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ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ 

 

«Մեքենամասերի վերականգնման տեխնոլոգիական պրոցեսները» ձեռնար-

կը կազմվել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, Կրթության ազգային 

ինստիտուտի, Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային 

կենտրոնի կողմից։ Այն նախատեսված է միջին մասնագիտական կրթական հաս-

տատությունների 1705-«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասար-

կում և նորոգում» մասնագիտության ուսանողների համար, համապատասխա-

նում է միջին մասնագիտական կրթական համակարգի ընդհանուր ծրագրի` 

Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի կող-

մից կազմված և արդեն շրջանառության մեջ դրված 1705-«Ավտոմոբիլային 

տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում» մասնագիտության, 

տեխնիկ որակավորմամբ պետական կրթական չափորոշիչների պահանջներին։ 

Միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններում «Մեքենամասե-

րի վերականգնման տեխնոլոգիական պրոցեսները» մոդուլի դասավանդումը մե-

թոդիկայով և ծավալով տարբերվում է քոլեջային և բուհական ուսումնական հաս-

տատություններում իրականացվող դասավանդումից։ Հիմնական տարբերությու-

նը ծրագրային նյութերի համեմատաբար մատչելիությունն է, իսկ բուն նպա-

տակը` ուսանողին տալ անհրաժեշտ տեսական և գործնական գիտելիքներ մեքե-

նամասերի վերականգնման տեխնոլոգիական գործընթացների սկզբունքների, 

հարմարանքների, կտրող գործիքների ընդհանուր բնութագրի, դրանց օգտագործ-

ման հմտությունների վերաբերյալ: Իմանալով մեքենամասերի վերականգնման 

տեխնոլոգիական գործընթացների սկզբունքները, հարմարանքները, սարքավո-

րումները, կտրող գործիքների ընդհանուր բնութագիրը, դրանց օգտագործման 

հմտությունները` ուսանողը ձեռք կբերի կարողություններ ավտոմոբիլների մեքե-

նամասերի վերականգնման գործընթացում ճանաչելու և կիրառելու ժամանակա-

կից պայմաններին համապատասխան տեխնոլոգիական գործառույթներ։ 

Ուսումնական ձեռնարկում տեղ գտած տեխնոլոգիական քարտերի, օրի-

նակների, վարժությունների և առաջադրանքների միջոցով ուսանողներին հնա-

րավորություն է տրվում խորացնել ուսուցման ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքնե-

րը, ստանալ գործնական աշխատանքում անհրաժեշտ կարողություններ մեքենա-

մասերի վերականգնման տեխնոլոգիական գործընթացում համապատասխան 

տեխնոլոգիական գործառույթներ կիրառելու համար։ 

Հույս ունենք, որ սույն ձեռնարկը կծառայի իր նպատակին և օգտակար կլինի 

կրթական այլ հաստատությունների մասնագետներին և ուսանողներին։ 

 

 

Հեղինակներ 
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ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

«Մեքենամասերի վերականգնման տեխնոլոգիական պրոցեսները» ձեռ-

նարկն ընդգրկում է ժամանակակից ավտոմոբիլների մեքենամասերի վերա-

կանգնման տեխնոլոգիական գործընթացներին, օգտագործվող հարմարանքնե-

րի, սարքավորումների ու կտրող գործիքների ընդհանուր բնութագրերին, 

դրանց օգտագործման հմտություններին վերաբերող նյութեր։ 

Ձեռնարկը բաղկացած է հինգ արդյունքներից. 

1-ին արդյունք – Մեքենամասերի առանձին տեղամասերում առաջացող 

հնարավոր արատների բնույթը և դրանց վերացման տեխնոլոգիական գործըն-

թացները 

Այս գլխում նշվում են` 

- Մեքենամասերի առանձին տեղամասերում առաջացող հնարավոր 

արատների բնույթը: 

- Արատների վերացման համար ընտրված տեխնոլոգիական գործընթաց-

ները: 

- Մեքենամասերի առանձին գոտիներում նախատեսվող թույլտվածքների 

մշակման ճշգրտությունների ապահովման գործողությունները: 

- Մեքենամասերի վերականգնման համար նախատեսվող մշակման ռե-

ժիմները: 

- Մեքենամասերի վերականգնման տեխնոլոգիական քարտերից օգտվե-

լու կարգը: 

2-րդ արդյունք – Մեքենամասերի վերականգնումը եռակցման և հալա-

պատման /մակահալում/ միջոցով 

Այս գլխում նկարագրվում են` 

- Պողպատե մեքենամասերի էլեկտրական ու գազային եռակցման և հա-

լապատման միջոցով վերականգնման տեխնոլոգիական գործընթացները: 

- Թուջե և գունավոր մետաղներից պատրաստված մեքենամասերի 

եռակցման առանձնահատկությունները: 

- Եռակցման և հալապատման համար օգտագործվող էլեկտրոդների և 

պաշտպանական միջոցների նշանակությունը և կիրառումը: 

- Միացությունների տարբեր դիրքերով եռակցման տեխնոլոգիական 

առանձնահատկությունները: 
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- Մեքենամասերը եռակցելիս կամ հալապատելիս դեֆորմացիաներից 

խուսափելու միջոցառումները: 

- Անվտանգության տեխնիկան եռակցման և հալապատման աշխատանք-

ների կատարման ժամանակ: 

3-րդ արդյունք - Մեքենամասերի վերականգնումը պոլիմերային նյութե-

րով, գամելով և զոդումով 

Այս գլխում ուսումնասիրվում են` 

- Նորոգման գործընթացում կիրառվող պոլիմերային նյութերը: 

- Սինթետիկ սոսնձանյութերի կիրառումը նորոգման գործում: 

- Էպոքսիդային խեժերի կազմը և հատկությունները: 

- Անվտանգության տեխնիկան պոլիմերային նյութերով աշխատելու ժա-

մանակ: 

- Մեքենամասերի վերականգնումը գամելով: 

- Մեքենամասերի վերականգնումը զոդումով: 

- Անվտանգության տեխնիկան զոդման և գամման աշխատանքների կա-

տարման ժամանակ: 

4-րդ արդյունք - Մեքենամասերի վերականգնումը գալվանական և մետա-

ղապատման միջոցով 

Այս գլխում ուսումնասիրվում են` 

- Մեքենամասերի չափերի վերականգնումը գալվանական /էլեկտրոքի-

միական/ եղանակներով: 

- Մեքենամասերի նախապատրաստման գործընթացը էլեկտրոքիմիա-

կան եղանակով վերականգնման ժամանակ: 

- Քրոմապատման և պողպատապատման գործընթացների տեխնոլոգիա-

կան առանձնահատկությունները: 

- Ջերմափոշեպատմամբ մեքենամասերի վերականգնման առանձնա-

հատկությունները և տեխնոլոգիական գործընթացները: 

- Անվտանգության տեխնիկան գալվանական և մետաղապատման աշ-

խատանքների կատարման ժամանակ: 

5-րդ գլուխ - Մեքենամասերի վերականգնումը մեխանիկական մշակ-

մամբ և պլաստիկ դեֆորմացիայով 

Այս գլխում ուսումնասիրվում են` 

- Մեքենամասերի վերականգնման և մեխանիկական մշակման առանձ-

նահատկությունները և տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները: 
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- Հաստոցային հարմարանքների դերը մշակման գործընթացում: 

- Հաստոցների վրա մեքենամասերի տեղակայման /բազավորման/ տե-

սակները և շեղման պատճառները: 

- Մեխանիկական մշակումների ժամանակ կտրման ռեժիմների ընտրումը: 

- Միացությունների մեխանիկական մշակման տեսակները` 

ա/ պարուրակային, 

բ/ երիթային, 

գ/ բազմաերիթային: 

- Մեխանիկական մշակման ժամանակ օգտագործվող գործիքների տե-

սակները և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները: 

- Անվտանգության տեխնիկան մեխանիկական մշակման ժամանակ: 

Ձեռնարկի նպատակն է` ստեղծել ուսումնառության նյութերի ամբողջու-

թյուն, որը հնարավորություն կտա կոնկրետ մեքենամասերի վերականգնման 

տեխնոլոգիական պրոցեսների վերաբերյալ համակարգված գիտելիքների տի-

րապետման միջոցով հասնել դրանց գործնական կիրառությանը, ինչպես նաև 

առավել տեսանելի դարձնել մեքենամասերի վերականգնման տեխնոլոգիական 

պրոցեսների առկա նորամուծությունները։ 

Ձեռնարկում ներկայացված տեսական նյութերին հաջորդում են տեխնո-

լոգիական գործընթացների սխեմաներ, գծապատկերներ, նկարներ, մեքենա-

մասերի վերականգնման տեխնոլոգիական քարտեր, մասնագիտական ինքնու-

րույն մտածողությանը նպաստող վարժություններ, գործնական աշխատանք-

ներ, որոնց միջոցով կարելի է ամբողջական պատկերացում կազմել մեքենա-

մասերի վերականգնման տեխնոլոգիական գործընթացների սկզբունքների, 

ինչպես նաև հարմարանքների, սարքավորումների և կտրող գործիքների, 

դրանց օգտագործման հմտությունների վերաբերյալ:  

