկ պոլիմերների սկզբնական հումք է հանդիսանում նավ-

թի, բնական գազի և քարածուխի քիմիական մշակմամբ արտադրանքը: 

Ստացված այդ արտադրանքը իրենից ներկայացնում է ցածր մոլեկուլային 

նյութ, որին անվանում են մոնոմեր: Հետագա քիմիական մշակման ընթացքում 

դրանք վերամշակվում են սինթետիկ պոլիմերների: 
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Ըստ բաղադրության պոլիմերները լինում են օրգանական, տարրաօրգա-

նական, անօրգանական: 

Օրգանական պոլիմերները կազմում են միացությունների առավել ըն-

դարձակ խումբը: Եթե նման միացությունների հիմնական մոլեկուլային շղթան 

ձևավորվում է միայն ածխածնի ատոմներով, ապա դրանք կոչվում են կար-

բոշղթաներով (ածխածնային շղթաներով) պոլիմերներ: Գետերոշղթաներով 

(այլ նյութերի մոլեկուլային շխթաներով) պոլիմերներում այլ տարրերի (բացի 

ածխածնից) ատոմները, որոնք առկա են հիմնական շղթայում, էապես փո-

խում են պոլիմերի հատկությունները: Այսպիսով, մակրոմոլեկուլում թթվածնի 

ատոմները նպաստում են շղթայի ճկունության բարձրացմանը, ֆոսֆորի եւ 

քլորի ատոմները մեծացնում են կրակադիմացկունությունը, ծծմբի ատոմները 

հաղորդում են գազաանթափանցիկություն, ֆտորի ատոմները պոլիմերին հա-

ղորդում են բարձր քիմիական կայունություն և այլն: Օրգանական պոլիմեր-

ներ են հանդիսանում խեժերը և կաուչուկը (ռետինը):  

Անօրգանական պոլիմերներից են սիլիկատե ապակիները, ճենապակին, 

փայլարը, ասբեստը: Անօրգանական նյութերի հիմքը կազմված է սիլիցիումի 

օքսիդներից, ալյումինից, մագնեզիումից, բորից, ֆոսֆորից, կալցիումից և 

այլն: Անօրգանական պոլիմերների բաղադրության մեջ բացառվում են օրգա-

նական տարրերի մոլեկուլները: Անօրգանականին են վերաբերվում նաև այն 

պոլիմերները, որոնց հիմնական մոլեկուլային օղակները, ինչպես օրգանա-

կան պոլիմերների դեպքում կազմված են ածխածնի ատոմներից, օրինակ՝ 

գրաֆիտը և բնական ադամանդը, ավելին գրաֆիտը պարունակում է աննշան 

քանակությամբ նաև ջրածնի ատոմներ: Սակայն ի տարբերություն օրգանա-

կան պոլիմերներից՝ առավելապես հիմնական մոլեկուլային օղակներով ձևա-

վորված գծային տեսքի շղթաներով, գրաֆիտը և բնական ադամանդը ձևավո-

րում են տարածական կառուցվածքներ: Սա տալիս է իրենց հատկություն, ին-

չը խիստ տարբերվում է օրգանական պոլիմերների հատկությունից: Գրաֆի-

տը հանդիսանում է միակ նյութը, որը 40000 C-ից ավել ջերմաստիճանի դեպ-

քում մնում է պինդ վիճակում, իսկ բնական ադամանդը հանդիսանում է ամե-

նակարծր նյութը: 

Տարրաօրգանական միացություններ բնության մեջ գոյություն չունեն: 

Այս դասի նյութերը ամբողջապես ստեղծված են արհեստականորեն: Նրանք 

իրենց մոլեկուլների հիմնական շղթայի բաղադրության մեջ պարունակում են 

անօրգանական սիլիցիումի, տիտանի, ալյումինի ատոմներ՝ համատեղված 

օրգանական տարրերի ատոմներով: Օրգանական տարրերի ատոմները նյու-

թին տալիս են ամրություն և ճկունություն, իսկ անօրգանականի ատոմները 
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հաղորդում են բարձր ջերմակայունություն: Տարրաօրգանական միացություն-

ներից են սիլիցիումաօրգանական միացությունները: 

Բնության մեջ օրգանական պոլիմերները ձևավորվում են կենդանիների և 

բույսերի մեջ: Դրանցից ամենակարևորն են սպիտակուցները, պոլիսախարիդ-

ները, նուկլեինաթթուները, կաուչուկը և այլ բնական միացությունները: 

Իրենց արժեքավոր հատկությունների շնորհիվ պոլիմերներն օգտագործ-

վում են մեքենաշինության, տեքստիլ արդյունաբերության, գյուղատնտեսու-

թյան, բժշկության, ավտոմեքենա և նավաշինության, ավիաշինության և կեն-

ցաղում (տեքստիլ և կաշվե իրեր, սպասք, սոսինձ և լաքեր, զարդեր և այլ ի-

րեր): 

 

 

49. ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 
Ոչ պարբերական միացությունները օրգանական միացություններ են, 

որոնց մոլեկուլներում բացակայում է ատոմների պարբերականությունը և բո-

լոր ածխածնի ատոմները միմիյանց միացված են ուղիղ կամ ճյուղավորված 

(բաց) շղթայով: Ճյուղավորված շղթաներում ածխածնի մեկ ատոմը կապված 

է լինում ածխածնի երեք կամ չորս ատոմի հետ, իսկ չճյուղավորվածում՝ մեկ 

կամ երկու ատոմի հետ:  
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Ի տարբերություն ոչ պարբերականի, պարբերական միացությունները լի-

նում են ոչ միայն օրագանական, այլ նաև անօրգանական: Պարբերական մի-

ացություններում ձևավորվում է երեք կամ ավելի ատոմից կազմված օղակ: 

Այն միացությունները, որոնց օղակներում ատոմների թիվը 9 և ավելի է, կոչ-

վում են մակրոպարբերական: 

 

 
 

 

50. ԿԱՐԲՈՆԱՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Կարբո բառը հունարենից նշանակում է տեսակ և բարդ բառերի սկզբում 

ցույց է տալիս ածխածնի միացությունը այլ տարրերի հետ, որոնք լայն տա-

րածում են գտել տեխնիկայում: Դրանք մտնում են չափից ավելի կարծր կամ 

դժվարահալ համաձուլվածքների մեջ՝ երկաթ-ցեմենտիտի կարբիդ, սիլիցիում-

կարբոռունդի (կարծր հղկափոշի) կարբիդ: 

Կարբոնապարբերական միացությունները օրգանական միացություններ 

են, որոնք բնորոշվում են ածխածնի ատոմներից կազմված օղակի (պարբե-
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րության) առկայությամբ։ Կարբոպարբերական միացությունները տարա-

պարբերականից տարբերվում են օղակում որևիցե այլ ատոմի բացակայու-

թյամբ: Դրանք ստորաբաժանվում են ալիպարբերականի (որոնք իրենց հեր-

թին լինում են հագեցած և չհագեցած) և արոմատիկի (էֆիրային յուղերում 

պարունակվելու արդյունքում ուժեղ հոտ ունեցող):  

Կարբոնապարբերական միացություններ առկա են ներկանյութերում, դե-

ղորայքներում, դրանցից շատերը օգտագործվում են սինթետիկ խեժեր և 

պլաստիկ զանգվածներ ստանալու համար: 

 
 

 

51. ԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽՔ 

 

Ածխածնային հիմնակմախքը, որպես օրգանական մոլեկուլների կառուց-

վածքային սխեմա, իրենից ներկայացնում է քիմիապես իրար հաջորդաբար 

միացած ածխածնի ատոմներ: Շատ օրգանական ռեակցիաներում ածխած-

նային հիմնակմախքը մնում է անփոփոխ: Ածխածնային հիմնակմախքները 

լինում են պարբերական, որում ածխածնային շղթան փակված է պարբերու-

թյամբ (ցիկլով), և ապապարբերականը, որում ածխածնային շղթան փակ չէ: 

Բացի դրանից հիմնակմախքները լինում են ճյուղավորված և չճյուղավորված: 

Չճյուղավորված հիմնակմախքներում ածխածնի յուրաքանչյուր ատոմ կապ-

ված է ջրածնի մեկ կամ երկու ատոմի հետ, իսկ ճյուղավորվածում՝ երեք կամ 

չորս ատոմի հետ: 
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52. ՍԻՆԹԵԶ 

 

Սինթեզը մեկ ամբողջության մեջ առանձին նյութերի միացման կամ հա-

մախմբման գործույթ է, իսկ քիմիական սինթեզը պարզ մոլեկուլներից բարդ 

մոլեկուլների ստեղծման կամ կառուցման գործույթ է:  

Լայն իմաստով սինթեզը քիմիական կամ ֆիզիկական եղանակով քիմիա-

կան միացություններ ստանալու գործույթ է: Կախված նյութերի բնույթից սին-

թեզը կարող է լինել օրգանական կամ ոչ օրգանական: Օրգանական սինթեզը 

օրգանական միացություններ, նյութեր կամ պատրաստվածք (արտադրանք) 

ստանալու գործընթաց է, որի նպատակն է ստանալ ֆիզիկական, քիմիական 

և կենսաբանական արժեքավոր հատկություններով նյութ: 

Անօրգանական սինթեզը անօրգանական նյութեր ստանալու գործույթ է: 

Անօրգանական նյութերը ունեն ավելի պարզ կառուցվածք, քան օրգանական-

ները: Դրանց բաղադրության մեջ կարող են մտնել տարբեր քիմիական էլե-

մենտներ, իսկ օրգանական նյութերում՝ պարտադիր կերպով ածխածին: Օր-

գանական նյութերը ունակ են այրվելու, իսկ անօրգանականը՝ ոչ բոլորը:  

Պետք չէ շփոթել սինթետիկը և արհեստականը: Արհեստական նյութերը 

ստացվում են հումքի ֆիզիկական մոդիֆիկացիայից (վերափոխումից): Օրի-

նակ՝  

 սինթետիկ թելիկներ են կապրոնը, նեյլոնը, իսկ արհեստական են 

ապակե թելիկները, վիսկոզային թելիկները, 

 սինթետիկ կաշին լաբորատոր ճանապարհով աճեցված թաղանթ է՝ 

նման բնական կաշվին, իսկ արհեստական կաշին՝ հումքին (պարզ պոլիմե-

րին)՝ կենդանական կաշվի նման տեսք և հատկություն տալն է, այսինքն սին-

թեզվում է պոլիմերը, այլ ոչ թե վերջնական պատրաստվածքը: 

Օրգանական միացությունները, բացի ածխածնից պարունակում են ջրա-

ծին, այսինքն ածխածին-ջրածնային կամ CH կապեր: Հետևաբար թերի է ա-

սել, որ բոլոր ածխածին պարունակող միացությունները համարվում են օրգա-

նական: Ամենապարզագույն օրգանական նյութը (միացությունը) մեթանն է: 

Օրգանական միացությունների օրինակներ. 

 ԴՆԹ (մակրոմոլեկուլ, որը ապահովում է կենդանի օրգանիզմի պահ-

պանման և զարգացման գենետիկ ծրագիրը), 

 Կերակրի շաքար կամ բուսաշաքար՝ C12H22O11, 

 Բենզոլ՝ C6H6, 

 Մեթան՝ CH4, 

 Էթանոլ կամ ցորենի սպիրտ՝ C2H6O: 
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Անօրգանական նյութերը իրենց մեջ ընդգրկում են աղեր, մետաղներ, 

նյութեր, որոնք կազմված են առանձին տարրերից և ցանկացած այլ միացու-

թյուններ, որոնք չեն պարունակում ջրածնի հետ կապված ածխածին: Մի քա-

նի անօրգանական մոլեկուլներ իրականում պարունակում են ածխածին: 

Անօրգանական նյութերի օրինակներ. 

 Կերակրի աղը կամ քլորիդանատրիում՝ NaCl, 

 Ածխածնի դիօքսիդ՝ CO2, 

 Ալմաստ (մաքուր ածխածին), 

 Ծծումբ և այլն: 

Օրգանական միացությունների հենք են հանդիսանում օրգանական մոլե-

կուլները և ռեակցիաները, իսկ անօրգանականում՝ միայն անօրգանական ռե-

ակցիաները: Մոլեկուլները, որոնք կապված են կենդանի օրգանիզմների հետ 

հանդիսանում են օրգանական: Դրանց վերաբերվում են կորիզաթթուները 

(նուկլեինային թթուները), ճարպերը, սպիտակուցները, խմորիչները (ֆեր-

մենտները, մակարդները) և ածխաջրածնային վառելիքները:  

Գոյություն ունեն նաև որոշակի օրգանական միացություններ, որոնք չու-

նեն ածխածին-ջրածին (CH) կապ: Այդպիսի բացառություններից են. 

 Չորսքլորային ածխածին՝ CCl4, 

 Մաչեվինա [CO(NH2)2]: 

Օրգանական միցությունները մեծամասամբ բնութագրվում են՝  

 համեմատաբար բարդ մոլեկուլային կառուցվածքով, 

 հալման ոչ բարձր ջերմաստիճանով, 

 բարձր ջերմաստիճանների ազդեցության ժամանակ տարալուծվելով 

(քայքայվելով, շատ դեպքերում առաջացնելով ածխաթթու գազ և ջուր), 

 մոլեկուլներում ածխածնի և ջրածնի առկայություն, 

 շատ դեպքերում շատ բարձր մոլեկուլային կշռով, 

 կենսաբանական ծագումով: 

Տարածված օրգանական նյութերից են սպիտակուցները, ածխաջրերը, 

ճարպերը և ճարպանման նյութերը (լիպիդներ): Ժամանակակից նյութագի-

տությունում հայտնի են 18 միլիոնի կարգի օրգանական միացություններ: 

Այսպիսի ահռելի քանակությամբ միացությունների պատճառ է հանդիսանում 

այդ նյութերի մեջ ածխածնի առկայությունը: Այս տարրը տարբեր տարրերի 

հետ կարող է ստեղծել կապի ամենալայն տարապատկերներ (սպեկտր): 

Գլխավորապես միայն օրգանական նյութերին է բնորոշ իզոմերիան՝ միացու-

թյունների ձևավորում մոլեկուլներում միանման ատոմների հավաքածուով, 

սակայն տարբեր դիրքավորվածությամբ, ինչի արդյունքում փաստացի առա-
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ջանում են տարբեր նյութեր՝ ֆիզիկական և քիմիական հատկությունների տե-

սանկյունից: 

Այսպես, ամենատարածված իզոմերներից են խաղողաշաքարը (գլյուկո-

զան) և պտղաշաքարը (մրգաշաքարը, ֆրուկտոզան): Նրանք կազմված են 

միանման ատոմների մոլեկուլների հավաքածուով, բայց տարբեր դասավոր-

վածությամբ: Խաղողաշաքարի և պտղաշաքարի հիմնական հատկություները 

համընկնում են, բայց և միմյանց միջև կան բավականաչափ տարբերություն-

ներ և դրա պատճառով է, որ դրանք համարվում են երկու տարբեր նյութեր:  

 
 

Անօրգանական միցությունները բնութագրվում են՝ 

 համեմատաբար պարզագույն մոլեկուլային կառուցվածքով, 

 որոշ դեպքերում շատ բարձր հալման ջերմաստիճանով, 

 շատ դեպքերում ծայրահեղ դժվար տարալուծվելով (օրինակ՝ պարզ 

կառուցվածքի սկզբնաղբյուրի ուժը), 

  համեմատաբար ոչ մեծ մոլեկուլային կշիռ: 

Ածխածինը և ջրածինը ոչ բոլոր անօրգանական նյութերում են գտնվում: 

Միշտ չէ, որ համապատասխան նյութերը ունեն կենսաբանական ծագում: 

Անօրգանական նյութերը ժամանակակից նյութագիտությունում դասակարգ-

ված են զգալիորեն քիչ, քան օրգանականը՝ հարյուր հազարի կարգի: Այս 

նյութերի համար իզոմերիան հատկանշանական չէ: 

Աշխարհում ամենատարածված անօրգանական նյութը ջուրն է: Դրա մո-

լեկուլները կազմված են թթվածնի և ջրածնի ատոմներից, որոնք էլ իրենց հեր-

թին որպես առանձին գազեր կարող են նույնպես դիտարկվել անօրգանական 

նյութեր: Մյուս հաճախ հանդիպող անօրգանական նյութերից են մետաղները, 

աղերը, տարբեր երկտարային (բինարային) միացությունները:  
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53. ՄԱՆՐԱԹԵԼ 

 

Մանրաթելը բուսական, կենդանական կամ հանքային ծագումով բարակ 

չմանած թել է:  

Արտադրությունում օգտագործվում են. 

 Մանածագործական (տեքստիլային) մանրաթել՝ օգտագործվում է մա-

նագործական արտադրությունում մանածագործական նյութեր պատրաստե-

լու համար, օրինակ՝ կտորներ, թելեր կամ արհեստական մորթի: 

 
 Շտապելային (արհեստական թելից և բրդի կամ բամբակի խառնուր-

դով գործվածք) մանրաթել՝ տարրական տեքստիլային մանրաթել սահմանա-

փակ երկարությամբ, ինչպես արհեստական, այնպես էլ բնական ծագումով, 

կիրառելով մանածագործական արտադրությունում մանվածքի պատրաստ-

ման, նաև ոչ թելային նյութերի համար: 

 
 Բնական մանածագործական մանրաթել՝ թաղանթանյութից (ցելյուլո-

զա) վերածնված (վերափոխված) մանրաթել:  
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 Քիմիական մանրաթել՝ բնական և սինթետիկ պոլիմերներից ստացվող 

մանրաթել, որոնցից են. 