Ձեռնարկում ներկայացված նյութերն ուսումնասիրելով` ուսանողը ձեռք 

կբերի կարողություններ ավտոմոբիլների մեքենամասերի վերականգնման 

գործընթացում ճանաչելու և կիրառելու ժամանակակից պայմաններին համա-

պատասխան տեխնոլոգիական գործառույթներ: 

Սույն ձեռնարկը կծառայի իր նպատակին և օգտակար կլինի կրթական 

այլ համակարգի հաստատությունների մասնագետներին և ուսանողներին: 

 

Հեղինակներ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. ՄԵՔԵՄԱՄԱՍԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՔԱՐՏԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ 

ԿԱՐԳԸ 

 

1.1. Մեքենամասերի առանձին տեղամասերում առաջացող հնարավոր 

արատների բնույթը 

 

Ցանկացած ավտոմոբիլ շահագործման ընթացքում ներքին և արտաքին 

բազմաթիվ գործոնների ազդեցության ներքո աստիճանաբար կորցնում է իր 

աշխատունակությունը: Տեղի է ունենում նրա տարրերի մաշման, հնացման ու 

քայքայման ամենատարբեր պրոցեսներ: Ուսումնասիրենք ավտոմոբիլի տար-

բեր մեքենամասերի առանձին տեղամասերում առաջացող հնարավոր արատ-

ների բնույթը: 

Մխոցային և շուռտվիկ-շարժաթևավոր մեխանիզմ: Այս խմբի հիմնական 

մեքենամասերն են գլանների բլոկը, գլանների բլոկի գլխիկը, մխոցը, մխոցի 

օղերը, շարժաթևը, մխոցամատը, ներդիրնները և այլն: 

Գլանների բլոկի հիմնական արատներն են` բլոկի իրանի տարբեր չափե-

րի ու դիրքերի ճաքերը և կոտրվածքները, գլանների մաշվածությունը, կամ 

պարկուճների նստեցման անցքերի դեֆորմացիան, արմատական առանց-

քակալների ներդիրների բնիկների մաշվածությունը, գամասեղների կոտրված-

քը, անցքերում պարուրակների քայքայվածությունը և այլն: 

Մխոցների հիմնական արատներն են` նրա հատակի և ակոսների այրուքը 

(нагар), օղերի տեղադրման ակոսների մաշվածությունը, մխոցամատի տեղա-

դրման անցքի մաշվածությունը, պատերի ճաքերը և քերծվածքները: 

Մխոցամատի հիմնական արատն է նրա արտաքին մակերևույթի մաշվա-

ծությունը: 

Մխոցային օղերի հիմնական արատներն են նրա ձողի ծռվածությունը, 

ոլորվածությունը և ճակատային մակերևույթների մաշվածությունը: 

Ծնկաձև լիսեռի հիմնական արատներն են` ծռվածությունը, արմատա-

կան և շարժաթևային վզիկների մաշվածությունը, փոխանցումների տուփի տա-

նող լիսեռի առանցքակալի տեղակայման անցքի մաշվածությունը, ինչպես նաև 

թափանիվի ամրացման համար լիսեռի կցաշուրթի անցքերի մաշվածությունը: 

Գազաբաշխման մեխանիզմ: Բաշխիչ լիսեռի հիմնական արատներն են` 

նրա ծռվածությունը, հենարանային վզիկների և բաշխիչ ատամնանիվի նստեց-

ման վզիկների մաշվածությունը, ինչպես նաև բռունցքների մաշվածությունը: Փա-
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կանների հիմնական արատներն են` աշխատանքային երեսակի ծռվածությունը և 

այրուքը, գլխիկի դեֆորմացիան, ձողի ծռվածությունը և մաշվածությունը: 

Կցորդման մեխանիզմի հիմնական անսարքությունները կարող են լինել 

սկավառակի տեղապտույտը, կցորդման ոչ լրիվ անջատումը և միացումը: 

Կցորդման սկավառակի հիմնական արատներից են` շփական մակադրակների 

մաշվածությունը, սկավառակի ճաքերը և կոտրվածքը:  

Փոխանցումների տուփից ավելի հաճախ մաշվում են լիսեռները, ատամնա-

նիվները և կափարիչը: Լիսեռների հիմնական արատներից են` վռանների կամ 

առանցքակալների նստեցման տեղերի մաշվածությունը, պարուրակների մաշվա-

ծությունը, բազմաերիթային կամ երիթային ակոսների մաշվածությունը և այլն, 

ատամնանիվների հիմնական արատներից են` ատամների մաշվածությունը կամ 

դրանց կոտրվածքը: 

Ղեկային մեխանիզմի մեքենամասերի հիմնական արատներից են` 

որդնակի ու արորիկի լիսեռի հոլովակի, վռանների, առանցքակալների և 

դրանց նստեցման տեղերի մաշվածությունը: Ղեկային մեխանիզմի կարտերը 

կարող է ունենալ ճաքեր կամ անցքերի մաշվածություն: 

Արգելակման համակարգի հիմնական արատներից են` թմբուկների և 

արգելակային կոճղերի մակադրակների մաշվածությունը, մակադրակների 

պոկվելը և այլն: 

 

1.2. Մեքենամասերի արատորոշման կարգը 

 

Մինչ մեքենամասերի արատորոշում կատարելը անհրաժեշտ է քանդված 

մեքենամասերը մաքրել կեղտից, լվանալ և չորացնլ, որպեսզի նրանց մակե-

րևույթների վրա լավ երևան քերծվածքները, ճաքերը, փոսիկները: Դա հնարա-

վորություն է տալիս անհրաժեշտ ճշգրտությամբ չափել և ստուգել մեքենամա-

սերի մակերևույթները: 

Արատորոշումը կատարվում է հանգույցների կոմպլեկտավորելուց հետո. 

սկզբում զննում են յուրաքանչյուր մեքենամաս, այնուհետև համապատասխան 

ստուգիչ ու չափիչ գործիքներով ստուգում են նրա ձևը և չափերը: Առանձին 

դեպքում ստուգվում են տվյալ մեքենամասի փոխգործողությունը նրա հետ 

կցորդված մյուս մեքենամասի հետ: 

 Մեքենամասերը արատորոշում են ըստ երեք խմբի. 

ա) պիտանի-հետագա շահագործման համար, 
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բ) նորոգման կամ վերականգնման ենթակա, 

գ) ոչ պիտանի (խոտան)-որոնք պետք է փոխարինել նորով: 

 Ավտոմոբիլների նորոգման ժամանակ յուրաքանչյուր մեքենամասի հա-

մար կազմվում է արատորոշման քարտ, որը տեղեկություն է տալիս մեքենա-

մասի առանձին տեղամասերում առաջացող հնարավոր արատների բնույթի 

մասին: Արատորոշման քարտը հանդիսանում է նորոգման նախապատրաստ-

վելու գործոն, որից ելնելով որոշվում է տվյալ մեքենամասը արդյոք ենթակա± է 

հետագա շահագործման, թե այն պետք է նորոգել կամ խոտանել: Այժմ կազմենք 

առանձին մեքենամասերի արատորոշման քարտի օրինակներ: 

Օրինակ 1. Կազմենք ավտոմոբիլի հետընթաց ատամնանիվային բլոկի 

սռնու արատորոշման քարտը: 

 

Արատորոշման քարտ №1 

Մեքենամասի արատորոշման քարտ 

Մեքենամասը` հետընթացի ատամնանիվային բլոկի սռնի 

Նյութը` պողպատ 25XГМ 

 Կարծրությունը` HRC 60-65 

Դիրքը 

ըստ 

էսքիզի 

Արատների 

անվանումը 

Ստուգման 

միջոցը 

Չափը, մմ 

Նոմինալ 

չափը 

Թույլատրելի 

առանց 

նորոգման 

Թույլատրելի 

նորոգման 

համար 

1 Վզիկի մաշվա-

ծությունը հոլո-

վակային 

առանցքակալի 

տակ 

Ճարմանդ 

29,94 միկրոմետր 

25–50 մմ 

 

 

29,94 Ոչ պակաս 

29,94 

 

 Եթե մակերևույթի ստուգման ժամանակ պարզվի, որ մաշման հետևան-

քով մեքենամասի տրամագծի չափը փոքր է թույլատրելի Ø29,94 մմ-ից, ապա 

անհրաժեշտ է այն մետաղապատման կամ քրոմապատման միջոցով վերա-

կանգնել` հաստացնել (մեծացնել), որից հետո կատարել հղկում: 
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Օրինակ 2. Կազմենք ավտոմոբիլի գլխավոր փոխանցման տանող կոնա-

կան ատամնանիվ-լիսեռի արատորոշման քարտը: 

 