 Ակրիլային մանրաթել՝ սինթետիկ մանրաթել, ինչը ստացվում է պոլի-

ակրիլոնիտրիլից կամ դրա ածանցյալից: Պոլիակրիլոնիտրիլը ((-CH2-CH(CN) 

-) n) ակրիլոնիտրիլի (C3H3N) գծային (մակրոմոլեկուլների երկար շղթայի 

տեսք) պոլիմերն է: Պոլիակրիլոնիտրիլը և նրա հենքով համապոլիմերները 

լայն տարածում են գտել «Նիտրոն» տեսակի մանրաթելի, բուտադիեն-նիտ-

րիլային կաուչուկի, հարվածադիմացկուն պոլիստիրոլայի և այլն արտադրու-

թյան մեջ: 

 
 

 
Պոլիակրիլոնիտրիլը իրենից ներկայացնում է չհալվող և դժվար լուծվող 

ամորֆային պոլիմեր: 220-2300 C ջերմաստիճաններում փափկում է և կազմա-

լուծվում է՝ ձևավորելով գազաձև արտադրանք, հիմնականում ամիակ: 1700 C 

ջերմաստիճանում տեղի է ունենում ցիանիստային ջրածնի անջատում:  

Պոլիակրիլոնիտրիլը չի ուռչում և չի լուծվում սովորական օրգանական 

լուծիչներում: Նա լուծվում է դիմեթիլֆորմամիդեի, յանտարաթթուների դինիտ-
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րիլի, որոշակի հանքային աղերի խտացված ջրային լուծիչների մեջ: Այս պո-

լիմերները ունեն շատ ռեագենտների նկատմամբ բավականաչափ կայունու-

թյուն: Թույլ ալկալիների լուծույթները չունեն նշանակալի ազդեցություն: 

Պոլիակրիլոնիտրիլների մեծ մասը կիրառվում է մանրաթել ստանալու 

համար, ինչը օգտագործվում է տարբեր տեսակի գործվածքներ, ձկնորսական 

ցանցեր, փոխակրիչների ժապավեն պատրաստելու համար, ինչպես նաև 

մանրաթելերը կիրառվում են որպես լցանյութեր՝ շերտավոր պլաստիկներ 

ստանալու համար: 

 

 
 

Ացետատի մանրաթել՝ արհեստական մանրաթել, ինչը ստացվում է ացե-

տիլաթաղանթանյութից (C6H10O5)n: 

 

 
Ացեցատը իրենից ներկայացնում է քացախաթթվի աղեր և էֆիրներ: Աղե-

րը բյուրեղային նյութեր են, որոնք լավ լուծվում են ջրում: Քացախաթթվի աղե-

րից են նատրիումի ացետատը (CH3COONa), ամոնիումի ացետատը 

(CH3COONH4), կապարի ացետատը (կապարե շաքար, Pb (CH3COO)2·3H2O): 

Էֆիրները մրգային և ծաղիկների հոտով «թռչող» հեղուկներ են: Քացախա-

թթվի էֆիրներից են մեթիլացետատը (CH3COOCH3), քացախաթթվի մեթի-

լային էֆիր, էթիլացետատը (CH3COOC2H5), քացախաթթվի էթիլային էֆիր: 



 126 

 
 

Սովորական պայմաններում ացետատները իրենցից ներկայացնում են 

բյուրեղային բնույթի պինդ (կարծր), լավ լուծվող նյութեր: Ացետատները օգ-

տագործում են որպես լցանյութեր լաքերի, խեժերի համար, ցելյուլոիդի, օծա-

նելիքի և սննդի արտադրության մեջ: Ացետիտները երբեմն օգտագործվում են 

որպես ենթամթերք կաթնաթթվային խմորման համար: 

 Վիսկոզային մանրաթել՝ արհեստական մանրաթել է, որը ստացվում է 

բնական թաղանթանյութի վերամշակումից: 

 

 
 Միկրոմանրաթել՝ պոլիէֆիրից, պոլիամիդից կամ այլ պոլիմերներից 

ստացված գործվածք է։ 
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ԳԼՈՒԽ ՅՈԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Թեսթային առաջադրանք 
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ԳԼՈՒԽ VIII. ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՆԵՐ 

 

54. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՆԵՐԻ  

ՄԱՍԻՆ 

 

Պլաստմասսաները բազմակազմ (կոմպոզիցիոն, բազմակոմպոնենտ) 

նյութեր են, որոնց ստացման հիմքը կազմում են բնական և սինթետիկ պոլի-

մերները: Մեքենաշինության, սարքաշինության մեջ և արդյունաբերական այլ 

բնագավառներում պլաստմասսաները լայն կիրառում են գտել ոչ միայն շին-

վածքամասային (կառուցվածքային, կոնստրուկցիոն) նյութեր, այլ նաև սո-

սինձների, ներկերի և լաքերի արտադրության մեջ կիրառվող նյութեր: Պլաստ-

մասսաները ունեն ցածր տեսակարար կշիռ, դիէլեկտրիկ հատկություններ, 

ցածր ջերմահաղորդականություն և այլ արժեքավոր հատկություններ: Որոշ 

պլաստմասսաների տեսակարար ամրությունը նշանակալի բարձր է պող-

պատներից: 

Պլաստմասսաների որոշ տեսակներում անվան արմատը ցույց է տալիս 

սկզբնական նյութը, իսկ անվան սկզբի (պոլի, բազմա) նախածանցը նշանա-

կում է, որ ներկայացված պլաստմասսե զանգվածը ստացվել է պոլիմերաց-

ման ռեակցիայի միջոցով: Որպես կանոն այսպիսի նյութերը ջերմապլաստիկ 

(կրկնակի շրջելի) նյութեր են, օրինակ՝ պոլիէթիլենը, պոլիստիրոլը, պոլիմեթիլ 

մետաքրիլատը և այլն:  

 

 

55. ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ  

ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Պլաստմասսի հիմնական բաղադրիչն է հանդիսանում պոլիմերային մի-

ացությունը (խեժերը)՝ կապող նյութը: Այն պլաստմասսաները, որոնք կազմ-

ված են սինթետիկ խեժերից և ոչ մեծ քանակի հատուկ հավելումներից (քսուկ-

ներ, կայունարարներ, պլաստիկացնող միջոցներ՝ պլաստիֆիկատորներ և 

այլն) կոչվում են չլրացված, օրինակ՝ վինիպլաստը, օրգանական ապակին և 

այլն: 

Պլաստմասսաները, որոնց բաղադրության մեջ բացի խեժերից պլաստ-

մասսայի տրված հատկությունները ստանալու նպատակով մտնում են տար-

բեր տեսակի հավելումներ և այլ հատուկ նյութեր (քսուկներ, կարծրացնողներ, 

ներկեր և այլն) կոչվում են լրացված, օրինակ՝ ֆենոպլաստներ, ապակեպլաս-

տիկներ, գետինակս և այլն: Լրացված պլաստմասսաների բաղադրության մեջ 

բացի կապող խեժից՝ 40-60 % պարունակությամբ, թույլատրվում է մտցնել 
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հավելումներ մինչև 60 %: Դրանից ավել հավելումներ չի թույլատրվում, քանի 

որ, օրինակ՝ ֆենոպլաստե խմբերի համար 60 %-ից ավել հավելումների քա-

նակի դեպքում վատթարանում է այդ պլաստմասսաների ֆիզիկամեխանիկա-

կան և քիմիական հատկությունները: Սակայն հաշվի առնելով, որ հավելում-

ները մի քանի անգամ ավելի էժան են, քան խեժերը, դրանք մտցվում են բա-

ղադրության մեջ մաքսիմալ թույլատրելի քանակով, ինչը նվազեցնում է 

պլաստմասսայի արժեքը:  

Պլաստմասսաները, որոնց բաղադրության մեջ մտցվում են մինչև 5 % 

պլաստիկացնող միջոցներ՝ պլաստիֆիկատորներ, որոնք տալիս են նյութին 

ճկունություն, առաձգականություն կոչվում են պլաստիկացված: 

Գոյություն ունեն պլաստմասսաների երկու խմբատեսակներ՝ հումքային 

և նախապատրաստվածքային (նախնական մշակված, դեկորատիվ և այլն): 

Հումքային պլաստմասսաները թողարկվում են փոշենման՝ մամլելու համար, 

մանր, փշրված մասնիկների տեսքով, տարբեր ձևերի և չափերի հատիկների 

տեսքով: 
 

 
 

Նախապատրաստվածքային (նախնական մշակված, դեկորատիվ և 

այլն) պլաստմասսաները թողարկվում են թերթավոր, կառույցահատվածների 

(բլոկ) տեսքով, ժապավենաձև և այլն (տեքստոլիտ, էբոնիտ, օրգանական ա-

պակի և այլն): 

 

 
 

Կախված ստացման եղանակից և պոլիմերների միջմոլեկուլային կապե-

րից, ինչպես նաև հատկություններից տարբերակում են պլաստմասսաների ե-



 132 

րեք դասսակարգեր՝ ջերմառեակտորային, ջերմոպլաստիկային և մամլման 

նյութեր: 

Ջերմոռեակտիվ պլաստմասսաները (ռեակտոպլաստներ) նյութեր են, 

որոնք ճնշման և ջերմության ազդեցությունից անցնում են դյուրահալ և անլու-

ծելի վիճակի: Այսպիսի պլասմասսաները մամլիչներով ճնշման եղանակով 

մշակվում են մեկ անգամ, քանի որ երկրոդ վերամշակման դեպքում այդ նյու-

թերը կորցնում են ձևավորվելիության հատկությունը: Ռեակտոպլաստների 

խմբին են դասվում ամինոպլաստները, ֆտորոպլաստները, ֆենոպլաստները 

և այլն: 
 

 
 

Ջերմոպլաստե պլաստմասսաները (ջերմոպլաստներ) նյութեր են, որոնք 

բազմակի կարող են վերամշակվել ճնշմամբ ձուլման եղանակով: Ջերմո-

պլաստների խմբին են դասվում պոլիէթիլենը, պոլիստիրոլը, նեյլոնը (կապրո-

նը) և այլն: 

 
 

Մամլան նյութերը (ճնշմամբ մամլան համար նախատեսված նյութեր) 

իրենց բաղադրությամբ բարդ խառնուրդներ են, բաղկացած սինթետիկ կա-

պակցող պոլիմերից, հավելումներից, կարծրարաներից, քսուկային նյութերից, 

ներկերից և այլն: 
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56. ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՆԵՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ 

 

Ֆենոլ ֆորմալդեհիդային խեժերի հիմքով պատրաստվում է ամենաշատ 

տեսակի պլաստմասսաներ: Այս խեժերը ստացվում են ֆենոլի և ֆորմալդեհի-

դի պոլիկոնդեսացումով և դասակարգվում են երկու խմբերով՝ նորալաքային 

և ռեզոլային: Նորալաքային խեժերը թերմոպլաստներ են, իսկ ռեզոլային խե-

ժերը՝ թերմոռեակտիվ: 
  

 
 

Նորալաքային խեժերը, որոնք օգտագործվում են լաքեր պատրաստելու 

համար կոչվում են կուռքային, իմաստով, որ նոր խոսք են լաքեր պատրաստե-

լու խեժերի տեսականու մեջ: Դրանց հիմքով պատրաստում են ճնշմամբ 

մամլման համար նյութեր և փոշիներ, որոնք օգտագործում են ապակե ման-

րաթել, սոսինձներ, լաքեր և այլն արտադրելու համար: 

Ռեզոլային խեժերի հիմքով ստանում են ճնշմամբ մամլանյութեր, որոնք 

ունենում են բարձր դիէլեկտրիկ (մեկուսիչ) հատկություններ: Մամլափոշիների 

հիմքի հիման վրա պատրաստում են էլեկտրամեկուսիչ շինվածքներ և ման-

րամասեր՝ էլեկտրական հաշվիչների իրաններ, էլեկտրական պարագաներ, 

անջատիչներ, վարդակներ, ինչպես նաև ապակեպլաստներ, լամինացված 
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պլաստմասսաներ, սոսինձ (БФ տեսակի): Ռեզոլային խեժի սպիրտային լու-

ծույթը անվանում են բակելիտային լաք, որը լայնորեն կիռվում է էլեկտրա-

շարժիչների փաթույթների ներծծման համար:  

Ֆենոլ ֆուրֆուրալային խեժերը ստացվում են ֆենոլը ֆուրֆուրոլի հետ 

պոլիկոնդեսացման ռեակցիայի միջոցով։ Այս խեժերի հիմքով ստանում են 

մամլանյութեր, որոնք օժտված են ավելի մեծ հոսունությամբ և համասեռու-

թյամբ, քան ֆենոլ ֆորմալդեհիդային խառնուրդները։ Ֆենոլ ֆուրֆուրալային 

խեժերը կիրառվում են նույն շրջանակներում, ինչ որ ֆենոլ ֆորմալդեհիդային 

խեժերը, միայն այն տարբերությամբ, որ ֆենոլ ֆուրֆուրալային խեժերից 

պատրաստում են բարդ ձևվածքով (ուրվագծով, կոնֆիգուրացիայով) շինված-

քամասեր։ 

 
 

Կարբամիդային խեժերը պոլիմերներ են, որոնք ստացվում են կարբամի-

դի (սինթետիկ միզանյութ) և մի քանի այլ միացություններ ֆորմալդեհիդի հետ 

պոլիկոնդեսացման ճանապարհով: Կարբամիդային խեժերը անգույն են, ուս-

տի դրանց հիմքով մամլափոշիները կարելի է ներկել տարբեր գույներով: 

Դրանք թունավոր չեն, որի համար դրանցից կարող են պատրաստել սպասք, 

ապրանք զետեղելու հարմարանքներ, կենցաղային ապրանքներ: Կարբամի-

դային խեժերի հիմքով նյութերը բավականին կրակակայուն են, դրանք կիրա-

ռում են լամպերի, դրանց լուսամփոփների պատրաստման, ինչպես նաև սե-

նյակների երեսապատման համար: 
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Էպոքսիդային խեժը պոլիմեր է, որը թողարկվում է երկու տեսակի՝ կարծր 

և հեղուկ: Ավելի տարածված է հեղուկ տեսակը, քանի որ դրանց հեշտ է վե-

րամշակել շինվածքամասի: Էպոքսիդային խեժի պնդացման ընթացքում օգ-

տագործում են պնդարարներ: Էպոքսիդային կարծր խեժերը պնդանում են 

բարձրացվող ջերմաստիճաններում (120-2000 C) և օգտագործվում են ծեփա-

նյութի և այլ տեսքով: Էպոքսիդային հեղուկ խեժերը և տաքացման, և սառեց-

ման ժամանակ պնդանում են՝ ընթացքում ներառելով պնդարարներ և կիրառ-

վում են ապակեպլաստիկների համար կապակցողի և սոսնձի տեսքով: Էպոք-

սիդային խեժը օգտագործում են նյութերի սոսնձման համար, օրինակ՝ պող-

պատների համար, ստեղծում են նաև մանրամասերի, շինվածքների խզման և 

ծռման դեմ ամրություն: Արդյունաբերության մեջ ամենալայն տարածումն են 

գտել էպոքսիդային ЭД-5, ЭД-6 մակնիշի խեժերը:  

 
 

Պոլիէֆիրային խեժերը պոլիմերներ են, որոնք ստացվում են բազմաա-

տոմ սպիրտների (գլիցերին, էթիլենգլիկոլի և այլն) և երկու և բազմահիմնա-

կան թթուների (ֆոլային, ադիպինային) պոլիկոնդեսացման եղանակով: Այս 

խեժերը քիմիապես կայուն են և ունեն բարձր դիէլեկտրիկ հատկություն: Պո-

լիէֆիրային հեղուկ խեժերը պնդանում են ոչ մեծ ջերմաստիճաններում՝ մինչև 

600 C, առանց որոշակի ճնշման: Դրանց հիմքով պատրաստում են կահույքի 

կրակակայուն լաքեր, ապակեպլաստների մեծ տեսականի՝ խողովակներ, 

թերթավոր նյութեր, մեծ չափերով շինվածքներ՝ զբոսանավերի իրաններ, նա-

վակներ և այլն 
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Հավելումները (միացուկները, լցուկները, լցանյութերը) պլաստիկ զանգ-

վածի որակը լավացնելու համար խառնվող բնական և էժանագին նյութեր են: 

Հավելումները ավելացվում են նաև մամլափոշիներում՝ դրանց հատուկ հատ-

կություններ հաղորդելու և ստացվող շինվածքի գինը էժանացնելու նպատա-

կով:  

Հավելումները լինում են օրգանական՝ լիգնին, փայտալյուր և այլն, և 

անօրգանական՝ փայլար (թիթղոն, սլյուդա), տալկ, գրաֆիտ և այլն: Հավե-

լումները տարբերակվում են հետևյալ տեսակներով՝ փոշեանման (տալկ, կաո-

պին, փայտալյուր, գրաֆիտ), փշրանքանման (թեփ, թղթե, տեքստոլիտային, 

անկիզաքարային (ասբեստային) փշրանքներ և այլն) և թելանման (ապակե-

թելեր, անկիզաքարային թելեր, բամբականման նյութեր): 

 

Պնդարարները օգտագործում են պոլիկոնդեսացման գործույթը արա-

գացնելու համար (պնդացման ռեակցիա)։ Յուրաքանչյուր խեժի համար օգ-

տագործում են որոշակի պնդարար։ Օրինակ՝ նորալաքային խեժի պնդացման 

համար՝ մամլափոշով շինվածքամաս պատրաստելու դեպքում, որպես պնդա-

րար օգտագործում են ուրոտրոպին։ Կան նաև խեժեր, որոնք ջերմաստիճանի 

բարձրացմամբ կարող են պնդանալ առանց պնդարարների օգտագործման, 

օրինակ՝ ֆենոլ ֆորմալդեհիդները, ֆենոլ ֆուրֆուրոլները օրգանական սիլի-

ցիումները և այլն։  
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Կայունարարները տարբեր տեսակի օրգանական և հանքային նյութեր 

են, որոնք ավելացվում են նյութի հատկությունները կայունացնելու համար՝ 

երկարացնելով նյութի երկարակեցությունը։ Կիրառվող կայունարարներից են 

հակաօքսիդիչները, ջերմային կայունացուցիչները, լույսի կայունացուցիչնե-

րը, հակաօզոնանտները, հակառադները, հակաքայքայիչները և այլն: 
 

 
 

Յուղաքսուկային նյութերը ավելացնում են մամլանյութերի հոսունությու-

նը, փոքրացնում են մամլանյութերով կառուցվածքների կառուցվածքամասե-

րի միմյանց միջև շփումը։ Որպես յուղաքսուկային նյութեր օգտագործում են 

բնաճարպային (ստեարին) թթուներ և օլեինաթթուներ 

Ներկանյութերը կարող են լինել օրգանական և անօրգանական ծագ-

մամբ։ Անօրգանական ներկանյութերը (գունանյութ, պիգմենտ) մետաաղների 

(կապարի, քրոմի, ցինկի) օքսիդներ են, իսկ օրգանականը՝ կրակակայուն 

պիգմենտներ, լաքեր և այլ թթուներ։  

 



 138 

 
 

 

57. ԹԵՐՄՈՊԼԱՍՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Թերմոպլաստները նյութերի խումբ են, որոնք տաքացման արդյունքում 

հալվում են, ճնշման ազդեցությամբ լցվում են ձուլման կաղապարի բոլոր խո-

ռոչները և հովացման ժամանակ պահպանում ստացված ձևը: Այս նյութերը 

կարող են օգտագործվել ոչ մեկ անգամ՝ հիմնականում ճնշումում և դուրս մղու-

մով ձուլման եղանակով: Ընդ որում, բազմակի օգտագործման արդյունքում 

թերմոպլաստները պահպանում են իրենց ֆիզիկոքիմիական, մեխանիկական 

և տեխնոլոգիական հատկությունները: Այդ նութերից են պոլիէթիլենը, նեյլոնը, 

պոլիստիրոլը, պոլիամիդը և այլ պոլիմերներ:  

Հատկությունների տարբերության պատճառով թերմոպլաստների վե-

րամշակումը էականորեն տարբերվում է ռեակտոպլաստների վերամշակու-

մից: Թերմոպլաստների վերամշակման գործընթացի հատկանշական տար-

բերությունը ռեակտոպլաստներից կայանում է նաև նրանում, որ թերմոպլաս-

տե շինվածքի ստացման ձուլման կաղապարը հովացվում է, իսկ ռեակտոպ-

լաստներից ստացված շինվածքների մամլակաղապարը տաքացվում է:  

 Պոլիէթիլենը էլաստիկ, սպիտակ գույնի պոլիմեր է, որը ստացվում է 

էթիլենից՝ պոլիմերացման ռեակցիայի միջոցով: Կախված պոլիմերացիայի 

ռեակցիայի ժամանակ ճնշման աստիճանից տարբերակում են բարձր, միջին 

և ցածր ճնշման պոլիէթիլեններ: Բարձր ճնշման պոլիէթիլենը ունի ցածր 

խտություն և կարծրություն, նվազագույն ամրության սահման և ցածր ջերմա-
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կայունություն: 1150 C ջերմաստիճանում պոլիէթիլենի բյուրեղայնությունը 

նվազում է և պոլիէթիլենը դառնում է ամորֆային: Հովացման ժամանակ 

բարձր ճնշման պոլիէթիլենի ծավալը փոքրանում է մոտավորապես 5 %-ով: 

Միջին և ցածր ճնշման պոլիէթիլենները օժտված են բարձր բյուրեղայնու-

թյամբ, ջերմակայունությամբ, խտությամբ, ամրության սահմանով, դրանք ա-

վելի կայուն են թթուների ու լուծիչների դեմ և ունեն ցածր գազաթափանցիկու-

թյուն: Հովացման ժամանակ այս պոլիէթիլենների ծավալը փոքրանում է մո-

տավորապես 1-2,5 %-ով և օժտված են բարձր դիէլեկտրիկ հատկություննե-

րով: Պոլիէթիլենը վերամշակվում է շինվածքի դուրս մղման, ճնշմամբ ձուլման, 

մամլան և դրոշման եղանակներով: Լայն կիրառում են գտել նաև քլորիդավինիլի 

պոլիմերների և համապոլիմերների հիմքով թերմոպլաստները: 
 

 
 Պոլիվինիլ քլորիդը ստացվում է քլորիդի և վինիլի պոլիմերացման ռե-

ակցիայի միջոցով: Գլանահաստոցներով կամ հարկային մամլիչներով ջեր-

մային մշակման դեպքում ստացվում է պինդ նյութ՝ թերթավոր վինիպլաստ: 

Վինիպլաստի արտամղման եղանակի միջոցով ստացվում է խողովակներ և 

թերթավոր կամ կառուցվածքամասային նյութեր: Վինիպլաստը օժտված է 

բարձր մեխանիկական ամրությամբ և քիմիական կայունությամբ: Դրանք 

երեսապատվում են ակտիվ նյութերով աշխատող էլեկտրոլիզային և թունա-

վոր (թթուներ, ալկալիներ) վաննաներում, խողովակաշարերում: Վինիպլաստ-

ներից պատրաստում են կափույրներ, մարտկոցների բանկաներ (անոթներ) և 

այլն: Պլաստիֆիկացված պոլիվինիլ քլորիդները անվանվում են պլաստի-

կատներ, որոնցից պատրաստում են տրորելով մաշման դեմ կայուն լինելիում-
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ներ, օգտագործում են էլեկտրական մալուխների թաղանթների պատրաստ-

ման համար և այլն:  

 

 
 

 Թերթավոր պլաստիկատները ստիրոլը մեթիլմետակրիլատի հետ պո-

լիմերացման արդյունքում ստացված արտադրանք է։ Ունի մեծ թափանցիկու-

թյուն, բենզա և ջրակայունություն, ներկվում է տարբեր գույներով և երանգա-

վորմամբ, վերամշակվում է շինվածքամասի ճնշմամբ ձուլման մեթոդով։ Թեր-

թավոր պլաստիկատներից պատրաստում են ավտոմեքենաների համար թա-

փանցիկ շինվածքամասեր՝ սարքերի ցուցանակներ, ենթալապտերներ, ապա-

կի և այլ մանրամասեր։ 

 Ձուլման պլաստիկատները ստիրոլը մեթիլմետակրիլատի և ակրի-

լային թթվի հետ պոլիմերացման արդյունքում ստացված արտադրանք է։ 

Սրանք կայուն են բենզինի, յուղերի նկատմամբ կայուն են, դյուրին ներկվում 

են տարբեր գույներով և վերամշակվում են շինվածքամասի ճնշմամբ ձուլման 

մեթոդով։ Ձուլման պլաստիկատներից պատրաստում են ինքնահոս գրիչներ, 

մատիտներ, ֆլոմաստերներ, գրասենյակային մանրամասեր, խաղալիքներ և 

այլն։ 

 

 

58. ՌԵԱԿՏՈՊԼԱՍՏՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ  

 

Ռեակտոպլաստներ, որոնց անվանում են նաև ռեակտոպլաստիկներ, 

ջերմառեակտիվ պլաստմասսաներ, ռեակտոպլատիկային պոլիմերներ, պինդ 

պլաստներ, ռեակտոպլաստ-պոլիմերներ, այն պոլիմերային նյութերն են, 

որոնք վերջնական շինվածքի ձևավորման ընթացքում անցնում են անշրջելի 
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քիմիական ռեակցիայով՝ առաջացնելով մակրոմոլեկուլակապ ցանցային կա-

ռուցվածք (պնդացում), որի արդյունքում առաջանում է չհալվող և չլուծվող 

պոլիմեր։ Պնդացման ավարտից հետո շինվածքը այլևս ենթակա չէ երկրոր-

դական վերամշակման, իսկ տաքացման դեպքում նյութը չի ստացվում պլաս-

տիկ, այլ կազմալուծվում է և այրվում։  
 

 
 

Ըստ օգտագործվող հիմնանյութի ռեակտոպլաստները բաժանվում են հե-

տևյալ խմբերի. 

 Ֆենոպլաստներ՝ որոնց հիմնանյութ է հանդիսանում ֆենոլ մրջնալդե-

հիդային խեժերը:  
 

   
ֆենոլ մրջնալդեհիդային խեժ ֆենոպլաստե ատամնանիվ 

 

 Էպօքսիպլաստներ՝ որոնց հիմնանյութ է հանդիսանում էպօքսիդային 

խեժերը: 
 

    
էպօքսիդային խեժ էպօքսիդային խեժի կիրառում 
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Էֆիրոպլաստներ՝ որոնց հիմնանյութ է հանդիսանում ակրիլային օլիգո-

մերները: 
 

    
ակրիլային թթու ակրիլային մանվածք 

 

 Ամինոպլաստները՝ որոնց հիմնանյութ է հանդիսանում միզանյութե և 

մելամինե (օրգանական միացություն) մրջնալդեհիդները: 
 

     
ամինոպլաստ ամինոպլաստե կոճակներ 

 

Ինչպես նաև կիրառվում են սիլիցիումաօրգանական, պոլիուրեթանային, 

պոլիիմիդային պլաստիկ ռեակտոպլաստներ: Հաճախակի ռեակտոպլաստ-

ները շինվածքներում հանդիսանում են որպես ոչ մաքուր պոլիմերներ, այ-

սինքն նրանք ընդգրկում են իրենց մեջ այնպիսի լցանյութեր, ինչպիսիք են ա-

պակեթելիկները, և այլ թելիկային լցանյութեր, մրեր, կավիճ, թաղանթանյութ, 

փայտալյուր, քվարցային ավազ և այլն:  

 

 

59. ՌԵԱԿՏՈՊԼԱՍՏՆԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Ջերմառեակտիվ նյութերը մոլեկուլակապային եռաչափ կառուցվածքի 

հաշվին ունեն կարծրության և առաձգականության ավելի բարձր ցուցանիշ-

ներ, ջերմային ընդարձակման ավելի փոքր գործակից, քան ջերմապլաստնե-

րը, ինչպես նաև ունեն օրգանական նյութերի, թույլ թթուների և ալկալինային 

(հիմնային) միջավայրի հանդեպ կայունություն: Ի տարբերություն ջերմապ-

լաստների ջերմառեակտիվները կարող են շահագործվել ավելի բարձր ջեր-
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մաստիճաններում: Սակայն ջերմառեակտիվներից շինվածք պատրաստելու 

տեխնոլոգիական գործընթացը մի քիչ ավելի բարդ է, քան ջերմապլաստների-

նը և պահանջվում է ջերմաստիճանների և պատրաստման ժամանակավոր 

միջակայք, որոնց սահմաններից դուրս կարող է պատահել անշրջելի ռեակցի-

աներ և արդյունքում կստացվի շինվածքի խոտան:  

 

 

ԹԵՍՏԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ԳԼՈՒԽ ՈՒԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Թեսթ. 

 

 



 144 

 

 

 



 145 
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ԳԼՈՒԽ IX. ՇԵՐՏԱՎՈՐ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍՆԵՐ 

 

60. ՊԼԱՍՏՄԱՍՍՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ 

 

Շերտավոր պլաստիկները (պլաստիկական զանգվածները) պոլիմե-

րային նյութեր են, ամրավորված լցանյութի զուգահեռ դասավորված շերտե-

րով: Որպես լցանյութեր օգտագործվում են՝ 

 բամբականյութ և խավաքարտ՝ պատրաստված թաղանթանյութե (գե-

տինաքս), սինթետիկ (օրգանական գետինաքս), անկիզաքարե (ասբոպլաս-

տիկ) և այլ նմանատիպ նյութերի թելիկներից պատրաստված, 

 գործվածքներ՝ բամբակեղեն (տեքստոլիտներ), ապակե (ապակե-

տեքստոլիտ), ածխածնային (ածխածնապլաստներ), սինթետիկ (օրգանա-

կան գետինաքս), անկիզաքարե (ասբեստատեքստոլիտ) և այլ թելիկներից, 

 թիթեղիկներ կամ ապակե (ապակեպլաստներ), ածխածնային, բո-

րային, օրգանական և այլ թելիկե, փայտանյութե (փայտեշերտավոր պլաս-

տիկ) միակողմանի ժապավեններ: 

Շերտավոր պլաստիկների արտադրման մեջ որպես կապակցող նյութեր 

օգտագործում են ռեզոլային տեսակի պինդ ֆենոլ ֆորմալհիդենային օլիգո-

մերներ, ջրային էմուլսիաներ և օլիգոմերների ջրասպիրտային լուծույթներ: 

Շերտավոր պլաստմասսաները կազմում են հատուկ խումբ: Դրանց 

ստացման տեխնոլոգիան էականորեն տարբերվում է այլ տեսակների 

պլաստմասաների ստացման եղանակներից: Ստացման գործընթացը կայա-

նում է հետևյալում: Հավաքվում են թերթավոր նյութից և կապակցող խեժից 

փաթեթներ, այնուհետև դրանք բեռնում են սալիկային հարկերով մամլիչներ և 

բարձր ճնշմամաբ ու ջերմաստիճանով իրականացնում են մամլում:  

Այս եղանակով ստանում են շերտավոր պլաստմասսաներ, որոնցում որ-

պես հավելանյութեր հանդիսանում են թելավոր նյութերը:  

Ճնշման և ջերմաստիճանի ազդեցության տակ և դրանց որոշակի պահ-

պանումով փխրուն նյութերից ստացվում է միասնական (մոնոլիտ, միաձույլ) 

թերթավոր նյութ: Այս եղանակով ստանում են, ինչպես լիալցված պլաստմաս-

սաներ՝ տեքստոլիտ, գետինաքս, ապակե տեքստոլիտ, անկիզաքարային 

տեքստոլիտ, այնպես էլ ոչ լիացված պլաստմասսաներ՝ թերթավոր վինիպ-

լաստ, պոլիստիրոլ և պոլիվինիլքլոր և այլն:  

Որպես հավելումներ օգտագործում են թղթի թոփ (գլանափաթեթ), բամ-

բակաթղթե, սինթետիկ, անկիզաքարե կտորներ (գործվածք), բամբակ, թելեր և 

այլ թերթավոր և թելանման նյութեր: 
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Մամլիչներ 

   
փոշեանման նյութերի համար պլաստմասսաների և 

ռեակտոպլաստների համար 

 

   
 նրբատախտակների սալիկային հարկերով՝ 

 փայտանյութե և ջերմամեկուսիչ շերտավոր պլաստմասսաների  

 նյութերի համար համար 

 

 

 61. ՏԵՔՍՏՈԼԻՏ 

 

Տեքստոլիտը բամբակեղեն գործվածքի (կտորի) և ֆենոլ ֆորմալդեհի-

դային խեժի հիմքի վրա պատրաստված շերտավոր պլաստիկ զանգված է: 

Այն ունի բարձր կարծրություն, ջրակայունություն, ջերմակայունություն՝ 

մինչև 1250 C ջերմաստիճաններում, մեծ մաշվածակայունություն: Այս հատ-

կությունները օգտագործում են անաղմուկ և երկարակյաց, մեծ ծանրա-

բեռնվածություններ պահպանող շփման առանցքակալներ պատրաստելու 
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համար: Օրինակ՝ տեքստոլիտից պատ-

րաստում են մետալուրգիայում կիրառ-

վող գլոցվածքային հաստոցների հա-

մար շփման առանցքակալներ, տարբեր 

տիպի ատամնանիվներ, որոնք աշխա-

տանքի ընթացքում անաղմուկ են և չեն 

պայանջում քսայուղերի օգտագործում: 

Իրենց բարձր էլեկտրամեկուսիչ հատկությունների շնորհիվ տեքստոլիտները, 

որպես դիէլեկտրիկներ կիրառվում են էլեկտրոջերմային սարքերի, վահանակ-

ների, իրանների և այլ էլեկտրական մանրամասերի արտադրությունում: 

Թերթավոր տեքստոլիտը արտադրվում է մինչև 8 մմ հաստությանբ, իսկ 

սալիկավորը՝ 8 մմ-ից ավելի մինչև 70 մմ հաստությամբ: 

 

 

62. ԱՍԲՈՏԵՔՍՏՈԼԻՏ 

 