Արատորոշման քարտ №2 

Մեքենամասի արատորոշման քարտ 

Մեքենամասը` գլխավոր փոխանցման տանող կոնական ատամնանիվ-լիսեռ 

Նյութը` պողպատ 25XГМ 

 Կարծրությունը` HRC 60-65 

Դիրքը 

ըստ 

էսքիզի 

Արատների 

անվանումը 

Ստուգման 

միջոցը 

Չափը, մմ 

Նոմինալ 

չափը 

Թույլատրելի 

առանց 

նորոգման 

Թույլատրելի 

նորոգման 

համար 

1 Ատամների մաշվա-

ծությունը` ըստ 

հաստության և աշ-

խատող մակերևույ-

թի փշրամաշման  

Զննում     

2 Առանցքային 

ատամների մակե-

րևույթների տեղա-

կան փշրամաշում 

Զննում    

3 Բազմաերիթների 

մաշվածքը ըստ 

հաստության 

Ձողակարկին 

ШЦ 1–125 

6–0,05 5,96 Ոչ պակաս 

5,96 

4 Պարուրակի 

կտրվածք կամ մաշ-

վածք M24x1,5 

Պարուրակային 

գալարների 

զննում 

M24x1,5 – Պարուրակի 

կտրվածք կամ 

մաշվածք` ոչ 

ավել 2 գալար 

5 Առջևի և ետևի վզիկ-

ների մաշվածությու-

նը` առջևի հենարա-

նի հոլովակային ա-

ռանցքակալի տակ և 

ետևի հենարանի 

գնդիկավոր առանց-

քակալի տակ  

Ճարմանդ ին-

դիկատորային 

CU 0–65  

ГОСТ 11098–75 

 
 

 

 
 

 

39,96 

 

 

44,96 

 

 

24,96 

Ոչ պակաս 

39,96 

 

Ոչ պակաս 

44,96 

 

Ոչ պակաս 

24,96 
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Օրինակ 3. Կազմենք Կամազ–520 ավտոմոբիլի շարժիչի ծնկաձև լիսեռի 

արատորոշման քարտը: 

 

Արատորոշման քարտ №3 

Մեքենամասի արատորոշման քարտ 

Մեքենամասը` ծնկաձև լիսեռ 

 Նյութը` գորշ թուջ CЧ65—18—01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կարծրությունը` HRC 52-62  

Դիրքը` 

ըստ 

էսքիզի 

Արատների 

անվանումը 

Չափման և ստուգման 

միջոցները 

Չափը, մմ 

Նոմինալ 

չափը 

Թույլատրելի 

առանց 

նորոգման 

Եզրակացու-

թյուն 

1 Վզիկների 

վրա կոտր-

վածք և ճա-

քեր: Թա-

փանիվի 

ամրացման 

տեղի ճա-

քեր 

Զննում   խոտանել 
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2 Լիսեռի 

ծռվածու-

թյուն 

Ինդիկատոր U–402 

ГОСТ 577–68 

ճարմանդ, պրիզմա 

Թույլա-

տրելի 

շառա-

վղային 

խփոցը 

0,03 

0,05 0,05 մմ մեծ 

չափի դեպքում 

խոտանել 

3 Խտացնող 

օղի տակ 

վզիկի մաշ-

վածք 

Միկրոմետր MK 125–1 

ГОСТ 6507–72 

105-0,14 104,00 104,00 մմ փոքր 

խոտանել 

4 Արմատա-

կան վզիկ-

ների մա-

շում 

1-ին նորոգ-

ման չափը 

2-րդ նորոգ-

ման չափը 

3-րդ նորոգ-

ման չափը 

4-րդ նորոգ-

ման չափը 

Լծակավոր 

միկրոմետր MP 100 

ГОСТ 4381–80 

95-0,015 

94,5±0,011 

94,0±0,011 

93,5±0,011 

93,0±0,011 

94,988 

– 

– 

– 

Խոտանել 92,899 

մմ-ից փոքրի 

դեպքում 

5 Շարժաթե-

վային 

վզիկների 

մաշում 

1-ին նորոգ-

ման չափը 

2-րդ նորոգ-

ման չափը 

3-րդ նորոգ-

ման չափը 

4-րդ նորոգ-

ման չափը 

Լծակավոր 

միկրոմետր MP 100 

ГОСТ 4381–80 

80-0,013 

79,5±0,095 

79,0±0,095 

78,5±0,095 

78,0±0,095 

 

 

Խոտանել 77,99 

մմ-ից փոքրի 

դեպքում 

6 Շարժաթե-

վային վզի-

կի երկա-

րությունը 

մեծացել է 

Ներսաչափ-

ինդիկատոր ГОСТ 

9244–75 

67+0,12 67,42 67,42 մմ-ից մեծ 

լինելու դեպքում 

խոտանել 
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7 5-րդ արմա-

տական 

վզիկի 

ճակատա-

յին խազեր 

և քերծ-

վածքներ 

Զննում, ձողակարկին 36,2+0,05 36,28 36,28 մմ-ից մեծ 

լինելու դեպքում 

խոտանել 

8 Փոխան-

ցումների 

առաջնային 

լիսեռի տե-

ղադրման 

անցքի 

մաշվածու-

թյուն 

Ներսաչափ-

ինդիկատոր ГОСТ 

9244–75 

 

 
 

52,05 52,05 մմ-ից մեծ 

լինելու դեպքում 

խոտանել 

9 Առջևի վզի-

կի մաշ-

վածք 

Լծակավոր 

միկրոմետր MP 100 

ГОСТ 4381–80 

 

 

125,058 Խոտանել 

125,058 մմ-ից 

փոքրի դեպքում 

10 Ետևի վզի-

կի մաշ-

վածք 

Լծակավոր 

միկրոմետր MP 100 

ГОСТ 4381–80 

 

 

105,045 Խոտանել 

105,045 մմ-ից 

փոքրի դեպքում 

11 Երիթային 

ակոսի 

մաշվածք 

առջևի վզի-

կի վրա 

Շաբլոն 6,01 մմ  

 
 

6,01 Խոտանել 6,01 

մմ-ից մեծի 

դեպքում 

12 Երիթային 

ակոսի 

մաշվածք 

ետևի վզի-

կի վրա 

Շաբլոն 8,01 մմ  

 
 

 

8,01 Խոտանել 8,01 

մմ-ից մեծի 

դեպքում 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Նշե'ք մեքենամասերի առանձին տեղամասերում առաջացող հնարա-

վոր արատների պատճառները:  

2. Նկարագրե'ք գլանների բլոկի տարբեր տեղամասերում առաջացող 

արատների բնույթը: 

3. Թվարկե'ք մխոցների հիմնական արատների տեսակները: 
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4. Բացատրե'ք մխոցամատի և մխոցային օղերի հիմնական արատների 

բնույթը: 

5. Որո±նք են շարժաթևի հիմնական արատները: 

6. Թվարկե'ք ծնկաձև լիսեռի տարբեր տեղամասերում առաջացող 

արատների բնույթը: 

7. Բացատրե'ք գազաբաշխման մեխանիզմի տարբեր մեքենամասերում 

առաջացող արատների բնույթը: 

8. Թվարկե'ք փոխանցումների տուփի տարբեր մեքենամասերի հիմնա-

կան արատները: 

9. Թվարկե'ք ղեկային մեխանիզմի տարբեր մեքենամասերում առաջա-

ցող արատների տեսակները: 

Գործնական աշխատանք 

Տրված են ավտոմոբիլի` արատներով մեքենամասեր՝ ծնկաձև լիսեռ, շար-

ժաթև, մխոցամատ և որևէ մեքենամաս: Անհրաժեշտ է գնահատել և բնութագրել 

արատները և կազմել դրանց արատորոշման քարտերը: 

 

1.3 Մեքենամասերի առանձին տեղամասերում առաջացող արատների 

վերացման տեխնոլոգիական գործընթացների առանձնահատկությունները 

 

Օգտվելով մեքենամասերի առանձին տեղամասերում առաջացող հնա-

րավոր արատների բնույթից և կազմված արատորոշման քարտերից` ուսում-

նասիրենք մեքենամասերի որոշ տեղամասերում առաձացող արատների վե-

րացման տեխնոլոգիական գործընթացները: 

Գլանների նորոգում: Շարժիչի գլանները նորոգվում են ըստ արտադրող 

գործարանի կողմից նշանակված նորոգման չափերի համակարգի: 

Նորոգման չափ ասելով հասկանում են մեքենամասի այն տրամագիծը 

(տվյալ դեպքում գլանի), մինչև որը նորոգման ժամանակ նրա աշխատանքային 

մակերևույթից հանում են մետաղի թերի շերտը: Անցքի՝ ստացված նորոգման 

չափին (տվյալ դեպքում գլանի անցքի), հարմարեցնում են կցորդված մեքենա-

մասի չափերը (տվյալ դեպքում մխոցի): 