Ասբոտեքստոլիտը կառուցվածքային 

ասբեստե գործվածքի (կտորի) և ֆենոլ 

ֆորմալդեհիդային խեժի հիմքի վրա 

պատրաստված շերտավոր պլաստիկ 

զանգված է: Այն թթվակայուն է, ջերմա-

կայուն՝ մինչև 2500 C ջերմաստիճաննե-

րում: Օգտագործվում է որպես ֆրիկցիոն 

(շփման միջոցով գործող) նյութ օգտա-

գործվում է արգելակային կոճղակներում, 

կցորդման սկավառակներում, ինչպես 

նաև կիրառվում է ջերմակայուն միջադիրների արտադրության մեջ և այլն: 

 

 

63. ԳԵՏԻՆԱԿՍ 

 

Գետինաքսը կառուցվածքային նյութ է, որի 

հիմքը հանդիսանում է ֆենոլ ֆորմալդեհիդային 

խեժով ներծծված բամբականյութն է: Իր էլեկտրա-

մեկուսիչ հատկությամբ գետինաքսը ունի առավե-

լություն տեքստալիտից, սակայն ավելի փխրուն է, 

լայն կիրառություն ունի ուժային տրանսֆորմա-
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տորների արտադրության մեջ, քանի որ յուղակայուն են: Գետինաքս ստա-

նում են 0,5-50 մմ հաստությամբ թերթերի, ձողերի, խողովակների տեսքով: Ի-

նչպես կառուցվածքային և երեսապատման նյութ օգտագործվում է նաև խո-

հանոցային կահույքի, կենցաղային էլեկտրասարքերի, լաբորատոր սեղաննե-

րի և այլ արտադրություններում:  

 

 

64. ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԵ ՇԵՐՏԱՎՈՐ ՊԼԱՍՏԻԿՆԵՐ 

 

Փայտանյութե շերտավոր պլաստիկները կառուցվածքային նյութեր են՝ 

որոնց հիմքը հանդիսանում է ֆենոլ ֆորմալդեհիդային խեժով ռեզոլային (ջեր-

մոռեակտիվ) ֆենոլ ֆորմալդեհիդային խեժով ֆենոլ ֆորմալդեհիդային խե-

ժով փայտանութե թերթը՝ միաշերտ նրբատախտակը: Այսպիսի հիմքով թո-

ղարկվող պլաստիկները ունեն հատուկ անվանումներ, օրինակ՝ Դելտա նրբա-

տախտակը օգտագործվում է թեթև կոշտ կառուցվածքներ ստանալու համար: 

Տաշեղներից կամ թելերից կազմված, ֆենոլ ֆորմալդեհիդային և ֆենոլ ֆուր-

ֆուրոլային խեժերի հիմքով թերթավոր նյութերը ստորաբաժանվում են փայ-

տանյութե-տաշեղային և փայտանյութե-թելային սալերի: Այս թերթավոր նյու-

թերը լայնորեն կիրառվում են կահույքի իրանի պատրաստման համար, որ-

պես ջերմամեկուսիչ և երեսապատման շինվածքամասեր, մանրամասեր: 
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65. ԱՊԱԿԵՊԼԱՍՏԻԿՆԵՐ 

 

Ապակեպլաստները ապակեթելային կամ ապակեգործվածքային (կտո-

րե) հիմքով կառուցվածքային նյութեր են: Կախված լցանյութերից, կապակ-

ցող նյութերից, տեխնոլոգիական ռեժիմներից, շինվածքում օգտագործվող 

նյութի հատկությունից և վերամշակման եղանակից ապակեպլաստները բա-

ժանվում են երկու խմբի: 

Առաջին խումբը ապակեպլաստներ են, որոնց պատրաստման հիմքը 

կազմում են ֆորմալդեհիդենային, սիցիլիումաօրգանական, կարբանիդային և 

այլ խեժերը, որոնցից շինվածք վերամշակելու համար պահանջվում է բարձր 

ջերմաստիճաններ՝ 1800 С և ավելի և ճնշում՝ 250…1 000 ՄՊա (25…100 

կգ/սմ2). Այս տեսակի ապակեպլաստները թողարկվում են հիմնականում թեր-

թերի, տանիքաթերթերի (շիֆեր), ոչ մեծ չափի շինվածքամասերի (մանրամա-

սեր) տեսքով, քանի որ պահանջվում է կիրառել բարդ հարմարանքներ, մեծ 

ծավալային (տրամաչափերով, ուրվագծային, գաբարիտային) մամլիչներ և 

բարձր ճնշում:  

Մյուս խմբի ապակեպլաստների հիմքում ընկած են չհագեցված պոլիէֆի-

րային և էպոքսիդային խեժերից և պատրաստվում են այսպես կոչված «սա-

ռը» պնդացմամբ՝ սովորական ջերմաստիճաններում և հպման՝ առանց ճնշ-

ման եղանակով: 

Հպման եղանակով ապակեպլաստե շինվածքները ստացումը իրակա-

նացվում է հետևյալ կերպ: Սկզբում պատրաստվում է փայտանյութից, գիպ-

սից և այլ նյութերից կաղապարներ, որոնց կարելի է պարզ տալ ցանկացած 

ձև՝ նույնիսկ բարդ ուրվագիծ (կոնֆիգուրացիա): Այնուհետև այդ կաղապա-

րում դրվում է ապակե գործվածքը (կտորը), իրականացվում է ներծծում կամ 

լցոնում «սառը» պնդացման պոլիէֆիրային կամ այլ խեժերով և դրվում է հա-

ջորդ ապակե գործվածքի շերտը: Այս եղանակով կարելի է ստանալ ցանկա-

ցած հաստությամբ և տրված ձևի շինվածք: Այս եղանակը օգտագործվում մեծ 

ծավալներով, ուրվագծերով և հաստությամբ շինվածքներ՝ օրինակ ոչ մեծ չա-

փերով զբոստանավակներ, զբոստանավերի, սպորտային մեքենաների, օդեր-

ևութաբանական հրթիռների իրաններ և այլ նմանատիպ արտադրանք: 

Մեծ չափերով շինվածքների` ավտոմեքենայի գլանատակառներ (ցիս-

տեռն) ալյուրի պահպանման և տեղափոխման տակառներ և այլն, սերիական 

արտադրությունում թույլատրվում է դրանց պատրաստման գործընթացում կի-

րառել նյութի փոքր ինչ տաքացում: Դա հնարավորություն կտա արագացնել 

նյութի պնդացումը և բարձրացնել շինվածքի ամրությունը: 
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ԱՊԱԿԵՊԼԱՍՏԻԿՆԵՐ 

    

 
ապակեթելիկ ապակե գործվածք տանիքաթերթ շինվածք 
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ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ ԻՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Ի՞նչ է շերտավոր պլաստմասսը։ 

2. Թվարկեք շերտավոր պլաստմասսաներում օգտագործվող լցանյութե-

րի տեսակները։ 

3. Թվարկեք շերտավոր պլաստմասսաներում օգտագործվող կապակցող 

նյութերի տեսակները։ 

4. Թվարկեք շերտավոր պլաստմասսաներում օգտագործվող հավելում-

ների տեսակները։ 

5. Ի՞նչ է տեքստոլիտը։ 

6. Ի՞նչ է ասբոտեքստոլիտը։ 

7. Ի՞նչ է գետինաքսը։ 
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ԳԼՈՒԽ X. ԿՈՄՊՈԶԻՑԻՈՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 

 

66. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Կոմպոզիցիոն նյութերը իրենցից ներկայացնում են անմիասեռ կազմու-

թյուն ունեցող և միմյանց հետ չլուծվող նյութերով (կոմպոնենտներ) միասնա-

կան կառուցվածք ձևավորած նյութ: Կոմպոզիցիոն նյութը բաղկացած է երկու 

բաղադրամասերից՝ ձուլամայրից (մատրիցայից) և լցանյութերից: Հետևաբար 

կոմպոզիցիոն նյութերը ձուլամայրերում (մատրիցայոմ)՝ ընդերկայանական 

կամ ընդլայնական ուղղություններով բարձրամուր թելանման կամ հատիկա-

վոր լցանյութերով ամփոփված նյութեր են: 

 
Ըստ լցանյութի կոմպոզիցիոն նյութերի դասակարգումը 

Որտեղ՝ ա-հատիկային լցանյութով բաղադրիչ, բ-ընդհատվող նրբաթելիկային լցանյութով 

բաղադրիչ, գ-նրբաթելիկային լցանյութով բաղադրիչ, d-հատիկի կամ նրբաթելիկի տրա-

մագիծը, ℓ-հատիկի կամ նրբաթելիկի միջև եղած հեռավորությունը: 

 

Նրբաթելիկային լցանյութերը իրենցից ներկայացնում են մետաղական 

կամ ոչ մետաղական թելերից (լարերից) կազմված հենք (կարկաս, հիմնակ-

մախք)՝ տեղակայված մամլամայրում (մատրիցայում): Այդ հենքը կարող է լի-

նել մետաղի ատոմների շղթա մեկ այլ նյութի զանգվածի մեջ, օրինակ՝ կերա-

միկայի, ալյումինի, նիկելի և այլն: 

Ձուլամայրը (մատրիցա) իրենից ներկայացնում է նյութի ամբողջ ծավա-

լով չընդհատվող (շարունակական) կապակցող նյութ: Ձուլամայրի հատկու-
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թյունը որոշվում է կոմպոզիտի ստացման տեխնոլոգիայով և դրա շահագործ-

ման բնութագրերով՝ խտություն, հարաբերական ամրություն, աշխատան-

քային (կիրառման համար նախատեսված) ջերմաստիճան, տարբեր ազդե-

ցությունների, ագրեսիվ միջավայրի և օգտագործման ժամանակահատվածի 

քայքայման դիմադրողականություն: 

Մետաղական հենքով որպես ձուլամայր օգտագործում են ալյումին, մագ-

նեզիում և նիկել: Մետաղական ձուլամայրը՝ չլուծվելով լցանյութում և չլուծե-

լով դրան, կապակցում է լցանյութին՝ ստեղծելով ամուր նյութ: Գործնականում 

հայտնի են նաև համակցված ձուլամայրեր, որոնք կազմված են նյութերի հա-

վասարաչափ հերթականությամբ դասված և տարբեր բնույթի շերտերից: Օ-

րինակ՝ համակցված ալյումին-տիտանային ձուլամայրը թելերի առանցքի ուղ-

ղությամբ ունի մեծ ամրություն, ինչը նշանակալից ավելի է, քան ալյումինի և 

տիտանի մրությունները միասին վերցրած: Ալյումինե շերտը բավականաչափ 

թեթևացնում է ձուլամայրի կշիռը:  

Լցանյութերը պնդացնում կամ ամրավորում են տարրերը, որոնք հավա-

սարաչափ տեղակայված են կոմպոզիցիոն նյութի ձուլամայրում: Լցանյութե-

րը մտցվում են կոմպոզիտ դրա ամրությունը, պնդությունը և պլաստիկությունը 

բարձրացնելու, խտությունը, էլեկտրական, ջերմաֆիզիկական և այլ բնութագ-

րեր փոփոխելու համար: Օրինակ՝ ամրանավորող տարրերը, ինչպես կարգն է, 

իրենցից ներկայացնում են բարձր ամրությամբ նյութեր, որոնք ունակ են 10 և 

ավելի անգամ բարձրացնելու կոմպոզիցիոն նյութի ամրությունը: 

Ամրանավորող նյութերը կարող են լինել թելավոր կամ ցրվածապնդաց-

նող (դիսպերսիոն-պնդացնող, ամրացնող): Թելավոր ամրանավորող նյութե-

րը, կազմված են ալյումինի օքսիդի, սիլիցիումի, ածխածնի, վոլֆրամի դժվա-

րահալ միացություններից, վոլֆրամային լարերից կամ լեգիրված բարձրա-

մուր պողպատներից:  

Ցրվածապնդացնող լցանյութերին են վերաբերվում կարբիդների, նիտ-

րադների և բորիդների դժվարահալ նուրբցրվածքային օքսիդները: Գործնա-

կանում կիրառում են գտել բոր-ալյումին, ալյումին-ածխածին, ալյումին-պող-

պատ, նիկել-վոլֆրամ մետաղական հենքով կոմպոզիտները: 
 

 

67. ԿՈՄՊՈԶԻՑԻՈՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

Կոմպոզիցիոն նյութերի դասակարգումը իրականացվում է ըստ տարբեր 

հատկանիշների: 

 Ըստ նյութի տեսակի կոմպոզիտները լինում են՝ 

 մետաղական, այդ թվում նյութեր, որոնք ստացվում են փոշե մետաղա-

գործության եղանակով, 
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 անօրգանական, 

 պոլիմերային, 

 խեցեղեն (կերամիկական): 

Այսպիսի կոմպոզիցիոն նյութերը ստորաբաժանվում են կառուցվածքայի-

նի (կոնստրուկցիոն) և գործիքայինի: Կառուցվածքային նյութերի (պոլիմեր-

ների) մի մասը ուսումնասիրվել է շերտավոր պլաստիկներ բաժնում: Կոմպո-

զիտների մեծ խումբ էլ թողարկում են տարբեր գործիքների համար, ինչպես 

կտրմամբ մետաղներից տաշեղահանման համար, այնպես էլ դրոշմային գոր-

ծիքների (դրոշմելու, դարբնամամլային աշխատանքներ իրականացնելու) հա-

մար: 

 Ըստ երկրաչափական չափերի՝ 

 զրոաչափ (մանրատված, դիսպերսային), այսինքն՝ փոշեանման,  

 միաչափ՝ թելավոր, թելանման բյուրեղներ, լարեր, 

 երկչափ՝ գործվածքներ (կտորներ), մետաղալարեր: 

 Ըստ լցանյութի երկրաչափական ձևի՝ 

 հատիկային, եթե ℓ/d≈1 (լցանյութը համարվում է հատիկային հետևյալ 

պայմանով ℓ/d≈1, տե՛ս վերևում ներկայացված լցանյութերի տեսակների 

պատկերը), 

 նրբաթելիկային, եթե ℓ/d>>>1 (լցանյութը համարվում է նրբաթելի-

կային հետևյալ պայմանով ℓ/d>>>1, տե՛ս վերևում ներկայացված լցանյութե-

րի տեսակների պատկերը): 

 Ըստ ձուլամայրում (մատրիցայում) լցանյութերի տեղակայման՝ 

 քաոսային, 

 միաառանցքային, 

 բարդ կողմնորոշումային: 

 Ըստ նյութերի և լցանյութերի տեսակների՝ 

 մետաղյա կոմպոնենտի (բաղադրիչի) պարունակություն, 

 անօրգանական միացություններ՝ թթուներ, նիտրիդներ, կարբիդներ, 

 օրգանական միացություններ՝ էպոքսիդներ, ֆենոլներ, պոլիէֆիրներ և 

այլ խեժեր: 

 
68. ԿՈՄՊՈԶԻՑԻՈՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԽՄԲԵՐԸ 

 

Մետաղական ձուլամայրով (մատրիցայով) կոմպոզիտները կիրառվում 

են արդյունաբերությունում հիմնականում ալյումինե և նիկելե ձուլամայրով՝ 

զրոաչափ և միաչափ լցանյութերով: Զրոաչափ լցանյութերը իրենցից ներկա-
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յացնում են մանրատված-պնդացնող փոշեանման մասնիկներ՝ 0,01-50 մկմ 

մեծությամբ: 

Մանրատված-ամրապնդող լցանյութերից՝ ալյումինե փոշով խտացված 

(եռակալված) ձուլամայրով կոմպոզիտներից պատրաստում են խողովակներ, 

թերթեր, կոմպրեսորների (ճնշակների), տուրբինների և օդափոխիչների թիակ-

ներ, և այլ մանրամասեր (շինվածքամասեր)՝ աշխատելով մինչև 5000 C ջեր-

մաստիճանների պայմաններում: Այսպիսի ձուլամայրով կոմպոզիցիոն նյու-

թերի ամրությունը 10 անգամ ավելի է դեֆորմացվող ալյումինե համաձուլ-

վածքների ամրությունից: 

Նիկելային ձուլամայրով մանրատված-ամրապնդող լցանյութեր կոմպո-

զիտներում պնդացման հասնում են տորիայի կամ հաֆնիումի դիոքսիդներ 

ներմուծման հաշվին: Այսպիսի նյութերը պլաստիկ են և կարող են ենթարկվել 

կռման, դրոշման և այլ ճնշմամբ մշակման: 

  

  
մետաղական ձուլամայրով պոլիմերային ձուլամայրով 

կոմպոզիցիոն թերթեր կոմպոզիցիոն թերթեր 

 

Միաչափ լցանյութերը իրենցից ներկայացնում են թելանման բյուրեղներ, 

նրբաթելեր կամ մետաղալարեր՝ 0,01-0,1 մկմ: 

Ոչմետաղական հենքով կոմպոզիցիոն նյութերում որպես ոչմետաղական 

ձուլամայր օգտագործում են խեցեղեններ, պոլիամիդներ, ֆենոլ մրջնալդեհի-

դային և էպոքսիդային խեժեր: Որպես ամրապնդողներ ոչմետաղական կոմ-

պոզիտներում կարող են լինել բարակ ոչ մետաղական լարեր, թելանման բյու-

րեղների կառուցվածքով օքսիդներ, նիտրիդներ, բորիդներ և կարբիդներ: 