Նորոգման չափերի համակարգը հնարավորություն է տալիս վերականգ-

նելու մաշված մակերևույթների ճիշտ երկրաչափական ձևը և դրանք մշակել 

անհրաժեշտ մաքրությամբ: Գլանների նորոգման չափերը, որպես կանոն, սահ-

մանվում են պատրաստող գործարանների կողմից. Ըստ նրանց չափի էլ գործա-
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րանները թողարկում են պահեստամասերը: Շարժիչների գլանների այդ չափե-

րը սկսվում են 0,5-1,0 մմ աստիճանավորումով՝ նայած գլանի տրամագծին: 

Եթե, օրինակ, գլանի սկզբնական (նոմինալ) տրամագիծը հավասար է 101,57+0,06 

մմ, ապա նրա առաջին նորոգման չափը կլինի 102,07+0,06 մմ, եկրորդը՝ 102,57+0,06 

մմ և այլն, մինչև վերջին՝ հինգերորդ չափը՝ 104,07 +0,06 մմ:  

Միանգամայն ակնհայտ է, որ նորոգման ժամանակ չի կարելի դուրս գալ 

անցքի վերջին նորոգման չափի սահմանից. գլանի պատերի ամրությունն այդ 

դեպքում արդեն անբավարար կլինի: 

Ելնելով գլանի պատերի մաշվածության մեծությունից` որոշվում է նորոգ-

ման ձևը: Սովորաբար գլանները ներտաշվում են և հղկվում (հոնինգվում) ըստ 

նորոգման չափերի: 

Գլանների աշխատանքային մակերևույթի վերականգնումն ըստ նորոգ-

ման չափերի ունի էական առավելություններ. 

1) բազմակի օգտագործվում է գլանի իրանը (կամ գլանների բլոկը), որը 

շատ կարևոր է, որովհետև նոր գլան պատրաստելը թանկ է նստում և շատ աշ-

խատատար է, շատ դեպքերում էլ պարզապես մատչելի չէ գործարանային պայ-

մաններում նորոգելը, 

2) մաշված գլանը կարելի է փոխարինել պատրաստող գործարանից պա-

հեստի համար ստացված անհրաժեշտ նորոգման չափեր ունեցող նոր գլանով և 

դրանով զգալի չափով արագացնել նորոգումը: 

Գլանները, որոնց մաշվածքը դուրս է եկել վերջին նորոգման չափի սահ-

մաններից, առանձին դեպքերում կարելի է վերականգնել ներտաշման և պար-

կուճ դնելու միջոցով: Պարկուճը ներմամլում են ներտաշված իրանի մեջ՝ 

ձգվածքով, այնուհետև նրա անցքը մշակում են մինչև գլանի անցքի նոմինալ 

չափը (ներտաշում և հղկում): 

Եթե գլանում արդեն կա պարկուճ, և նա մաշված է, ապա այն ներտաշիչ 

հաստոցի վրա հարմարանքի օգնությամբ ներտաշում են մինչև նորոգման մո-

տավոր չափը:  

Գլանների մաշադիմացկունությունը բարձրացնելու համար մի շարք 

դեպքերում պարկուճները մխում են, որից հետո դրանք հղկում են հատուկ 

հաստոցների վրա: 

Մխոցների նորոգումը: Մխոցը նորոգելիս (Նկ. 1) սովորաբար վերականգ-

նում են դրա մաշված անցքը (1), որի մեջ դրվում է մխոցամատը (5), տաշում են 

մխոցի օղակների առվիկների (3) ճակատները և խարտոցման ու ողորկման 
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միջոցով վերացնում մխոցի մակերևույթից (4) ոչ մեծ քերծվածքները: Մխոցի 

հատակի (2) ճաքերը ոչ պատասխանատու մեխանիզմներում (օրինակ, ցածր 

ճնշման մխոցավոր պոմպերում) կարելի է եռալցնել: 

 

 
Նկ. 1 Մխոցը շարժաթևով 

 

Մխոցամատի դրման անցքը ոչ մեծ մխոցներում կոկում են բացովի հա-

տուկ անցքակոկիչով, իսկ մեծ չափի մխոցներում՝ ներտաշում են ներտաշիչ 

հաստոցների վրա: Մխոցի անցքում մխոցամատի նստեցվածքի տեսակը 

ձգվածքով կամ բացակով կախված է մխոցի կառուցվածքից և այն պայմաննե-

րից, որոնց մեջ նա աշխատում է: 
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Մխոցի գլանաձև մակերևույթի վրայի տեղերը, որտեղ քերծվածքներ ու 

մակահալուկներ կան, խարտոցում են երեսի խարտոցով, հետո մաքրում և 

ողորկում են զմռնիտաթղթով: 

Նորոգումից հետո գլանի և մխոցի պատերի միջև բացակը պետք է լինի 

այնպիսին, ինչպիսին լինում է նոր դետալների կցորդումում: Մեխանիզմում մե-

ծացված բացակի դեպքում աշխատանքի ժամանակ մխոցը հարվածում է գլանի 

պատին, և դրա հետևանքով թխկոց է առաջանում: Դա հակադրում է մխոցը փո-

խարինել նորով և գլանը կամ նրա մեջ ներմամլված պարկուճը ներտաշել մին-

չև նորոգման չափը: Այստեղ կարևորը գլանի և մխոցի փեշի միջև նորմալ բա-

ցակ ստանալն է, որպեսզի կցորդման տեղում քսայուղի մշակման շերտ լինի և 

մխոցը տաքանալու դեպքում չսեպապնդվի: 

Յուրաքանչյուր մեքենայի կամ շարժիչի համար բացակի մեծությունը 

մատնանշվում է՝ ելնելով տեխնիկական պահանջներից: Այն ստուգելու համար 

բացակը չափում են բացակաչափիչով, երբ մխոցը գտնվում է գլանի վերին մա-

սի ամենաշատ մաշվող դիրքում: 

Մխոցամատների և մխոցի օղակների նորոգումը: Մաշվում է մխոցամատնե-

րի (Նկ. 1) արտաքին մակերևույթը, որը կցորդվում է շարժաթևի (6) ականոցի (7) և 

մխոցի մակաձուլիկի (8) հետ: Նորոգելիս մաշված մատները հաճախ փոխարի-

նում են նորով, քանի որ նրանց պատրաստման համար մեծ աշխատանք չի պա-

հանջվում, և դրանք հարմարեցնում են մխոցի ու շարժաթևի ականոցի վերա-

կանգնված անցքերին: Իսկ եթե մխոցը փոխարինված է նորով, պետք է ելնել այն 

բանից, որ մխոցամատի համար նրա անցքը նոմիանալ չափ ունի: Այդ պայմաննե-

րում մատը հղկման միջոցով հասցնում են մինչև պահանջվող չափի: 

Մխոցի մաշված օղակները փոխարինում են նորերով, որոնց առաձգակա-

նությունը հաղթահարվում է 3,5-7 կգ ճիգով: Ավելի փոքր առանձգականության 

դեպքում օղակները գլանի պատերին հպվում են ոչ բավականաչափ կիպ, հե-

տևաբար, գլանից գազի ու օդի հոսակորուստի դեմ անհրաժեշտ պատնեշ չի 

ստեղծվում: Օղակների չափազանց մեծ առաձգականության դեպքում գլաննե-

րը շատ մեծ ճնշում են կրում, որի հետևանքով նրանք, ինչպես և նրանց վրա 

ներգործող օղակները շուտ են մաշվում: 

Շարժաթևերի նորոգումը: Եթե շարժաթևերը զգալի վնասվածքներ և մեծ 

ձևափոխություն ունեն, և դրանք չի կարելի վերացնել ուղղման, հղկման կամ 

ներտաշման միջոցով, այն փոխարինում են նորով: 
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Նկ. 2 Շարժաթևի տարրերը 

 

Շարժաթևը (Նկ. 2) բաղկացած է մի շարք մեքենամասերից, որոնք աշխա-

տանքի ընթացքում մաշվում են: Ձողը (1) ծռվում կամ ոլորվում է, վնասվում են 

կափարիչի (7) և շարժաթևի մեծ գլխիկի (4) անջատատեղի մակերևույթները: 

Հնարավոր է ներդրակների (3) կամ ականոցի (5), փոքր գլխիկում (6) նստեցման 

անցքի մակերևույթի մաշումը: Մաշվում է մեծ գլխիկի ներքին մակերևույթը, 

որն ընդգրկում է ներդրակը (3): 

Եթե շարժաթևի ձողը ծռված է կամ թույլ է ոլորված, այն կարելի է ուղղել 

մամլիչի վրա: Չի թույլատրվում շարժաթևն ուղղել, երբ այն հավաքված է: 

Շարժաթևերը, որոնց կափարիչի և մեծ գլխիկի անցքերի մակերևույթները 

քիչ են մաշված, նորոգում են հետևյալ կերպ. անջատատեղի մակերևույթները 

(2) խարտոցում կամ ֆրեզերում են, կամ քերում են ըստ սալի, հաշվի առնելով 

այն, որ ներքին գլանաձև մակերևույթների հետագա ներտաշման և հղկման հե-

տևանքով այդ անցքերի տրամագիծը փոքր-ինչ մեծանում է: Մեծ վնասվածքնե-

րով անջատատեղի մակերևույթները կարելի է վերականգնել մակահալման և 
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հետագայում այն ֆրեզելու միջոցով: Ներդրակների (3) բաբիտե լցվածքը մաշ-

վելու դեպքում վերալցում են կատարում և այնուհետև ներտաշում ներդրակը: 

Գլխիկի (6) մաշված անցքը ներտաշում են մինչև հաջորդ նորոգման չափը և 

նոր ականոց են պատրաստում: 

Շարժաթևերը ծնկաձև լիսեռի վզիկի հետ միացնում են մեծ գլխիկով ներ-

դրակների և կափարիչի հետ միասին, որոնք ընդգրկում են վզիկը, իսկ մխոցի 

հետ՝ փոքր գլխիկով մխոցամատի միջոցով մտցվում է նրա անցքի մեջ: 

Նորոգելիս անհրաժեշտ է վերականգնել շարժաթևի երկու գլխիկների 

անցքերի առանցքների զուգահեռությունը: 

Ծնկաձև լիսեռի նորոգումը: Ծնկաձև լիսեռի շահագործման պրոցեսում 

(Նկ. 3) նրա հիմնական և շարժաթևերի (2) վզիկները (1) մաշվում են: Նրանք 

փոքրանում են տրամագծով և կորցնում իրենց սկզբնական ձևը՝ ստանալով կո-

նություն երկարությամբ և ձվաձևություն՝ հատվածքում: Նրանց վրա խազեր և 

քերծվածքներ են առաջանում, երբեմն էլ նաև ճաքեր: Վզիկների մաշման հետ 

միասին կարող է ծռվել նաև լիսեռը:  

 

 

 

 
Նկ. 3. Ծնկաձև լիսեռի վզիկների խփոցների ստուգումը 
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Կոնությունը և ձվաձևությունը որոշում են լիսեռի գալտելներից 10-12 մմ 

հեռավորության վրա գտնվող երկու հատվածքներում վզիկները փոխուղղահա-

յաց երկու տրամագծերով միկրոմետրով չափելու միջոցով: Ճկվածքը որոշում 

են՝ լիսեռը խառատային հաստոցի կենտրոններում ամրացնելով (այդ զգուշու-

թյամբ են անում, որպեսզի լիսեռը երկայնակի ծռման չենթարկվի) կամ այն տե-

ղավորելով ստուգասալին (4) դրված պրիզմաների (3) վրա: Խփման մեծությու-

նը որոշում են ինդիկատորով` ըստ լիսեռի միջին վզիկի պտտելով այն: Հաշվի 

առնելով վզիկի ձվաձևության հնարավորությունը, ինդիկատորի չափիչ ձողի 

ծայրապանակը պետք է գտնվի ոչ թե նրա մեջտեղում, այլ ծայրին, այլապես 

վզիկի ձվաձևությունը կարող է աղճատված պատկերացում տալ լիսեռի ճկված-

քի մեծության մասին: Եթե ճկվածքը 0,05 մմ-ից ավելի է, լիսեռն ուղղում են 

սառը վիճակում պտուտակավոր կամ հիդրավլիկ մամլիչի վրա՝ պղնձե կամ 

արույրե միջադիրի վրայով սեղմելով նրա միջին վզիկը: 

Լիսեռի վզիկների թերությունները վերացնում են հղկմամբ՝ հասցնելով 

մինչև նորոգման չափերը, որոնք համաձայնեցված են գործարանների կողմից 

թողարկվող ներդրակների ստանդարտ չափերի հետ: Սովորաբար հղկում են 

բոլոր վզիկները կամ թե դրանք միասին՝ հասցնելով նորոգման մեկ չափի: 

Հիմնական վզիկները հղկելու համար լիսեռը սեղմում են հաստոցի կենտ-

րոններում, իսկ շարժաթևի վզիկները հղկելու համար այն տեղավորում են 

հաստոցի վրա տեղակայված կենտրոնախախտիչում: Այդ դեպքում պտտման 

առանցքն անցնում է շարժաթևի ծայրի վզիկների առանցքով, որոնք և մշակում 

են առաջին հերթին: Ծայրի վզիկները մշակելուց հետո լիսեռը կենտրոնախախ-

տիչում տեղակայում են այնպես, որ նրա պտտման առանցքն անցնի շարժաթևի 

միջին վզիկների առանցքով, ապա մշակում են այդ վզիկները: Այդպես զույգ-

զույգ մշակում են լիսեռի բոլոր վզիկները: 

Ավարտելով վզիկների հղկումը, բթացնում են յուղման անցքերի և լիսեռի 

վզիկների վրայի յուղման առվիկների եզրերը, լվանում և փչամաքրում են յուղ-

ման առվիկները, այնուհետև սեղմակների միջոցով չափաբերում են վզիկները՝ 

հղկաքսուկներ կիրառելով: 

Ծնկաձև լիսեռի հղկված վզիկները պետք է հարթ լինեն և մշակման հետ-

քեր չունենան, նրանց կոնությունը և ձվաձևությունը պետք է լինի 0,01-0,02 մմ 

սահմաններում: Լիսեռի մեջտեղի վզիկի թույլատրելի խփումը 0,03-0,05 մմ է: 
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Այն դեպքերում, երբ շարժաթևերի ու հիմնական վզիկների մաշումն անց-

նում է վերջին նորոգման չափի սահմանները, դրանք կարելի է հաստացնել մե-

տաղապատման կամ քրոմապատման միջոցով: 

Գլանների բլոկի գլխիկի նորոգումը: Գլանների բլոկի գլխիկը կարող է են-

թարկվել ծռման, որի հետևանքով գլանների բլոկի հետ լծորդվող մակերևույթը դե-

ֆորմացվում է, որ կարելի է վերացնել հարթ հղկման կամ ֆրեզերման շնորհիվ: 

Փականների ուղղորդ վռանների անցքերի մաշվածության դեպքում այն 

անցքակոկում են ըստ նորոգման չափերի, մեծ մաշվածության դեպքում վռան-

ները փոխարինվում են նորով: 

 Փականների թամբի երեսակների մաշվածության դեպքում այն վերա-

կանգնվում է անցքալայնման և հաջորդական հղկման և կիպահղկման միջոցով 

կամ թամբը փոխարինվում է նորով: Փոխարինման դեպքում ներտածվում է 

մաշված թամբը, և մամլման միջոցով նստեցվում է փականների նոր թամբը: Այ-

նուհետև թամբի աշխատող երեսակները հղկվում են կամ անցքալայնվում, 

որից հետո կիսահղկվում: 

Այժմ ելնելով նախորդ վերնագրում բերված մեքենամասերի արատորոշ-

ման քարտերից (№1; №2) կազմենք այդ մեքենամասերի վերականգնման տեխ-

նոլոգիական պրոցեսների քարտերը. 

Օրինակ 1. Օգտվելով արատորոշման քարտից (№1)` կազմենք ետընթացի 

ատամնանիվային բլոկի լիսեռի (որի նոմինալ չափը Ø  մմ է) մաշված 

մակերևույթի վերականգնման տեխնոլոգիական պրոցեսը, եթե նրա մաշված 

մակերևույթի չափը թուլատրելի նորոգման Ø29,94 մմ չափից փոքր է:  

  

Վերականգնման տեխնոլոգիական պրոցես (երթուղի) 

Մեքենամասի անվանումը` ետընթացի ատամնանիվային բլոկի սռնի 

Մեքենամասի նյութը` պողպատ 25xГМ 

Կարծրությունը` HRC 60—65 

Արատների 

անվանումը 

Օպերա-

ցիա № 

Օպերացիայի 

անվանումը և բո-

վանդակությունը 

Սարքա-

վորումը 

Հարմա-

րանքը 

Գործիքը 

Մշակող Չափող 

Սռնու մաշ-

ված մակե-

րևույթի չա-

փը Ø29,90 է 

005 Կլոր հղկման:  

Հղկել մաշված 

մակերևույթը 

մինչև մաշվածքի 

հեռացումը 

Ø29,80±0,05 

3Е151 

կլոր 

հղկման 

հաստոց 

Կենտ-

րոն, տա-

րիչավոր 

կապիչ  

Հղկա-

քար 

ПП300 

x150x30 

Միկրո-

մետր 

25-50 
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010 Մետաղապատ-

ման: 

Մետաղապատել 

մինչև Ø30,15 

Մետա-

ղապատ-

ման 

վաննա 

Հատուկ 

կախիչ 

— Ձողա-

կարկին 

015 Ջերմամշակման  TВЧ 

սարքա-

վորում 

  Ինդի-

կատոր 

ПЦ-135 

020 Կլոր հղկման:  