Կախված ձուլամայրի և ամրապնդողի նյութից կոմպոզիտները օգտա-

գործում են ջերմապաշտպանման, ինքնաթիռների արգելակային համակար-

գի, քիմիական արդյունաբերության ապարատների, ավիացոն և հրթիռային, 

ռենտգենային սարքերի համար: Այսպիսի կոմպոզիտների հիմնական առա-

վելությունները կոնստրուկցիոն պողպատներից և թուջից կայանում է դրանց 

բարձր ջերմակայունությամբ, ամրությամբ, կրակակայունությամբ, առաձգա-

կանությամբ, հարվածային մածուցիկությամբ և այլ հատկություններով: 



 157 

ԳԼՈՒԽ XI. ՌԵՏԻՆՆԵՐ 

 

69. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՌԵՏԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Ռետինե շինվածքները օժտված են յուրահատուկ հատկություններով՝ 

բարձր առաձգականություն, մեծ հակադարձ դեֆորմացիաներ (առաձգակա-

նություն), յուղերի, լուծիչների, թթուների, ալկալիների (հիմքերի) ազդեցության 

նկատմամբ կայունություն, աննշան ջրա և գազաթափանցելիություն, լավա-

գույն դիէլեկտրիկ (վատ էլեկտրահաղորդականություն) հատկություններ, 

բարձր ամրություն, մաշվակայունություն, բարձր և ցածր ջերմաստիճանների 

ժամանակ աշխատունակության կարողություն:  

Այս բոլորը պայմանավորեց ռետինների օգտագործումը արդյունաբերու-

թյան տարբեր բնագավառներում։ Հիմնական սպառողներ հանդիսացան ժա-

մանակակից փոխադրամիջոցները, էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերու-

թյունը, հանքա և ածխաարդյունաբերությունը, գյուղատնտեսական մեքենա-

ների արտադրությունը և այլն։ Ռետինը կիրառվում է խաղալիքների, հա-

գուստների (զգեստ, համազգեստ, շոր) սանիտարահիգիենիկ իրերի, ծած-

կույթների, պատվածքների պատրաստման համար։ 

Ռետինը պատրաստվում է կաուչուկի հիմքի վրա՝ ավելացնելով 10-15 

տարաբնույթ նյութեր և իրենից ներկայացնում է բազմաբաղադրիչային հա-

մակարգով պատրաստվող նյութ։ Պատրաստման վերջնափուլում ռետինը՝ 

ռետինացման արդյունքում ստանում է տեխնիկական արժեքավոր հատկու-

թյուններ: Ռետինի տեխնիկական հատկությունները գլխավորապես կախված 

են կաւչուկի տեսակից և բաղադրիչներից (ինգրեդիենտներից): 

Շահագործման ընթացքում ռետինե շինվածքամասերը (մանրամասերը, 

դետալները) շփվում են լուծիչների, յուղերի, ակտիվ (ագրեսիվ) միջավայրի 

հետ, ենթարկվում են բարձր և ցածր ջերմաստիճանների ազդեցության և այլն, 

ուստի ստանալ ռետին՝ վերը նշված ֆակտորների հանդեպ կայունությամբ, 

բավականաչափ բարդ խնդիր է: Այդ խնդրի լուծումը հնարավոր եղավ շնոր-

հիվ սինթետիկ կաուչուկների կիրառմամբ, քանի որ բնական կաուչուկի հիմ-

քով ռետինների բաղադրության մեջ տարբեր բաղադրիչներ մտցնելով մաս-

նակի էր ստացվում նվազեցնել ռետինների ուռչումը: Յուղա և բենզինակայուն 

ռետինե շինվածքները պատրաստվում են բութադիեն-նիտրատային և քլո-

րոպրենային կաուչուկների հիմքով, իսկ ջերմակայուն ռետինե շինվածքամա-

սերը՝ սիլաքսանային և ֆտորացված պոլիմերների հիմքով: Ավտոմեքենաների 

դողերի դիմադրությունը դինամիկ դեֆորմացիաներին և դողերի մաշվածու-

թյանը ապահովվում են օգտագործելով բնական, իզոպրենային և բութադիե-

նային, ինչպես նաև բութադիեն-ստիրոլային կաուչուկներ: 
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70. ՌԵՏԻՆԱՑՈՒՄ (ՎՈՒԼԿԱՆԱՑՈՒՄ) 

 

Ռետինացումը կաուչուկի և ազդանյութի (ռեագենտ) փոխազդեցության 

տեխնոլոգիական գործընթաց է, որում կատարվում է կաուչուկի մոլեկուլակա-

պում՝ ստեղծելով միասնական տարածական ցանց: Հետևանքում բարձրա-

նում է կաուչուկի ամրության բնութագրերը, դրա կարծրությունը և ճկունությու-

նը (էլաստիկությունը, ձգունությունը), նվազում են պլաստիկությունը, ուռչման 

աստիճանը և օրգանական լուծիչներում լուծվելիությունը: Ռետինացման ազ-

դանյութերից են համարվում ծծումբը, պերօքսիդները, մետաղների օքսիդնե-

րը, ամինային տեսակի միացումները և այլն: Ռետինացման արագությունը 

բարձրացնելու համար օգտագործում են տարբեր կատալիզատորներ-արա-

գացուցիչներ: Ընդհանրապես ռետինացում իրականցվում է տաքացնելով 

կաուչուկի խառնուրդը ծծումբի հետ: Ռետինացման գործընթացի արդյունքում 

կաուչուկը վեր է ածվում ռետինի: 

 
 

Սովորաբար ռետինացման ենթարկվում է կաուչուկի խառնուրդը տարբեր 

բաղադրիչների հետ՝ ապահովելով ռետինի շահագործման հատկություններ: 

Այդ բաղադրիչներից են լցանյութերը՝ տեխնիկական ածխածինը, կավիճը, 

կաոլինը, կիսադիսպերսիոն սիլիցիումի օքսիդը և այլն, պլաստիկարարներ՝ 

նաֆտային և թալլիումային յուղերը, ֆակտիսը (ճարպերի և բուսական յուղե-

րի մշակման արգասիք), երկբուտիլֆտալատը և այլն, հակահնացարարներ՝ 

բիսֆենոլներ, դիամիններ, և այլն, ռետինացման արագարարներ՝ քսանթագե-

նատներով, թիազոլներով, սուլֆենամիդներով և այլն, նախառետինացման 

դանդաղարարներ՝ անհիդրիդային թունաքիմիկատներ, N-նիտրոզոդի թունա-

քիմիկատներ և այլն:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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71. ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՈՒՉՈՒԿ 

 

Բույսերից ստացված կաուչուկը կոչվում է բնական: Կաուչուկե ծառերը 

աճում են արևադարձային եղանակ ունեցող երկրներում՝ Ինդոնեզիայում, 

Հնդկաստանում, Բռազիլիայում, Շրի-Լանկայում: Բռազիլական հևեայի 

բարձրությունը հասնում է 30 մ և ավելի: Ծառի կեղևի մակակտրումից կաթ-

նային անոթներից հոսում է թույլ ալկալինային հյութ՝ բնական լատեքս (բնա-

կան պոլիմերի կախույթ), որում կան կաուչուկի մանր մասնիկներ՝ գնդիկներ 

(գլոբուլներ): Լատեքսը ջրով, քացախով կամ մրջնաթթվով ազդելու դեպքում 

գնդիկների թաղանթը քայքայվում է՝ ձևավորելով կաուչուկ: Այս գործույթը ան-

վանում են լատեքսի մակարդում (կոագուլում): Ստացված կաուչուկը լվանում 

են ջրով, քամում, գրդնահաստոցով պատրաստում են թերթեր, չորացնում են, 

մամլում են 114 կգ-ոց հակերի (կիպեր): Բնական կաուչուկի հիմնական հատ-

կություններն են հանդիսանում պլաստիկությունը և ճկունությունը:  

 
Պլաստիկությունը չռետինացված ռետինի հումքի վրա արտաքին ազդե-

ցությունից հետո դեֆորմացիայի մի մասի պահպանման հատկությունն է: Ընդ 

որում, պլաստիկության հաշվին կարելի է պատրաստել տարբեր ձևի և չափե-

րի նախապատրաստվածքներ:  

Ճկունությունը ռետինացված մանրամասերի արտաքին ուժերի ազդեցու-

թյան ժամանակ իր ձևի փոփոխման և այդ ազդեցության դադարեցման դեպ-

քում անմիջապես նախնական ձևը վերականգնելու ռետինի հատկությունն է: 

 

 

72. ՌԵՏԻՆԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ 

 

Ցանկացած ռետինե խառնուրդ կազմված է կաուչուկից և այլ բաղադրիչ-

ներից, որոնց անվանում են ինգրեդիենտ: Ռետինե խառնուրդի մեջ կաուչուկի 

քանակը տատանվում է լայն սահմաններում՝ 6-92 %: Ռետինե խառնուրդի 

բաղադրության մեջ ինգրեդիենտներ մտցնելով և ռետինացումը էականորեն 

փոխում են կաուչուկի հատկությունները: Կախված իրենց նշանակությունից 

ինգրեդիենտները դասակարգվում են հետևյալ խմբերի՝ 

 բնական և սինթետիկ կաուչուկներ, 
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 ռետինացնող նյութեր՝ ծծումբ, ֆենոլ մրջնալդեհիդային խեժեր, մե-

տաղների թթուներ, 
 

  
ծծումբ մրջնալդեհիդ(գազ) 

  
մրջնալդեհիդային խեժ մետաղների օքսիդներ 

 

 ռետինացման արագարարներ՝ թիուրամ, թիազոլ, երկթիոկարբոնատ-

ներ, սուլֆանամիդներ, գուանիդիններ, ալտակս, կապտակս,  
 

    
թիուրամ թիազոլ(հեղուկ) երկթիոկարբոնատ սուլֆանամիդ 

 

   
գուանիդին ալտակս կապտակս 

 

 ռետինացման ակտիվարարներ՝ ցինկի, կապարի, մագնեզիումի, 

ստրոնցիումի, կալցիումի, կադմիումի, բիսմութի օքսիդներ, 
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Օքսիդներ  

   
ցինկի կապարի մագնեզիումի 

    
ստրոնցիումի կալցիումի կադմիումի բիսմութի 

 

 հակահնացարարներ՝ ֆենոլներ, ամիններ, դիարիլամիններ, էֆիրներ, 

ֆոսֆորային օքսիդներ, մոմեր, պարաֆիններ, սանտոֆլեքս, 

 

   
 

Ֆենոլ պարզ և բարդ էֆիրներ(հեղուկ) ֆոսֆորային թթու 

    
մոմ պարաֆին սանտոֆլեքս 

 

 պլաստիֆիկարար (փափկիչներ)՝ նաֆթից ստացվող նյութեր, քարած-

խի վերամշակումներ, բուսական առաջացումներ, ճարպային (յուղային) 



 162 

թթուներ՝ նավթալին, նաֆթային խեժեր, ռուբռակս, նաֆտային կուպր, քա-

րածխային խեժեր, բևեկնախեժ (կանիֆոլ), հարպիուս, սոճու խեժ, օլեինային 

թթու և այլն,  
 

Նաֆթից ստացվող նյութեր 

 
 

Քարածխի վերամշակումներ 
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 լցանյութեր՝ մուր, հանքային լցանյութեր՝ կոլոիդային (սոսնձակերպ 

նյութ) սիլիցիում-թթու, ալյումինի օքսիդ, սիլիցիումի ֆտորիդ, ճենակավ (կաոլին, 

նուրբ սպիտակ կավ), նուրբ կավ (բենտոնիտ), դիատոմիտ (ապար), մագնեզիու-

մի, ցինկի օքսիդ, կավիճ, բարիտ (միներալ), գիպս, չեչաքար (պեմզա), տալկ (մի-

ներալ), աղացած փայլար (սլյուդա, թիթղոն (միներալ)), 
 

 
 

 ներկանյութեր՝ անօրգանական և օրգանական գունանյութեր (գունակ, 

պիգմենտ), տիտանի շպար (սպտականերկ), 
 

   
անօրգանական և օրգանական գունանյութեր տիտանի շպար 

 

 ծակոտագոյացուցիչ նյութեր սպունգային (շրթնավոր) ռետինների հա-

մար՝ երկածխաթթվային նատրիում (սոդա), ածխաթթվային ամոնիակ, երկա-
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զոամինաբենզոլ, բենզոսուլֆահիդրազիտ, կավճի և օրագանական թթուների 

խառնուրդ, 
 

    
երկածխաթթվային նատրիում ածխաթթվային ամոնիակ երկազոամինաբենզոլ 

 

 հղկանյութեր և անտիպիրեններ (հակապիրեն (հակահրային հավելա-

նյութ))՝ ռետինի այրման նվազեցարարներ, 
 

  
հղկանյութեր անտիպիրեն 

 

 ֆունգիցիդներ (սնկասպան նյութեր) և փոշեպատող նյութեր։ 

 

Ռետինային խառնուրդներ պատրաստելու համար օգտագործվում են 

նաև նյութեր, որոնք պարզեցնում են կաուչուկի և բաղադրիչների մշակումը։ 

Այդ նյութերից են դիրսպերսարարները, ակտիվարարները, խառնուրդի կպչու-

նությունը բարձրացնող նյութերը, տոգորման (ներծծմամբ հագեցնող, ներծ-

ծող) նյութերը, խառնուրդի կպչունությունը գործվածքների (կտորների, հյու-

սածքների) հետ բարձրացնող նյութերը։  

 

 

73. ԷԲՈՆԻՏ 

 

Էբոնիտը կամ կարծր (պինդ) ռետինը կոշտ, մածուցիկ, որոշակի ճկունու-

թյամբ և ձգունությամբ (էլաստիկություն) օժտված նյութ է։ Էբոնիտում ծծումբը 

ավելի շատ է, քան փափուկ ռետիններում, որի համար ռետինացման գործույ-

թը իրականացվում է ցածր ջերմաստիճաններով և ժամանակահատվածով։ 
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Բարձր որակի էբոնիտը իրենից ներկայացնում է բնական կաուչուկի և ծծում-

բի խառնուրդ։ 

 

  
էբոնիտ էբոնիտե շինվածք 

 

Էբոնիտի կայունությունը (դիմացկունությունը) և ջերմա և յուղադիմաց-

կունությունը բարձրացնելու համար, ինչպես նաև բարելավելու դիէլեկտրիկու-

թյունը խառնուրդ են մտցնում տարբեր բաղադրիչներ։ Էբոնիտի խառնուրդի 

որպես լցանյութեր են հանդիսանում ածխային կամ էբոնիտային փոշին, իսկ 

որպես պլաստիկարար վազելինային յուղը։ Մուրը մտցնում են սահմանափակ 

քանակով՝ 3-5 %, քանի որ դա վատացնում է դիէլեկտրիկ հատկությունները։ 

Հանդիսանալով լավ դիէլեկտրիկ, քիմիապես իներտ, ջրադիմացկուն նյութ է-

բոնիտը օգտագործվում է տրանպորտային և գյուղատնտեսական մեքենանե-

րի, քիմիական, ռադիո և էլեկտրատեխնիկական արտադրություններում։ 

Դրանից պատրաստում են էբոնիտային ձողեր, թիթեղներ, կուտակիչների (ա-

կումլյատորների) տարաներ, և դրանց համալրող մանրամասեր։  
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ԳԼՈՒԽ XII. ՀՂԿԱՆՅՈՒԹԵՐ 

 

74. ՀՂԿԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

Հղկանյութերը, որոնք օգտագործվում են հղկման և հղկման գործիքներ 

պատրաստելու համար, բազնատեսակ են և կախված նշանակությունից ստո-

րաբաժանվում են հետևյալ խմբերի. 

 լցանյութեր, 

 կապակցարարներ, 

 նյութեր, որոնք բարձրացնում են հղկագործիքների մեխանիկական, 

ֆիզիկական, քիմիական և շահագործման հատկությունները։ 

Կտրող հղկագործիքի հենքը կազմում են (փոշիների, մածուցիկների) լցա-

նյութերը, որոնք անմիջականորեն մասնակցում են կառուցվածքային նյութե-

րից պատրաստված շինվածքի հղկման և ողորկման (փայլեցման) գործույթ-

ներին։ Որպես լցանյութեր օգտագործվում են բնական հանքանյութերի և ար-

հեստական նյութերի հետևյալ խմբերը. 