Հղկել մետաղա-

պատված մակե-

րևույթը մինչև 

Ø  մմ 

չափը 

3E151 

կլոր 

հղկման 

հաստոց 

Կենտ-

րոն, տա-

րիչավոր 

կապիչ 

Հղկա-

քար 

ПП300 

x150x30 

Միկրո-

մետր 

25-50 

025 Ստուգման  Ստուգ-

ման սե-

ղան 

— — Միկրո-

մետր 

25-50 

 

Օրինակ 2. Օգտվելով արատորոշման քարտից (№2)` կազմենք գլխավոր 

փոխանցման տանող կոնական ատամնանիվ-լիսեռի մաշված մակերևույթների 

վերականգնման տեխնոլոգիական պրոցեսը, եթե մաշված են`  

ա) բազմաերիթները հաստության վրա,  

բ) M24 պարուրակի գալարները,  

գ) առջևի և ետևի վզիկները առջևի հենարանի հոլովակային առանցքա-

կալի տակ և ետևի հենարանի գնդիկավոր առանցքակալի տակ լիսեռի: 

  

Վերականգնման տեխնոլոգիական պրոցես (երթուղի) 

Մեքենամասի անվանումը` գլխավոր փոխանցման տանող կոնական ատամնանիվ-լիսեռի 

Մեքենամասի նյութը` պողպատ 25xГМ 

Կարծրությունը` HRC 60—65 

Արատների 

անվանումը 

Օպե-

րացիա 

№ 

Օպերացիայի 

անվանումը և 

բովանդակու-

թյունը 

Սարքավո-

րումը 

Հարմա- 

րանքը  

Գործիքը 

Մշակող Չափող  

1. Բազմա-

երիթների 

մաշվածք 

հաստու-

թյան վրա: 

2. M24 պա-

005 Խառատային  

Շրջատաշել 

մաշված պա-

րուրակային 

մակերևույթը 

Ø21 

Խառատային 

պտուտակա-

հան հաստոց 

16К20 

Եռա-

բռունցք 

կապիչ 

ГОСТ 

2675–80  

Անցու-

մային 

կտրիչ 

Т15К6 

Ձողա-

կարկին 

ШЦ1-

125 

ГОСТ 

166-63 
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րուրակի 

գալարների 

մաշվածք: 

3. Առջևի հե-

նարանի հո-

լովակային 

առանցքա-

կալի տակ և 

ետևի հենա-

րանի գնդի-

կավոր 

առանցքա-

կալի տակ 

լիսեռի առ-

ջևի և ետևի 

վզիկների 

մաշվածք: 

010 Մակահալման  

1. Մաքրել բազ-

մաերիթները: 

Մակահալել 

բազմաերիթնե-

րը հիմնական 

մակերևույթից 

մեծ չափով: 

2. Մակահալել 

պարուրակայի

ն մակերևույթը 

Ø27 չափով:  

Մակահալ-

ման սարքա-

վորում 

Թրթռա-

կոնտակ-

տային 

մակահալ-

ման 

գլխիկ: 

Հոսանքի 

ուղղիչ: 

 Ձողա-

կարկին 

ШЦ1-

125 

ГОСТ 

166-63 

015 Խառատային  

1. Շրջատաշել 

բազմաերիթայի

ն մակերևույթը 

Ø35,8±0,02  

2. Շրջատաշել 

պարուրակա-

յին մակերևույ-

թը Ø24±0,02  

3. Պարուրակա-

հանել М24 

Խառատային 

պտուտա-

կահան հաս-

տոց 16К20 

Եռա-

բռունցք 

կապիչ 

ГОСТ 

2675–80 

Անցու-

մային 

կտրիչ 

Т15К6 

Ձողա-

կարկին 

ШЦ1-

125 

ГОСТ 

166-63 

020 Բազմաերիթա-

յին ֆրեզերում. 

Ֆրեզերել բազ-

մաերիթները 

Բազմաերիթ-

ներ ֆրեզեր 

հաստոց5350 

Կալակ 

ГОСТ 

16212–70 

Կենտրոն 

ГОСТ 

13212–79  

Բազմա-

երիթա-

հան 

ֆրեզ 

Р18 

Ձողա-

կարկին 

ШЦ1-

125 

ГОСТ 

166-63 

025 Հղկման. 

Հղկել մաշված 

մակերևույթ-

ները մինչև 

մաշված հետ-

քերի հեռացու-

մը և երկրաչա-

փական ձևի վե-

րականգնումը: 

Պահպանել հե-

տևյալ չափերը` 

Ø24,8±0,05  

Ø44,8±0,05 

Կլոր հղկման 

հաստոց 

36151 

Կենտրոն-

ներ ГОСТ 

13212–79 

Հղկաքա

ր  

Միկրո-

մետր 

МР100 

ГОСТ 

4361–80 
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Ø39,7±0,05 

030 Գալվանական. 

Մետաղապա-

տել մակե-

րևույթները 

ապահովելով 

Ø25,18±0,02  

Ø40,15±0,02  

Ø45,15±0,02  

Մետաղա-

պատման 

սարքավո-

րում 

Անոդային 

սարք: 

Հատուկ 

կախիչ: 

Տալ 

Q=0,25տ 

 Ձողա-

կարկին 

ШЦ1-

125 

ГОСТ 

166-63 

035 Ջերմամշակման. 

Բարձր հաճա-

խականության 

հոսանքով տա-

քացնել բազմա-

երիթային ակոս-

ների մակե-

րևույթները և 

մխել: 

TВЧ սարքա-

վորում 

Կենտրոն-

ներ ГОСТ 

13212–79 

 Ինդի-

կատոր 

ПЦ-135  

040 Հղկման. 

Հղկել լիսեռը 

նոմինալ չափե-

րով. 

 
 

 
 

 
Ra 0,63 մկմ 

Կլոր հղկման 

հաստոց 

3451 

Կենտրոն-

ներ ГОСТ 

13212–79 

Հղկա-

քար  

Լծակա-

վոր 

միկրո-

մետր 

МР-100 

ГОСТ 

4381-80  

045 Հղկման.  

Հղկել 

բազմաերիթայի

ն ակոսները: 

Ra 0,16 մկմ:  

Պահպանել 6-0,05 

մմ չափը 

Բազմաերի-

թահղկիչ 

հաստոց  

3451 

Բաժանա-

րար հար-

մարանք 

Հղկա-

քար 

Կալիբր 

050 Ստուգման Ստուգման 

սեղան 

Տակդիր  - Միկրո-

մետր և 

ինդի-

կատոր 
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Գործնական առաջադրանքներ 

Տրված է մխոցի (Ø100±0,045) մաշված մակերևույթի վերականգնման երթու-

ղային քարտը և նրա №005 խառատային օպերացիայի մեխանիկական մշակ-

ման օպերացիոն քարտը կազմված վիճակում: 

 Օգտվելով տրված տեխնոլոգիական քարտերից` բնութագրեք արատնե-

րի վերացման համար ընտրված տեխնոլոգիական գործընթացների առանձնա-

հատկությունները:  
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1.4 Մեքենամասերի առանձին գոտիներում նախատեսվող թույլտվածքների և 

մշակման ճշտությունների ապահովման համար նախատեսվող 

գործողությունները 

 

Որպեսզի մեքենամասը պատրաստվի ըստ գծագրի պահանջների, ան-

հրաժեշտ է ապահովել ինչպես չափի պահանջվող ճշգրտությունը, այնպես էլ 

մակերևույթի երկրաչափական ձևի ճշգրտությունը, մակերևույթների փոխա-

դարձ դասավորության ճշգրտությունը և մակերևույթների խորդուբորդության 

պարամետրերի պահանջված մեծությունները: Մեքենամասի առանձին մակե-

րևույթների չափերի ճշգրտությունը (արտաքին կամ ներքին գլանային մակե-

րևույթի տրամագիծը, անցքի խորությունը, կոնի անկյունը և այլն) սահմանա-

փակվում են մեքենամասերի աշխատանքային գծագրերի վրա նշված թույլ-

տվածքներով: 

Չափի թույլտվածքը կոչվում է առավելագույն և նվազագույն չափերի 

տարբերությունը: 

Թույլտվածքը հնարավորություն է տալիս մեքենամասը մշակելիս չափը 

ստանալ որոշակի ճշգրտությամբ: Որքան մեծ է թույլտվածքը, այնքան ավելի 

հեշտ է պատրաստել մեքենամասը: 

Օրինակ, տրված է լիսեռի չափը Ø  

Անհրաժեշտ է որոշել թույլտվածքի չափը: 
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Նոմինալ չափը կլինի՝ d=125,0 մմ: 

Առավելագույն չափ՝ dա=125,0+0,13=125,13 մմ: 

Նվազագույն չափը՝ dն=125,0+(-0,25)=124,75 մմ: 

Չափի թույլտվածքը կլինի՝ δ=125,13-124,75=0,38 մմ: 

Չափի մշակման սխալանքի թույլտվածքն իրենից ներկայացնում է նաև 

որպես վերին և ստորին սահմանային շեղումների հանրահաշվական տարբե-

րություն: Մեր օրինակում կլինի՝ 

δ= 0,13-(-0,25)=0,38 մմ 

Կախված մշակման ճշգրտության աստիճանից, չափի թույլտվածքի մե-

ծությունները կարող են լինել տարբեր, այսպես՝ սևատաշ մշակումների համար 

թույլտվածքի չափերը մեծ են, իսկ մաքրատաշ մշակումների համար` փոքր: 

Մակերևույթի չափի, ձևի և փոխադարձ դիրքի ճշգրտության մեծացմանը 

զուգընթաց փոքրանում է չափի թույլտվածքի մեծությունը: 

Օրինակ՝ պահանջվում է լիսեռի գլանային մակերևույթի հաջորդական 

մշակումով ստանալ Ø60h7(0-0,030) մմ չափի ճշգրտություն և ապահովել մակե-

րևույթի խորդուբորդության Ra=0,63 մկմ պարամետր: Մշակվող նյութը` պող-

պատ 45, նախապատրաստվածքը ստացվել է տաք դրոշմումով՝ Ø63±0,6 մմ:  

Տեղեկատու գրականությունից օգտվելով կազմում ենք լիսեռի արտաքին 

մակերևույթի հաջորդական մշակման տեխնոլոգիական պրոցեսը՝ 

1. Կատարել սևատաշ շրջատաշում ապահովելով Ø61,5h11(0-0,190) մմ 

չափը: Սևատաշ շրջատաշումով ստացվում է մակերևույթի խորդուբորդության 

Rz=40 մկմ պարամետրը և ճշգրտության h11 կվալիտետ: 

2. Կատարել մաքրատաշ շրջատաշում ստանալով՝ Ø60,4h9(0-0,074) մմ 

չափը: Մաքրատաշ շրջատաշումով ստացվում է մակերևույթի խորդուբորդու-

թյան Ra=2,5 մկմ պարամետրը և ճշգրտության h9 կվալիտետ: 

3. Կատարել կլոր հղկում, ստանալով Ø60h7(0-0,030) մմ չափը: 

Հղկման շնորհիվ ապահովվում ենք մակերևույթի խորդուբորդության 

Ra=0,63 մկմ պարամետրը, և ճշգրտության h7 կվալիտետ: Ինչպես տեսնում ենք, 

մակերևույթի հաջորդական մշակման ժամանակ որքան փոքրանում է մշակ-

ման թույլտվածքի չափը, մեծանում է չափի ճշգրտությունը և մակերևույթի 

մաքրությունը: Միևնույն ժամանակ մեծանալով մշակման չափի ճշգրտությու-

նը, փոքրանում է թույլտվածքի չափը: 

Ուսումնասիրենք ԿԱՄԱԶ-740 մակնիշի շարժիչի ծնկաձև լիսեռի արմա-

տական և շարժաթևային վզիկներում նախատեսվող գործողությունները:  
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Շարժիչի նորոգման նորմատիվներից վերցնում ենք ծնկաձև լիսեռի վզիկ-

ների նոմինալ և նորոգման չափերը: 

Արմատական վզիկների տրամագծի չափերը՝ 

Նոմինալ չափը` 95±0,011մմ 

1-ին նորոգում` 94,5±0,011մմ 

2-րդ նորոգում` 94±0,011մմ 

3-րդ նորոգում` 93,5±0,011մմ 

4-րդ նորոգում` 93±0,011մմ 

Շարժաթևային վզիկների տրամագծի չափերը՝ 

Նոմինալ չափը` 80±0,0095մմ 

1-ին նորոգում` 79,5±0,0095մմ 

2-րդ նորոգում` 79±0,0095մմ 

3-րդ նորոգում` 78,5±0,0095մմ 

4-րդ նորոգում` 78±0,0095մմ 

Նորոգման այս չափերը սահմանվում են պատրաստող գործարանի կող-

մից, ըստ նրանց չափի էլ գործարանները թողարկում են ներդիրներ: Ինչպես 

տեսնում ենք, ծնկաձև լիսեռի արմատական վզիկների տրամագծերի չափերը 

պետք է գտնվեն 95-93 մմ տիրույթում, յուրաքանչյուր նորոգման չափ մյուսից 

տարբերվում է 0,5 մմ չափով: Նորոգման բոլոր չափերի համար թույլտվածքը 

հավասար է 0,011-(-0,011)=0,022 մմ: 

Օրինակ, եթե ծնկաձև լիսեռի արմատական վզիկները պետք է հղկվեն 

ըստ 2-րդ նորոգման չափի, այսինքն` հղկումով պետք է պարտադիր ապահովել 

վզիկների տրամագծերի միևնույն 94±0,011 մմ չափը, որոնք գտնվում են 93,989-

94,011 մմ տիրույթում, հակառակ դեպքում նորոգման չափերը կխախտվեն: Այս 

կարգով կարելի է կատարել ծնկաձև լիսեռի արմատական վզիկների չորս նո-

րոգումը, որոնց չափերը ապահովվում են հղկման միջոցով: 

Այն դեպքում, երբ շարժաթևի ու արմատական վզիկների մաշումն անց-

նում է վերջին նորոգման չափի սահմաններից, դրանք կարելի է հաստացնել 

մետաղապատման կամ քրոմապատման միջոցով: Նման դեպքում վզիկների 

հաջորդական մշակման տեխնոլոգիան կլինի հետևյալ.  

1-ին օպերացիա` հղկել մաշված վզիկները մինչև մաշվածության հեռա-

ցումը,  
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2-րդ օպերացիա` ծնկաձև լիսեռի հղկված վզիկները մետաղապատել կամ 

քրոմապատել, ապահովելով վզիկների նոմինալ չափերից 0,15-0,20 մմ-ով մեծ 

չափեր,  

3-րդ օպերացիա` կլոր հղկման հաստոցի վրա հղկել ծնկաձև լիսեռի 

վզիկները` պահպանելով նրանց նոմինալ չափերը (արմատական վզիկների 

համար` Ø95±0,011, իսկ շարժաթևային վզիկների համար` Ø80±0,095): 

Ծնկաձև լիսեռի շարժաթևային վզիկների նորոգման համար նախատես-

ված են նույնպես չորս նորոգման չափեր, որոնք գտնվում են 80-78 մմ տիրույ-

թում, յուրաքանչյուր նորոգման չափ մյուսից տարբերվում է հերթական 0,5 մմ 

չափով: Նորոգման բոլոր չափերի համար թույլտվածքը հավասար է 0,0095-(-

0,0095)=0,019 մմ: Օրինակ, ծնկաձև լիսեռի շարժաթևային վզիկների 1-ին նորոգ-

ման համար վզիկների հղկման միջոցով պետք է ապահովել Ø79,5±0,0095 մմ 

չափը, այսինքն` հղկված վզիկների տրամագծերը պետք է գտնվեն 79,4905-

79,5095 մմ տիրույթում, հակառակ դեպքում այն կլինի խոտան: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ի±նչ է չափի թույլտվածքը, և ինչպե±ս է այն որոշվում: 

2. Ի±նչ կապ գոյություն ունի չափի թույլտվածքի և մշակման ճշգրտու-

թյան միջև: 

3. Ինչպիսի± հաջորդական մշակումներով կարելի է ապահովել մշակման 

բարձր ճշգրտություն: 

4. Բերե'ք մեքենամասերի տարբեր օրինակներ, որոնք ունենան հաջոր-

դական նորոգման չափեր: 

5. Ի±նչ չափող գործիքներով կարելի է ստուգել Ø95±0,011մմ չափի ճշգրտու-

թյունը: 

 

Գործնական առաջադրանք 

Միկրոմետրով կատարել մեքենամասերի մշակված մակերևույթների 

մշակման ճշգրտությունների ստուգման գործողություններ: 
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1.5 Մեքենամասերի վերականգնման համար նախատեսվող մշակման 

ռեժիմները 

 

Մեքենամասերի վերականգնման օպերացիոն քարտերում լրացվում է օպե-

րացիայի անվանումը, անցումների բովանդակությունը, օգտագործվող գործիք-

ների ու սարքավորումների անվանումը, կտրման ռեժիմները և այլ տվյալներ: 

Ուսումնասիրենք տարբեր մեքենամասերի վերականգնման համար նա-

խատեսվող մշակման ռեժիմները: 

Կտրման ռեժիմ ասելով հասկանում ենք ընդունված կտրման խորությու-

նը, մատուցումը և կտրման արագությունը, որոնցով կատարվում է մեքենամա-

սերի մշակումը: 

Կտրման խորության ընտրությունը կախված է մշակման թողվածքից և 

մշակման տեսակից (սևատաշ կամ մաքրատաշ): 

Մշակման թողվածքը սովորաբար հանվում է մի քանի անցումով` սևա-

տաշ և մաքրատաշ անցումներով: Սևատաշ անցման դեպքում կտրման խորու-

թյունն ընդունում են մեծ, իսկ մաքրատաշ անցման դեպքում` համապատաս-

խանաբար փոքր: 