 կարբիդները՝ բորի՝ B4C, վոլֆրամի՝ WC, սիլիցիումի՝ SiC, մոլիբդենի՝ 

Mo2C, տանտալի՝ TaC, քրոմի՝ Cr2C3 և այլն, 

 նիտրիդները՝ ալյումինի՝ AlN, բորի՝ BN, սիլիցիումի՝ SiN, տանտալի՝ 

TaN, տիտանի՝ TiN և այլն,  

 բորիդները՝ սիլիցիումի՝ SiB3, տանտալի՝ TaB2, տիտանի՝ TiB2 և այլն, 

 սիլիցիդները՝ վոլֆրամի՝ W3Si3, տիտանի՝ TiSi2 և այլն, 

 օքսիդները՝ ալյումինի՝ Al2O3, երկաթի՝ F2O3, սիլիցիումի՝ SiO, քրոմի՝ 

Cr2O2, տիտանի՝ TiO2 և այլն:  

Բնական կարծր նյութերին, որոնք օգտագործվում են որպես լցանյութեր, 

վերաբերում են ալմաստը, նռնաքարը (կարկեհանը, հաղարջակն՝ միներալ), 

կորունդը, կվարցը, սիլիցիումը և զմռնիտը, իսկ փափուկ բնական նյութերին՝ 

չեչաքարը (պեմզա, սնկաքար), քրոմի օքսիդը, գրաֆիտը (գրաքարը), արզնա-

հողը (կավահող, ալյումինի օքսիդ) և այլն։ 

Արհեստական նյութերին են պատկանում բորի և սիլիցիումի կարբիդնե-

րը, տարբեր մոդիֆիկացիայի (վերափոխված, ձևափոխված) ալմաստները և 

այլն։  

Ալմաստը ամենակարծր բնական հանքանյութն է, որը իրենից ներկայաց-

նում է ածխածնաբյուրեղային կառուցվածքի մոդիֆիկացիա (վերափոխու-

թյուն, ձևափոխություն)։  
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բնական ալմաստ                   ալմաստի տարրական ատոմային 

                                                                   բյուրեղային վանդակը (բջիջը) 
 

Բնական պայմաններում ալմաստները հանդիպում են միաբյուրեղի, 

տարբեր զանգվածի չափերով բյուրեղների բեկորների կամ սերտաճվածքնե-

րի տեսքով։ Բյուրեղները կարող են ունենալ քառակուսու և պրիզմայի (ութան-

կյունանիստ, տասներկուանիստ) ձև։  

Ալմաստը համեմատաբար մաքուր, թափանցիկ (անգույն, երանգավորու-

թյամբ կամ փայլատ) նյութ է։ Առանձին ալմաստներում կարող են լինել խառ-

նուրդներ՝ երկաթի, սիլիցիումի օքսիդի, ալյումինի և այլ մետաղների։ Կախ-

ված խառնուկներից՝ ալմաստերը լինում են կապույտ, դեղին, կանաչ, շակա-

նակագույն, կարմրի և սև։ Խառնուկների ընդհանուր չափաբաժինը կազմում է 

միչև 4,8 %։ Ալմաստները ունեն բարձր մեխանիկական՝ կարծրության, մաշա-

կայունության, ծռման ժամանակ բարձր ամրության, սեղման և թթվակայու-

նության հատկություններ։ Այն շատ անգամ ավելի մաշակայուն է, քան ունեն 

կարծր համաձուլվածքները։  

Ալմաստեները՝ բյուրեղների և փոշիների տեսքով օգտագործում են կտրող 

և հղկող գործիքների զինման համար՝ խառատային կտրիչներ, ֆրեզներ, 

հղկասկավառակներ և այլն։ 
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ԳԼՈՒԽ XIII. ՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

 

75. ՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

 

Պոլիմերները արդյունաբերության համար որպես կառուցվածքային նյու-

թեր առաջնային տեղերից մեկն են գրավում: Արդյունաբերության մեջ 

պլաստմասսայի սպառումը դառնում է համաչափ (ըստ միավոր ծավալի)՝ 

պողպատի սպառման հետ համեմատած: Անընդհատ աճում է ներկերի և լա-

քերի, սինթետիկ մանրաթելերի, սոսինձների, կաուչուկի (ռետինի) և այլնի օգ-

տագործումը արդյունաբերության մեջ: 

Պոլիմերների օգտագործման նպատակահարմարությունը արդյունաբե-

րության մեջ առաջին հերթին որոշվում է արտադրանքի գինը նվազեցնելու 

հնարավորությամբ: Միևնույն ժամանակ, բարելավվում են նաև մեքենաների, 

սարքերի, սարքավորումների կարևորագույն տեխնիկական և տնտեսական 

պարամետրերը: Պոլիմերների ներդրման արդյունքում խնայվում են մետա-

ղական ռեսուրսներ, իսկ մշակման ժամանակ թափոնների նվազման պատ-

ճառով էապես բարձրանում է նյութերի օգտագործման գործակիցը: Օրինակ՝ 

պլաստմասսաների օգտագործման միջին գործակիցը մոտ 2 անգամ ավելի 

բարձր է, քան մետաղների մոտ: 

Պոլիմերային շինվածքամասերի հիմնական առավելություններն են. 

 Բարձր տեսակարար ամրությունը՝ ամրության հարաբերակցությունը 

խտությանը: 

 Մաշվածակայունությունը: 

 Կայունությունը քիմիական ազդեցություններին: 

 Դիէլեկտրականության լավ բնութագրերը: 

 Պոլիմերային նյութերի հատկությունները կարելի է փոփոխել լայն 

սահմաններով՝ մոդիֆիկացնելով պոլիմերը կամ դրանց տարբեր բաղադրիչ-

ներ համատեղելով: Մասնավորապես ներմուծելով պոլիմերների մեջ համա-

պատասխան հավելանյութերով կարելի է ստանալ շփական և հակաշփական 

նյութեր, ինչպես նաև էլեկտրահաղորդականության, մագնիսականության և 

այլ հատուկ հատկություններով նյութեր: 

Պոլիմերային շինվածքամասերի հիմնական թերություններն են. 

 Հնեցման հակումը: 

 Հակումը դեպի դեֆորմացիաներին բեռնվածության տակ՝ սահունու-

թյուն: 

 Ամրության բնութագրիչների կախվածությունը բեռնման ռեժիմներից՝ 

ջերմաստիճան, ժամանակ և այլն: 
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 Համեմատական ոչ բարձր ջերմակայունություն: 

 Բարձր ջերմաստիճանային գործակցի կախվածությունը գծային ըն-

դարձակումից: 

 Չափերի փոփոխությունը նյութի վրա ազդող խոնավությունից կամ 

ագրեսիվ միջավայրից: 

Պլաստմասսայից պատրաստում են մեքենաների, սարքերի և սարքավո-

րումների շինվածքամասերի և հանգույցների ընդարձակ տեսականի, ինչպես 

նաև տարբեր նշանակության տեխնոլոգիական հարմարանքներ:  

 

 
 

  

76. ՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅՈՒՄ 

 

Պոլիմեր բառը առաջացել է մոնոմեր բառի «մոնո» (փոքր) նախածանցը 

փոխարինելով «պոլի» (շատ) նախածանցով: Բանը նրանում է, որ քիմիական 

սինթեզի գործընթացում պոլիմերները ստացվում են մոնոմերներից՝ պոլիէթի-

լենը էթիլենից, պոլիստիրոլը ստիրոլից, պոլիվինիլքլորիդը (պոլիքլորվինիլ) 

վինիքլորիդից (քլորվինիլից): Այդպես ստացվում են կաուչուկը և ռետինը, սին-

թետիկ խեժերը և տեքստոլիտները, սոսինձները և լաքերը, հերմետիկները և 

այլն: Լայն տարածում են գտել պոլիմերները որպես էլեկտրամեկուսիչ նյու-

թեր: 

Բոլոր պոլիմերային նյութերը, որպես էլեկտրամեկուսիչներ ըստ իրենց 

ֆիզիկական բնութագրի առանձնահատկություններով կարելի է հեշտությամբ 

բաժանել չորս խմբի՝ 
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 ջերմապլաստներ,  

 ռեակտոպլաստներ,  

 շերտավոր պլաստներ, 

 պլաստիկներ (պլաստիկ զանգված, պլաստմասսա՝ տաք վիճակում 

հեշտությամբ ձևավորվող, սառելուց հետո կայուն կերպով իր ձևը պահպանող 

բնական կամ արհեստական նյութի զանգված): 

Ջերմապլաստ բառը կազմված է ջերմություն և ծեփված բառերից՝ ջեր-

մածեփված: Էությունը կայանում է նրանում, որ նույնիսկ տաքացման դեպ-

քում ջերմապլաստի կառուցվածքը չի փոխվում, այլ նա պինդ վիճակից 

անցնում է պլաստիկ, փափուկ վիճակի և հեշտությամբ ենթարկվում է մշակ-

ման և բազմավերամշակման:  

Ջերմապլաստների ցայտուն ներկայացուցիչներից են պոլիվինիլքլորիդ-

ները, պոլիֆորմալդեհիդը, պոլիամիդները, պոլիակրիալիտները, պոլիէթիլենը, 

պոլիստիրոլը, պոլիպրոպիլենը, ֆտորոպլաստները և այլն: Ի դեպ բացի ֆտո-

րոպլաստներից, մնացած բոլոր ջերմապլաստները հեշտությամբ սոսնձվում և 

եռակցվում են: Ջերմապլաստից, երբ այն գտնվում է բարձր ջերմաստիճաննե-

րի ազդեցության ներքո, կարելի է ձևավորել շինվածք կամ նման պայմաննե-

րում վերամշակել դրանց մնացուկները:  

Ջերմապլաստները հեշտությամբ ենթարկվում են ձուլման և էքստրուզի-

այի: Էքստրուզիան (տեխնոլոգիական գործույթ) պոլիմերային նյութերից (ռե-

տինային խառնուրդ, պլաստմասսա, օսլա և սպիտակուց պարունակող խառ-

նուրդներ) շինվածք ստանալու եղանակ և գործույթ է, որի ընթացքում նյութի 

հալվածքը փողրակ-փոխադրիչի (շնեկի) միջոցով սեղմելով անցկացվում է 

էքստրուդերի (էքստրուզիայի սարք) ձևաստեղծ անցքի միջով: 
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Ձուլման և էքստրուզիայի գործույթում չի իրականացվում ջերմապլաստ-

ների վերափոխման ռեակցիաներ, նրանք կարող են բազմակի վերամշակվեն 

և վերաձևավորվեն: 

Ջերմապլաստների տիպային օրինակ է պոլիվինիլքլորիդե (ՊՎՔ) ժա-

պավենը: Եթե նրան փոքր ինչ տաքացնեն, ապա նա կփափկի, բայց սառեց-

նելուց հետո նորից կլինի բավականաչափ կիպ: Այսպիսի ժապավենները բո-

լոր ժամանակներում համբավ են ունեցել էլեկտրամոնտաժման աշխատանք-

ներ իրականացնող մասնագետների մոտ:  

 
պոլիվինիլքլորիդե ժապավեն 

 

Ի տարբերություն մաքուր ջերմապլաստների, ռեակտոպլաստները իրեն-

ցից ներկայացնում են այնպիսի պոլիմերներ, որոնք ջերմային ազդեցությու-

նից սկզբում անցնում են փափուկ պլաստիկ վիճակի, իսկ հետո կարծր (պինդ) 

չհալվող և չլուծվող վիճակի: Եթե փորձել կրկնակի հալել պնդացած ռեակ-

տոպլաստը, ապա նա չի ստանա նախկին մածուցիկությունը, իսկ եթե շարու-

նակվի տաքացումը, ապա պոլիմերը անշրջելիորեն կքայայվի: Այդպես է պա-

տահում նրա համար, որ ռեակտոպլաստի վերամշակումը ուղղորդվում է ան-

շրջելի քիմիական ռեակցիայով և եթե շինվածքը ձևավորված է, ապա հետա-

գա նրա վերաձևափոխումը հնարավոր չէ:  

Ռեակտոպլաստներին են պատկանում ամինոպլաստները, սիլիկոնո-

պլաստները, ֆենոպլաստները, էպոքսիդոպլաստները, ուռետանոպլաստները, 

անիլոպլաստները: Պոլիէֆիրային և էպոքսիդային, կարբիդային և ֆենոլո 

ֆորմալդեհիդային խեժերը ընկած են ռեակտորների մեծ մասի հենքում:  

Ինչպես կարգն է ռեակտոպլաստները ջերմապլաստներից ավելի պինդ 

են, իսկ շինվածքները հաճախ պարունակում են լցանյութեր, ինչպիսիք են 

մուրը, կավիճը, ապակեթելիկները և այլն: Ռեակտորներից պատրաստված 

հատուկ շինվածքներից են ջերմանստեցված խողովակները կամ ջերմանս-

տեցված բռնակները: Ռադիացայով (ճառագայթմամբ) մշակված պոլիմերը 

տաքանալիս սեղմվում է, բայց ապաքանդել այլևս չի ստացվի: Այս եղանակով 

ռեակտոպլաստե խողովակներից պատրաստում են էլեկտրական շինվածքի և 

հաղորդալարի մեկուսիչներ: 
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Ռեակտոպլաստե էլեկտրամեկուսիչ շինվածքներ 

   
խողովակներ մալուխներ մանրամասեր 

 

Շերտավոր պլաստիկներին են վերաբերվում բազմաթիվ նյութեր՝ ներա-

ռյալ թերթավոր նրբաթելիկային լցանյութերը և պոլիմերները, խիտ բազմա-

շերտ պլաստիկները, որոնց կազմության մեջ մտնում են լցանյութերով ներծծ-

ված և սոսնձող բաղադրիչներով ստացված առանձին շերտեր (թերթեր): 

Թերթավոր էլեկտրամեկուսիչ նյութերը հիմնականում պատրաստվում են 

շերտավոր պլաստիկներից, քանի որ դրանցից հարմար է ստանալ անհրա-

ժեշտ հաստությամբ և չափերի, պահանջվող մակերևույթների ձևերի թերթեր: 

Շերտավոր պլաստիկների վառ ներկայացուցիչներից են տեքստալիտը, գե-

տինաքսը, փայտանյութե շերտավոր պլաստիկները, ասբեստապլաստիկները 

և այլն:  

Գետինաքսի հենքն են կազմում բակալիտը և բամբակաթելը: Բակելի-

տային լաքով պատված բամբակաթելերը և դրանք դարսում են մի քանի շերտ, 

որից հետո ուղարկում են բարձր ջերմաստիճանների պայմաններում մամլիչ՝ 

մամլման: Ջերմային ազդեցությամբ բակելիտը փոխակերպվում է նոր չհալ-

վող և չլուծվող վիճակի, ստացվում է ամուր, բարձր պնդությամբ թերթավոր 

նյութ՝ էլեկտրամեկուսիչ լավագույն հատկություններով: Այդպիսի վիճակում 

նյութը լավ ենթարկվում է կտրման, գայլիկոնման, սղոցման, մեխանիկական 

մշակման: Գետինաքսից պատրաստում են տարբեր էլեկտրամեկուսիչ շին-

վածքներ, որոնք ունենում են հուսալի մեկուսացում, օրինակ՝ մեկուսիչ կանգ-

նակներ և տափօղակներ: 

Փոխարինելով բամբակաթելը գործվածքով, կստանանք ոչ թե գետի-

նաքս, այլ տեքստալիտ՝ ավելի ամուր և մաշվածակայուն շերտավոր պլաս-

տիկ: Շփման հանդեպ իր կայունությամբ տեքստալիտը գերազանցում է որոշ 

մետաղների, որի համար էլ երբեմն դրանից պատրաստում են մեխանիզմների 

ատամնանիվներ: Ապակետեքստալիտը ավելի կայուն է և ապակե գործված-

քը դրան դարձնում է նաև ջերմակայուն: 

Փայլաթիթեղյա (նրբաթիթեղյա, մետաղական թաղանթե, ֆոլգա) ապակե-

տեքստոլիտը և փայլաթիթեղյա գետինաքսը կիրառում են տարբեր էլեկտրա-

կան սարքերի տպատախտակների (պեչատպլատաներ) պատրաստման հա-
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մար: Այդպիսի ապակետեքստալիտները մեկ կամ երկու կողմերից պատվում 

են պղնձե օքսիդի մետաղաթաղանթով (այդ պատվածքը մտցվում է շերտա-

վոր պլաստիկատի ձևավորման գործընթացի սոսնձով մամլման գործառույ-

թում): 

Հատուկ կիրառման դեպքերում մետաղաթաղանթը կարող է լինել նիկե-

լային կամ քրոմային: 
 

 
Տպատախտակներ 

 

Հաջորդ էլեկտրամեկուսիչ պոլիմերների տեսակն է պլաստիկ զանգված-

ները՝ պլաստմասսաները: Դրանք պատրաստվում են բնական և սինթետիկ 

պոլիմերներից, որոնք էլ բնորոշում են պլաստմասսաների հատկությունները: 

Բացի հիմնական պոլիմերից, պլաստմասսայի կազմության մեջ ավելացնում 

են պլաստիֆիկատորներ, լցանյութեր, ներկանյութեր, կայունարարներ: 

Պլաստմասսաների դիէլեկտրիկական, ջերմակայունության, խոնավակ-

լանելիության հատկությունների վրա շատ է ազդում լցանյութը, որը կարող է 

լինել հանքային կամ օրգանական, փոշեանման կամ նրբաթելիկային, թերթա-

վոր կամ շերտավոր:  

 Էլեկտրամեկուսիչ պոլիմերներում հիմնականում օգտագործում են հետ-

ևյալ տեսակի լցանյութեր. 

 Փոշեանման՝ փայլար (թիթղոն, սլյուդա), մուր, փայտալյուր, գրաֆիտ, 

կվարցային ալյուր, տալկ, մետաղական փոշի և այլն: 

 Նրբաթելիկային՝ ապակեթելիկներ, ասբեստ, բամբակի քոլք (խծուծ), 

բամբակաթելեի փշրանքանման բամբակաթել, փայտափշրանք և այլն: 

 Շերտավոր՝ ապակեգործվածք, ասբեստագործվածք, բամբակաթե-

լային գործվածք, փայտատաշեղ և այլն: 

Պլաստմասսաներին ճկունություն (էլաստիկություն) հաղորդելու համար 

դրանց բաղադրության մեջ մտցվում են պլաստիֆիկատորներ: Այն բարձրաց-

նում է հարաբերական երկարացումը, փոքրացնում է քայքայման դիմադրու-

թյունը: Ահնրաժեշտ երանգավորում, ճիշտ դեկորատիվ էֆեկտ ստանալու հա-
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մար պլաստմասսաներում օգտագործում են ներկանյութեր: Կայունարարը 

անհրաժեշտ է, որպեսզի պլաստմասսան իր ամբողջ շահագործման ընթաց-

քում պահպանի իր հատկությունները և արևի ճառագայթների և ջերմության 

ազդեցություններից չքայքայվի: 

Հաճախ պլաստմասսաներ ստացվում են միայն պոլիմերից, նրա մեջ չա-

վելացնելով ոչինչ, օրինակ՝ օրգանական ապակի, վինիպլաստ (պլաստմաս-

սա՝ քլորվինիլից), պոլիստիրոլ, պոլիէտիլեն և այլն: Հաճախակի պլաստմաս-

սաները մամլում են կաղապարներում ճնշման տակ՝ բարձր ջերմաստիճաննե-

րի պայմաններում և այդպիսով ստանում են ամբողջական պատրաստի շին-

վածք: Եթե հարկավոր է, որ շինվածքը ունենա այլ շինվածքամաս (մանրա-

մաս), օրինակ՝ հեղույս կամ սռնակալ, ապա շինվածքամասը շինվածքի ձևա-

վորման գործառույթում մամլվում է կամ տեղակայվում: Եթե մեկուսիչ նյութը 

սպառողին անհրաժեշտ է ոչ շինվածքամասի տեսքով, ապա ինչպես մնացոր-

դային նյութ նա օգտագործվում է ձուլվածքի, փաթեթի կամ տարրայում տե-

ղակայված տեսքով: Պլաստմասսե մեկուսիչի օրինակ կարող է ծառայել փո-

խանցման և բաշխման ուժային մալուխների պատյանները (թաղանթը): 

 

 
ուժային մալուխ՝ պլաստմասսե պատյանով 

 

 

77. ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ  

ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՆԵՐ 

 

Շինվածքամասերի, մեքենաների և տեխնոլոգիական հարմարանքների 

հանգույցների, դրանց մեջ կիրառվող մանրամասերի պատրաստման պոլիմե-

րային նյութեր. 

 Ատամնանիվներ և որդնյակային ատամնանիվներ` պատրաստվում 

են պոլիամիդներից, պոլիպրոպիլենից, պենտոպլաստներից, պոլիկարբոնատ-

ներից, պոլիֆերմալդեհիդներից, ֆենոպլաստներից, волокниты, տեքստոլիտ-

ներից, փայտանյութե պլաստիկներից: 
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ԱՏԱՄՆԱՆԻՎՆԵՐ 

  
որդնյակային սովորական 

 

 փոկանիվներ, թափանիվ, բռնակներ, սևեռակ՝ պոլիամիդներ, ամի-

նոպլաստներ, ֆենոպլաստներ, թելավոր նյութեր, տեքստոլիտներ, փայտա-

նյութե պլաստիկներ, 

    
փոկանիվ թափանիվ բռնակ սևեռակ 

 

 հոլովակներ, գլանիվներ, աղեղիկներ՝ պոլիվինիլքլորիդ, պոլիպրոպի-

լեն, պոլիկարբոնատներ, փայտանյութե պլաստիկներ.  

 

    
հոլովակներ գլանիվ աղեղիկ 

 

 շփման առանցքակալներ՝ պոլիամիդներ, պոլիէթիլեն, պոլիպրոպիլեն, 

պոլիակրիլատներ, էպոքսիպլաստներ, պենտապլաստներ, պոլիկարբոնատ-

ներ, պոլիֆորմալդեհիդ, ֆենոպլաստներ, տեքստոլիտ, փայտանյութե պլաս-

տիկներ, 
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շփման առանցցքակալ 

 

 հաստոցների ուղղորդիչներ՝ պոլիամիդներ, էպոքսիպլաստներ, տեքս-

տոլիտ 

 
ուղղորդիչ 

 

 տատանվող առանցքակալների մանրամասեր՝ պոլիամիդներ, պոլի-

կարբոնատներ, պոլիֆորմալդեհիդներ, 
 

 
առանցքակալներ 

 

 արգելակի կալանդներ, մակադրակներ՝ ֆենոպլաստներ, թելավոր 

նյութեր, փայտանյութե պլաաստիկներ, 
 

 
արգելակի կալանդներ, մակադրակներ 
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 խողովակներ, ամրաններ, ջրա և յուղազտիչներ՝ պոլիէթիլեն, պօլիվի-

նիլքլորիդ, պոլիպրոպիլեն, պենտապլաստներ, պոլիկարբոնատներ, ապա-

կեպլաստիկներ, 

    
խողովակներ յուղի զտիչներ ջրի զտիչներ 

 
սանտեխնիկական ամրաններ 

 

 օդափոխիչների, պոմպերի և հիդրոմեքենաների աշխատանքային մա-

սեր՝ պոլիամիդներ, պոլիէթիլեն, պոլիվինիլքլորիդ, պոլիպրոպիլեն, պենտապ-

լաստներ, պոլիկարբոնատներ, ապակեպլաստիկներ, 

  

 

 

 

 

 

 

 
հիդրոմեքենայի մանրամասեր              օդափոխիչ                     պոմպի մանրամասեր 
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 խտացնող (պնդացնող, կարծրացնող) նյութեր՝ պոլիամիդներ, պոլիէ-

թիլեն, ֆտորոպլաստներ, պոլիվինիլքլորիդ, պոլիպրոպիլեն,  

 պատյաններ, իրաններ, կափարիչներ, ռեզերվուարներ՝ պոլիէթիլեն, 

ամինոպլաստներ, պոլիվինիլքլորիդ, պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ, պոլիակրի-

լատներ, ֆենոպլաստներ, ապակեպլաստիկներ, 

 

    
պատյան իրան կափարիչներ ռեզերվուար 

 

 ճշգրիտ մեխանիկայի սարքերի և ավտոմատների մանրամասեր՝ պո-

լիամիդներ, պոլիէթիլեն, պոլիվինիլքլորիդ, պոլիպրոպիլեն, պենտապլաստ-

ներ, պոլիկարբոնատներ, պոլիֆորմալդեհիդներ, ֆենոպլաստներ, թելավոր 

նյութեր, 

 հեղույսներ, մանեկներ, տափօղակներ՝ պոլիամիդներ, պոլիէթիլեն, ա-

մինոպլաստներ, պոլիվինիլքլորիդ, պոլիպրոպիլեն, պենտապլաստներ, պոլի-

կարբոնատներ, պոլիֆորմալդեհիդներ, ֆենոպլաստներ, թելավոր նյութեր, 
 

  
հեղույս և մանեկ տափօղակներ 

 

 զսպանակներ, զսպակներ, բռունցքային մեխանիզմներ, կափույրներ՝ 

պոլիամիդներ, պոլիվինիլքլորիդ, պոլիպրոպիլեն, պոլիկարբոնատներ, պոլի-

ֆորմալդեհիդներ, տեքստոլիտ, ապակեպլաստիկներ, 

 

 
զսպանակներ 
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 կոնստրուկցիաների խոշոր ծավալաչափի տարրեր, տարողություն-

ներ, նավակներ և այլն՝ պոլիէթիլեն, պոլիվինիլքլորիդ, պոլիստիրոլ, ապակեպ-

լաստիկներ, 
 

  
տարողություն նավակ 

 

 էլեկտրամեկուսիչ մանրամասեր, պանելներ, վահանակներ, սարքերի 

իրաններ՝ պոլիամիդներ, պոլիէթիլեն, ֆտորոպլաստներ, ամինոպլաստներ, 

պոլիվինիլքլորիդ, պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ, պոլիակրիլատներ, էպոքսիպ-

լաստներ, պենտապլաստներ, պոլիկարբոնատներ, պոլիֆորմալդեհիդ, ֆե-

նոպլաստներ, թելավոր նյութեր, տեքստոլիտ, փայտանյութե պլաստիկներ, ա-

պակեպլաստներ, 

 լուսաթափանցող օպտիկական սարքեր՝ պոլիէթիլեն, ամինոպլաստ-

ներ, պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ, պոլիակրիլատներ, պոլիկարբոնատներ, 

 պատճենասալեր, ստուգիչ ձևանմուշներ՝ պոլիէթիլեն, պոլիվինիլքլորդ, 

պոլիպրոպիլեն, էպոքսիպլաստներ, 

 սառը թերթավոր դրոշմներ՝ էպոքսիպլաստներ, պենտապլաստներ, ֆե-

նոպլաստներ, ապակեպլաստներ, 

 ձուլման մոդելներ՝ պոլիստիրոլ, պոլիակրիլատներ, էպոքսիպլաստներ, 

ֆենոպլաստներ, ապակեպլաստներ: 

 

 

78. ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

1. Սահքի առանցքակալների պատրաստման համար օգտագործում են 

տարատեսակ նյութեր՝ օժտված բարձր մաշվածադիմացկունությամբ և ցածր 

շփման գոծակցով, ինչպես նաև ջերմադիմացկունությամբ, կրող հատկության 

մեծ նշանակության դեպքում (ստեղծելով թույլատրելի բեռնվածություն և 

շփման արագություններ)՝ շահագործման և երկարաժամկետ ծառայողության 

պայմաններում, չափերի կայունությամբ: Առանցքակալային նյութերի մաշ-

վադիմացկունությունը, կրողունակությունը և այլ հատկություններ կտրուկ 
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բարձրանում են դրանց մեջ ներդնելով լցանյութեր (փակ բյուրեղացված գրա-

ֆիտե ֆտորոպլաստ մտցնելու դեպքում մաշվածադիմադրողականությունը 

բարձրանում է 1000 անգամ): Օրինակ՝ ֆտորոպլաստով գրաֆիտալրացված 

առանցքակալները կարող են աշխատել առանց յուղման, ինչպես նաև ագ-

րեսիվ միջավայրում: 

Գրաֆիտոպլաստները (գրաֆիտե կոմպոզիցիոն նյութերը) պլաստմաս-

սայի հատուկ տեսակ է, ինչը պատրաստվում է գրաֆիտի խառնուրդներից 

(բնական կամ արհեստական) կամ այլ կարբոնացված հիմքերից, ինչպիսիք 

են կոքսը (քարածխի մշակված տեսակ), ապակե կամ ածխամանրաթելերը: 

Գրաֆիտոպլաստներում սովորաբար կապակցող օղակ է հանդիսանում կար-

բոլաալդեհիդային (фенолоальдегидные) խեժերը, ֆտորոպլաստները և այլն: 

Շնորհիվ ածխագրաֆիտե հենքի գրաֆիտոպլաստը ունի բացառիկ կա-

յունություն տարբեր ջերմաստիճանային և քիմիական պայմանների նկատ-

մամբ, ինչը թույլատրում է ընդլայնել դրանց կիրառումը տարբեր բարդ ագրե-

սիվ միջավայրերում: Բացի դրանից գրաֆիտի բնական հակաշփական հատ-

կությունները ունակ են մեքենաների և մեխանիզմների հանգույցներում ուժե-

ղացված շփման ժամանակ պահելու բեռնվածություններ: Այս նյութերի հիմ-

նական հատկություններից մեկն էլ հանդիսանում է բարձր էլեկտրահաղոր-

դականությունը և կոռոզիադիմացկունությունը (կարծր մարմինների մակերես-

ների քայքայման դիմադրողականություն): Ֆտորոպլաստների թերություննե-

րից են հանդիսանում հարաբերական ցածր ամրությունը, բազմակողմանի 

սեղման ժամանակ սահմանափակ օգտագործումը: 
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2. Պլաստմասսե ատամնանիվներին ներկայացվող հիմնական պա-

հանջներ. 

 բարձր հպման ամրություն, 

 բարձր ծռման դիմադրողականություն, 

 բարձր տատանումների մարման ունակություն, 

 բարձր դինամիկ դիմացկունություն, 

 չափերի հաստատունություն: 

Օգտագործելով նման պահանջները բավարարող պլաստմասսա, բարձ-

րանում է ատամնանիվների երկարակեցությունը, միջինը 1,5 անգամ նվազում 

է աղմուկի մակարդակը, փոքրանում է փոխանցման յուղման անհրաժեշտու-

ՀԱԿԱՇՓԱԿԱՆ (ԱՆՏԻՖՐԻԿՑԻՈՆ) ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 

Նյութեր են, որոնք օգտագործվում են շփման հանգույցներում և բնութագրվում 

են շփման ցածր գործակցով և աննշան մաշվածությամբ: Որպես հակա-

շփական նյութեր պոլիմերների առավելությունները որոշվում են՝ 

1) նշանակալից առաձգական (ճկուն) դեֆորմացիաներ դրսևորելու կարո-

ղությամբ, ինչը դժվարացնում է շփման ժամանակ պոլիմեր-պոլիմեր 

կամ պոլիմեր-մետաղ հպման գոտում շփման հանգույցի կպչունու-

թյունը և նման կարողությունը թույլատրում է օգտագործել պոլիմերա-

յին նյութերը առանց յուղման, սահմանափակ յուղման կամ աշխա-

տանքի սկզբում շփման հանգուց յուղի մատակարարմամբ, 

2) ոչ բարձր կամ փոքր շփման գործակցով, ինչը դյուրինացնում է որոշ 

պոլիմերներային նյութերի օգտագործումը առանց կամ սահմանափակ 

յուղման, 

3) պոլիմերներում կարծր (դիսպերսային՝ մանրատված) և հեղուկ 

(պլաստիֆիկատորների տեսքով) բաղադրիչներ մտցնելու դյուրի-

նությամբ (հեշտությամբ), ինչը կարող է ուժեղ փոխել պոլիմերային 

նյութի մեխանիկական հատկությունները, կպչունության բնութա-

գրերը և շփման գործակիցը, 

4) հղկանյութե մասնիկների գործողության հանդեպ բավարար կայու-

նությամբ, որոնք կարող են ներմուծվել պոլիմերային նյութեր կամ 

ներծծվեն դրանց մակերևույթ, 

5) շատ ագրեսիվ մետաղների, հեղուկ և գազային միջավայրերի 

հանդեպ կայունությամբ, 

6) տատանումների մարման բարձր կարողությամբ, ինչը նվազեցնում 

է շփման հանգույցների աշխատանքի աղմուկը:  

7)  
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թյան զգայնությունը, նվազում է ատամնանիվների պատրաստման ճշտու-

թյան պահանջները: 

Սակայն պոլիամիդե ատմնանիվի միօրինակության սկզբունքով (ստան-

դարտ) պահանջված ուրվագծով պատրաստված մեկ ատամը ստատիկ ամ-

րությամբ զիճում է ալյումինե, բարելավված և մխված պողպատե ատամներին 

համապատասխանաբար 1,4, 3-5 և 7 անգամ: Պլաստմասսե ատամների դե-

ֆորմացիաները հասնում է մմ-ի տասնորդական չափերի, իսկ հպման մակե-

րեսի չափերը ստացվում է չափելի ատամի չափերի հետ: Ինչևիցե, ի շնորհիվ 

նորագույն տեխնոլոգիաների և կառուցվածքային որոշումների հաջողվել է ը-

նդլայնել պլաստմասսաների օգտագործման բնագավառները, բարձրացվել է 

դրանց կինեմատիկական ճշտությունները, մաշվածակայունությունը և այլն: 

Պոլիամիդե և մետաղներով ամրացված պլաստմասսե (մետաղներով ամրաց-

ված պլաստմասսաներից պատրաստում են նաև անվակունդ (ստուպիցա), 

սկավառակ, թագանիվ (վենեց) և այլ տարրեր) ատամնանիվները իրենց հատ-

կություններով էֆֆեկտիվորեն են կիրառվում: 

3. Ալիքավոր փոխանցումներում, չժանգոտվող պողպատների և այլ 

նյութեի փոխարեն լայն կիրառում են գտել պլաստմասսաները, որոնք տար-

բերվում են իրենց հավաքությամբ և մեծ փոխանցման հարաբերակցությամբ, 

օրինակ՝ 64:1-ից մինչև 320:1, ինչպես նաև օգտագործվում են շղթայական 

փոխանցումների աստղիկների պատրաստման համար: 

4. Պլաստմասսե (պոլիամիդե, պոլիվինիլքլորիդե) հարթ, սեպաձև և ա-

տամնավոր փոկանիվները, ինչպես նաև ռետինները հզորությունների փո-

խանցման համար։ Պոլիմերային փոկերը կարելի է օգտագործել ագրեսիվ մի-

ջավայրում՝ առանց ձգող գնդանիվների։  

5. Պոլիմերային խողովակների օգտագործումը խողովակաշարում։ 

6. Կիպացնեղ ռետինե միջադիրներ և այլն։ 
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ԳԼՈՒԽ XIII. ՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹԵՐ  

 

79. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

Ներկա դրությամբ հայտնի է յոթ հազարից ավելի հանքանյութեր, որոն-

ցից երկու հազարը հանդիսանում են բնածին հանքանյութեր: Հանքանյութերը 

համակարգվում են ըստ քիմիական միացության բնույթի, ըստ հանքանյութի 

կառուցվածքային տարրերի միջև եղած կապի, դրանց ներդաշնակվածության 

և փաթեթավորման տեսակների: 

Հանքանյութերի դասակարգումը հիմնված է հատկությությունների, բնա-

կան քիմիական միացությունների քիմիական բաղադրության և բյուրեղային 

կառուցվածքի փոխկապակցվածության ուսումնասիրման արդյունքներով: 

Դրանք դասակարգվում են հետևյալ խմբերով՝ բնածին մետաղներ, սուլֆիդ-

ներ, օքսիդներ և ջրօքսիդներ, սիլիկատներ և ալյումինասիլիկատներ, բորատ-

ներ, ֆոսֆատներ, կարբոնատներ, վոլֆրամատներ և մոլիբտատներ, սուլ-

ֆատներ, նիտրատներ, քլորիդներ և ֆտորիդներ:  

 

 

80. ԲՆԱԾԻՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐ 

 

Բնածին քիմիական տարրերի խմբին են պատկանում քիմիական տար-

րերը կամ պարզ նյութերը, որոնք գտնվում են բնության մեջ ազատ վիճակով: 

Նրանք կազմում են երկրակեղևի ընդհանուր զանգվածի միայն 0,1 %-ը, ձևա-

վորելով միայն 30 տարր: Դրանք մետաղներն են և մետալոիդները (մետաղա-

կերպները): Ունեն հիմնականում ատոմային բյուրեղային կառուցվածք: Բնա-

ծին մետաղները ունեն լավագույն էլեկտրահաղորդականություն, ջերմահա-

ղորդականություն, մեծ խտություն և մետաղական փայլ: Գույնը և տեսքը 

հաստատուն է և բնորոշ է յուրաքանչյուրի համար, ապակին չեն խազմզում, 

անթափանցիկ են, չունեն թերթականություն (թերթ-թերթ բաժանվելու հատկու-

թյուն, բյուրեղների), կռելի են: Մետաղակերպները ունեն ոչ մետաղական 

փայլ, ոչ մեծ խտություն: 

Ածխածնի խումբը ներկայացված է երկու իրարից խիստ տարբեր ֆիզի-

կական հատկություններով ածխածնի բազմաբյուրեղային վերափոխված տե-

սակներով՝ ալմաստ և գրաքար (գրաֆիտ):  

 Ալմաստ (C) անվանումը առաջացել է հուներեն «adamas» բառից և 

նշանակում է անհասանելի: 

Ալմաստի տարատեսակներն են. 
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 Կողային - անկանոն ձևի սերտաճվածքներներ և գնդաձև ճառագայ-

թային հանքամիացքներ (բյուրեղային հատիկների զանգված): 

 Կարբոնատ (սև ալմաստ) - նրբահատիկային, պարզ բյուրեղային 

զանգված: 

Քիմիական բաղադրությունն է. 

 Անգույն տարատեսակները կազմված են մաքուր ածխածնից: 
 

 
 

 Երանգավորված և անթափանցիկ տարատեսակները ներառում են եր-

բեմն չնչին տոկոսներով թթուներ, գրաֆիտ և որոշակի այլ հանքանյութեր:  
 

 
 

 Քառակուսի բյուրեղների նույնանկյունային (սինգոնիա) քառակու-

սային տարատեսակը, բյուրեղների պատկերը՝ ութանիստ, հազվադեպ՝ քա-

ռակուսի և քառանիստ, գույնը՝ անգույն ջրաթափանցիկ կամ երանգավորված 

կապույտ, ամպագույն, դեղին, գորշ և սև գույներով: 
 

 

 

 

 

 
 

 

Սինգոնիա՝ քառակուսային 

 

Ալմաստը բացարձակ կարծր (10) նյութ է, 1000 անգամ կարծր է, քան 

կվարցի կարծրությունն է և 150 անգամ ավել, քան կորունդը, դյուրաբեկ է 

(փխրուն), թերթականությունը (թերթ-թերթ բաժանվելու հատկությունը, բյու-
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րեղները)՝ միջին, խտությունը՝ 3,47- 3,56 կգ/մ2: Ունի թույլ էլեկտրահաղորդա-

կանություն:  

Ալմաստին անվանում են տեխնիկայի հսկա, քանի որ նրա 80 %-ը օգտա-

գործվում է տեխնիկայում: Դրանց օգտագործում են էլեկտրատեխնիկայում, 

ռադիոէլեկտրոնիկայում, սարքաշինությունում, մետաղամշակման, հղկանյու-

թե և այլ արտադրություններում: Ընդհանուր հայտնի է ալմաստի օգտագոր-

ծումը ապակու կտրման համար: 1 կարատ (0,2 գ) ալմաստով կարելի է կտրել 

2500 կմ երկարությամբ ապակի: Թափանցիկ ալմաստը կիրառում են ոսկեր-

չական գործում, որպես թանկարժեք քար: Այս հանքանյութը ունի հինգ հա-

զար տարուց ավելի պատմություն: Ճանաչված ալմաստները հանդիսանում 

են իշխանության վկաներ, թագավորական հագուստների անչափելի ճոխու-

թյուն, ժողովուրդների ցավ ու տառապանք: Ալմաստները զարդարել են փա-

րավոնների, թագավորների իշխան թագերը և իրենց իշխանության այլ հատ-

կանիշներ: Մշակված ալմաստը անվանում են ադամանտ: 

 Գրաքար (C) բառը վերցված է հունարերեն գրաֆիտ բառից և նշանա-

կում է գրել: Գրաքարի տարատեսակներն են. 

 գրաֆիտիտը (графитит)՝ թաքնված բյուրեղային, 

 շունգիտը (шунгит)՝ ամորֆային: 

Մաքուր գրաքարը հազվադեպ է հանդիպում, հաճախ նրա բաղադրու-

թյան մեջ լինում է մուր՝ 10-20%, երբեմն ջուր, հանքաձյութեր և գազ՝ մինչև 2 

%, նույնանկյունային վեցանիստային, բյուրեղները ունեն վեցանկյուն շերտի 

կամ հատիկների տեսք: Սերտաճվածքները հաճախ նրբաթեփուկավոր են, 

երբեմն հանդիպում են ձողանման կամ թելանման զանգվածներ: Գրաքարը 

երկաթասևից մինչև պողպատամոխրագույն է: Ունի սևատեսք փայլունու-

թյուն, ուժեղ մետաղական փայլ: Նուրբ թերթիկներում ունի մոխրագույն լու-

սարձակումներ: Կարծրությունը 1 է, նրբաթերթիկներում՝ ծռելի է, հեշտ գրվում 

է թղթի վրա, շոշափման ժամանակ զգացվում է յուղայնություն, թերթականու-

թյունը՝ կատարյալ: Խտությունը՝ 2,09-2,23 գ/սմ2, շունգիտինը՝ 1,84-1,98 գ/սմ2:  

Գրաքարը տարբերակվում է բարձր էլեկտրահաղորդականությամբ՝ թեր-

թիկներում ատոմների կիպ դասավորվածության հաշվին: Գրաքարը կարելի է 

շփոթել մոլիբդենիտի (молибденитом) հետ, ի տարբերություն նրանից նա 

մատների տրորմամբ մանրվում է սև թոզի (մոլիբդենիտը տրորմամբ մանրվում 

է բաց գորշագույն փոշու):  

Գրաքարը բնորոշվում է գույնով, ցածր կարծրությամբ և բարձր էլեկտրա-

հաղորդականությամբ (մոլիբդենիտը վատ է հաղորդում էլեկտրականություն):  
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Գրաքարի ամենախոշոր հանքավայրերը ձևավորվում են խորը կամ 

հպումային օրգանագենիկ ծագումով նստվածքե մետամորֆիզմից (փոխա-

կերպությունից): Հանդիպում է նաև հրահեղուկային հանքային տեսակներում:  

Գրաքարը լայն կիրառում ունի: Գլխավորապես մետաղագործության 

արտադրությունում կրակակայուն տիգելների և ձուլման կաղապարների երե-

սապատման պատրաստման համար: Էլեկտրաարտադությունում այն օգտա-

գործվում է էլեկտրոդների և այլ ածխե մանրամասերի արտադրման համար, 

ինչպես նաև մատիտների, սև ներկերի, սև պատճենահանման թղթի, տպագ-

րական ներկերի, չինական տուշի պատրաստման համար: Օգտագործվում է 

գոլորշային կաթասաներում որպես հակաեռման միջոց, իսկ երբ ստեղծվում 

են բարձր և ցածր ջերմաստիճաններ, ինչի շնորհիվ յուղ օգտագործել հնարա-

վոր չէ, ապա կրաքարը օգտագործվում է որես քսանյութ: Կրաքարից պատ-

րաստվում են կառուցամասեր «ատոմային կաթսաների» համար, ինչպես 

նաև տիզերքային տեխնիկային համար առանձին շինվածքամասեր:  

Սուլֆիդները իրենցից ներկայացնում են ծծմբաջրածնային թթվի աղեր՝ 

H2S և կազմում են երկրակեղևի 0,25 %-ը: Հիմնականում նրանք կարծր չեն, 

թափանցիկ չեն, ունեն մուգ կամ երանգավորված դիմագիծ՝ տեսք: Մետաղա-

կան փայլով սուլֆիդները մեծամասամբ ծանր են, իսկ ոչմետաղականը՝ թեթև: 

Սուլֆիդները հիմնականում առաջանում են ստորերկրյա տաք ջրերից: Մա-

կերևույթային պայմաններում՝ որպես քիմիական տարրերի (Cu, Ag, Hg (HgS), 

Zn, Pb, Sb, Co, Ni և այլն) հանքաքար, սուլֆիդները անկայուն են: 

 Գալենիտ (Галенит)՝ РbS (կապարի սուլֆիդ), այս հանքաքարը բնու-

թյան մեջ ամենատարածվածն է գալենիտի խմբում: Այս անունը առաջացել է 

լատիներենից և նշանակում է կապարի հանքաքար: Գալենիտի տարատե-

սակներից է. 

 Սվինչակը անփայլ խիտ գալենիտ է: Բաղադրության հիմնական 

տարրերն են կապարը (Рb)՝ 86,6 % և ծծումբը (S)՝ 13,4 % և մինչև տասնորդա-

կան մասով աննշան տարրերն են արծաթը (Аg), պղինձը (Сu), ցինկը (Zn) և 

այլն: Դասվում է բյուրեղների դասակարգման նման անկյունախորանար-

դային խմբում: Բյուրեղների պատկերը մեծամասամբ խորանարդային, եր-

բեմն՝ ութանիստ: Գույնը՝ կապարամոխրագույն, բյուրեղների սահմանագծե-

րը՝ գորշսև: Փայլը՝ մետաղական: Կարծրությունը՝ 2-3: Դյուրաբեկ է: Թերթա-

կանությունը (համքանյութերի մեծ մասի ունակություն՝ մասերի բաժանվում, 

ճեղքվում որոշակի ուղղությամբ, ձևավորելով հարթ մակերևույթով ճեղքվածք-

ներ, կտորտանքներ) կատարյալ է խորանարդի կողմերի երկայնքով երեք ուղ-

ղությամբ: Ախտորոշիչ հատկություններն են՝ կապարե փայլը արտաքնապես 

նման է ծարիրային (անտիմոն, սուրմա) և զառիկային (մկնդեղ) միացություն-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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ների փայլին: Տարբերակվում է մեծ խտությամբ, հեշտությամբ հալվում է զոդ-

ման ժամանակ և լուծվում է ազոտական թթվում НNО3:  

Գալենիտը համարվում է կապարի հիմնական հումքը։ Գալենիտի հետ 

ասոցացված հանդիպում են պիրիտը, խալկոպիրիտը, արծաթի սուլֆաղերը, 

պղինձը, արսենսպիրիտը և այլն։  
 

  
գալենիտ սվինչակ 

 

Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ։ Թթվածնային աղերը երկրակեղևում գերակշ-

ռում են։ Դրանց չափաբաժինը կազմում է երկրակեղևի զանգվածի 17 %-ը։ 

Մետաղական փայլով օքսիդները ծառայում են որպես հումք տարբեր մետաղ-

ներ ստանալու համար, իսկ ոչ մետաղական փայլովները՝ թանկարժեք քարեր, 

զարդաքարեր, հհղկանյութեր և հրահեստ նյութեր ստանալու համար։  

Այս խմբի հանքանյութերը ստորաբաժանվում են կորունդային և կվար-

ցային ենթախմբերի։ Կորունդային ենթախմբին են պատկանում կորունդի 

բյուրեղների տարատեսակները՝ ռուբինը, սապֆիրը, նաժդակը, օրիենտ-տո-

պազը, օրիենտ-ամետիստը, լեյկոսապֆիրը, գեմատիտը՝ դրան ասոցացված՝ 

մագնետիտը և այլն։ 
 

  
կորունդի բյուրեղներ մագնետիտ 

 

Այս խմբի հանքանյութերը ներկայացնում են բազմաձև տարատեսակ-

ներ, ունեն պարզ բաղադրություն՝ SiО2։ Կվարցը հանդիսանում է երկրակեղևի 
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տարածված նյութերից և ունի բազմաձև տարատեսակներ։ Կվարցը հանդի-

սանում է գլխավոր հանքանյութը։  
 

 
կվարց 

 

Հիդրոքսիդներից են օպալը, լիմոնիտը, բոկսիտը և այլն։ 

Հանքանյութերից ամենատարածված խումբը սիլիկատների և ալյումի-

նասիլիկատների խումբն է։ Հայտնի հանքանյութերի մոտ երկու երրորդը այս 

խմբի հանքանյութեր են։ Գրեթե երկրակեղևի 75 %-ը կազմված է այս սիլի-

կատներից և դրանց տեսակներն են՝ օլիվինը, ավգիտը, դաշտաքարը, կաոլո-

նիտը, տալկը, պիրոֆիլիտները, քլորիտները, փայլարները, սպաթները, նեֆե-

լինները։ 

Ֆոսֆատները կազմում են երկրակեղևի 0,1 %-ը և այս խմբին են պատ-

կանում ապատիտները, ֆոսֆորիտները։ 

Կարբոնատները կազմում են երկրակեղևի 1,7 %-ը։ Այս խմբին բնորոշ է 

աղաթթվի (10 %-անոց լուծույթը) հանդեպ ռեակցիան, որի ժամանակ անջատ-

վում է СО2 գազը։ Այս խմբին են պատկանում առավելապես ոչ հանքային և 

մաքուր դոլոմիտը, կրաքարը, մարմարը, ինչպես նաև կալցիտը, մագնեզիտը, 

դոլոմիտը։ 

Սուլֆատները կազմում են երկրակեղևի 0,1 %-ը։ Այս խմբի հանքանյութե-

րը արտաքնապես նման են կարբոնատներին, սակայն չունեն աղղաթթվի 

հանդեպ ռեակցիա։ Այս խմբին են պատկանում անհիդրիդը, գիպսը։ 

Ֆտորիդները ունեն սահմանափակ տարածում և այս խմբին են պատկա-

նում՝ ֆլյուորիտները։  

Քլորիդները ավելի շատ են տարածված բնության մեջ, քան ֆտորիդները։ 

Սրանք ունեն ոչ մետաղական փայլ, դյուրին են լուծվում ջրում։ Այս խմբին են 

պատկանում գալիտը, սիլվիտը և այլն։  
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Հավելված 

 

ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ 

 

1. Ի՞նչ է նյութը։ 

2. Ի՞նչ է մետաղը։ 

3. Ի՞նչ է ոչ մետաղը 

2. Ի՞նչ բնութագրիչային հատկություններով են օժտված մետաղները։ 

3. Ներկայացրեք նյութերի դասակարգումը։  

4. Ներկայացրեք սև մետաղների դասակարգումը։ 

5. Ներկայացրեք գունավոր մետաղների դասակարգումը։ 

6. Ներկայացրեք գունավոր ոչ մետաղների դասակարգումը։ 

7. Ներկայացրեք օրգանական նյութերի դասակարգումը։ 

8. Ներկայացրեք անօրգանական նյութերի դասակարգումը։ 

9. Ի՞նչ է համաձուլվածքը։ 

10. Ի՞նչ է մոնոմերը։ 

11. Ի՞նչ է օլիգոմերը։ 

12. Ի՞նչ է պոլիմերը։ 

13. Ի՞նչ է խառնուրդը։ 

14. Ի՞նչ է լուծույթը։ 

15. Ի՞նչ է հավելանյութը։ 

16. Ներկայացրեք պինդ մարմինների ատոմային կառուցվածքը։ 

17. Ներկայացրեք ամենատարածված մոնոմերների մելեկուլային մոդելը։ 

18. Ներկայացրեք մետաղների ատոմների բյուրեղային վանդակների մոդելը։ 

19. Թվարկեք օրգանական նյութեր։ 

20. Թվարկեք անօրգանական նյութեր։ 

21. Ներկայացրեք համաձուլվածքների դասակարգումը։ 

22. Ի՞նչ է ռետինը։ 

23. Ներկայացրեք մետաղների կիրառման բնագավառները։ 

24. Ներկայացրեք պոլիմերների կիրառման բնագավառները։ 

25. Պատրաստեք մոնոմերների, օլիգոմերների և պոլիմերների մոլեկուլային 

մոդելներ։ 

26. Արդյունաբերությունում ինչպիսի՞ շինվածքամասեր են պատրաստում պո-

լիմերներից։ 
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