Մատուցումն իրենից ներկայացնում է մշակվող մեքենամասի (կամ 

կտրող գործիքի) մեկ պտույտի ընթացքում կտրող գործիքի (կամ մշակվող մե-

քենամասի) տեղափոխության չափը: 

Մատուցման մեծությունը գլխավորապես կախված է մշակվող մակե-

րևույթի թույլատրելի խորդուբորդության պարամետրից և մշակման տեսակից: 

Գործնականում սևատաշ անցումների համար այն ընտրվում է մեծ, իսկ մաք-

րատաշ անցումների համար` փոքր: 

Կտրման արագությունը կախված է հիմնականում կտրող գործիքանյութի 

և մշակվող նյութի հատկություններից, կտրման խորության և մատուցման մե-

ծություններից և կտրիչի հովացումից: սևատաշ մշակումների դեպքում 

կտրման արագությունն ընտրվում է փոքր, իսկ մաքրատաշ մշակումների դեպ-

քում` մեծ: 

Մեքենամասերի վերականգնման ժամանակ հիմնականում կատարվում 

են հետևյալ մշակումները` խառատային, գայլիկոնման, ֆրեզերային, պարու-

րակամշակման, հղկման և այլն: 

Այժմ առանձին-առանձին ուսումնասիրենք կտրման ռեժիմները վերը 

նշված մշակումների ժամանակ: 
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Խառատային մշակում: Մեքենամասերի խառատային մշակման ժամա-

նակ սևատաշ անցման դեպքում կտրման խորությունը հիմնականում ընդու-

նում են t=2—5 մմ, իսկ մաքրատաշի դեպքում` t=0,5—1,0 մմ:  

Կտրման խորությունը հավասար է հեռացվող շերտի հաստությանը: 

Շրջատաշման ժամանակ կտրման խորությունը որոշվում է հետևյալ բանա-

ձևով` 

 մմ, որտեղ 

D-ն նախապատրաստվածքի տրամագիծն է (մմ),  

d-ն մշակված մակերևույթի տրամագիծը (մմ): 

Ներտաշման ժամանակ կտրման խորությունը որոշվում է հետևյալ բա-

նաձևով` 

 մմ: 

Մատուցումն իրենից ներկայացնում է նախապատրաստվածքի մեկ 

պտույտի ընթացքում կտրիչի անցած ճանապարհը: Սևատաշ շրջապատման 

դեպքում հիմնականում մատուցումը վերցնում են S=0,3—1,5 մմ/պտ, իսկ մաք-

րատաշի դեպքում` S=0,1-0,3 մմ/պտ: Մատուցման արժեքը համեմատվում է 

հաստոցի մատուցումների շարքի հետ: 

Կտրման արագությունը խառատային մշակման դեպքում իրենից ներկա-

յացնում է նախապատրաստվածքի շրջանագծային արագությունը` Vմ/րոպ: 

Ունենալով կտրման արագությունը` կարելի է որոշել նախապատրաստ-

վածքի պտուտաթվերը մեկ րոպեի ընթացքում` 

 պտ/րոպ, որտեղ 

D-ն նախապատրաստվածքի տրամագիծն է (մմ): 

Պտուտաթվերը համեմատում են հաստոցի պտուտաթվերի շարքի հետ և 

վերցնում են ամենամոտ ու ամենափոքր թիվը: 

Արագության փաստացի արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

Vփ  մ/րոպ: 

Մեքենայական ժամանակն այն ժամանակն է, որի ընթացքում տեղի է 

ունենում տաշեղի հանման պրոցեսը: Մեկ անցման մեքենայական ժամանակը 

որոշվում է հետևյալ բանաձևով`  

T0=  րոպ, որտեղ 

L-ը գործիքի անցած ճանապարհն է մատուցման ուղղությամբ (մմ): 
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Իր հերթին` 

L=l+y+∆ մմ, որտեղ 

l-ը մշակվող մակերևույթի չափն է մատուցման ուղղությամբ, 

y-ը ներկտրման մեծությունն է` y=t·cgt մմ, որտեղ t-ն կտրման խորու-

թյունն է, 

∆-ն կտրիչի արտավազքի չափն է և հավասար է 1-2 մմ: 

Գայլիկոնման մշակում: Գայլիկոնման հաստոցի վրա կարելի է կատարել 

մեքենամասերի վրա հոծ անցքերի բացում, անցքերի վերագայլիկոնում, անց-

քալայնում և անցքակոկում: 

Բացատրենք կտրման ռեժիմները հոծ մեքենամասերի մեջ անցքի գայլի-

կոնման ժամանակ: 

Գայլիկոնման ժամանակ կտրման խորությունը հավասար է մշակվող 

անցքի տրամագծի կեսին` t=  մմ, որտեղ D-ն մշակվող անցքի տրամագիծն է: 

Մատուցումը գայլիկոնման ժամանակ իրենից ներկայացնում է առանցքի 

երկայնքով գայլիկոնի տեղաշարժման մեծությունը նրա մեկ պտույտի ընթաց-

քում` S մմ/պտ: 

Մատուցման մեծությունն ընտրում ենք տեղեկատու գրականությունից: 

Գայլիկոնման ժամանակ կտրման արագությունը վերցնում ենք գայլիկո-

նի շրջանագծի վրա գտնվող ամենամեծ կտրման արագությունը`  

V  մ/րոպ, որտեղ 

D-ն մշակվող անցքի տրամագիծն է (մմ), 

n-ը գայլիկոնի պտուտաթվերը (պտ/րոպ): 

Կարելի է օգտագործել նաև րոպեական մատուցում, որը հաշվարկվում է 

հետևյալ բանաձևով`  

Sր=s·n մմ/րոպ: 

Մեքենայական ժամանակը գայլիկոնման դեպքում որոշվում է հետևյալ 

բանաձևով` 

To= =  րոպ, որտեղ 

L-ը մատուցման ուղղությամբ գայլիկոնի անցած ճանապարհն է (մմ), 

l-ը գայլիկոնման խորությունը (մմ), 

y-ը գայլիկոնի ներկտրման չափն է (մմ) և հավասար է` y= ·cgt , 

∆-ն գայլիկոնի արտավազքի չափն է (մմ), և հավասար է 1—2 մմ: 



 

 33

Ֆրեզերային մշակում: Ուսումնասիրենք կտրման ռեժիմները ճակատա-

յին ֆրեզերման դեպքում: Կտրման խորությունը մեկ անցումով մշակելու դեպ-

քում հավասար է թողվածքի չափին`  

t=h (մմ), որտեղ 

t-ն կտրման խորությունն է, 

h-ը թողվածքի չափը: 

Ֆրեզերելիս տարբերում են ֆրեզի մեկ ատամին բաժին ընկնող մատու-

ցում` Sz մմ/պտ և ֆրեզի մեկ պտույտին բաժին ընկնող մատուցում` So մմ/պտ, 

ինչպես նաև մեկ րոպեի ընթացքում կատարվող մատուցումը` Sր մմ/րոպ: Մա-

տուցումների միջև գոյություն ունի հետևյալ կապը` 

Sz= =  մմ/ատամ, որտեղից 

So= Sz·Z մմ/պտ; իսկ Sր= Sz·Z·n մմ/րոպ, որտեղ 

Z-ը ֆրեզի ատամների թիվն է, 

n-ը ֆրեզի պտույտների թիվը մեկ րոպեում: 

Կտրման արագությունը ֆրեզերման ժամանակ իրենից ներկայացնում է 

ֆրեզի շրջանագծային արագությունը` 

V  մ/րոպ, որտեղ 

D-ն ֆրեզի տրամագիծն է, 

n-ը ֆրեզի պտույտների թիվը մեկ րոպեում: 

Արտաքին կլոր հղկում: Այժմ դիտարկենք կտրման ռեժիմների տարրերը 

կենտրոններում տեղադրված լիսեռի երկայնական մատուցմամբ արտաքին 

կլոր հղկման դեպքում: 

Կտրման խորությունը (լայնական մատուցումը) հավասար է հեռացվող 

մետաղի շերտի հաստությանը, որը հանվում է հաստոցի սեղանի երկայնական 

մեկ ընթացքի (մմ/ընթ) կամ մեկ կրկնակի ընթացքի ժամանակ (մմ/կ.ընթ): 

 մմ, որտեղ 

D-ն մեքենամասի մշակվող մակերևույթի տրամագիծն է (մմ),  

d-ն մշակված մակերևույթի տրամագիծն է (մմ): 

Լայնակի մատուցումը սևատաշ հղկման ժամանակ սեղանի յուրաքանչ-

յուր ընթացքի դեպքում` 

Sլ=t=(0,01÷0,25) մմ/ընթ, 

իսկ մաքրահղկման ժամանակ`  

Sլ=t=(0,005÷0,015) մմ/ընթ: 
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Երկայնական մատուցումը հղկասկավառակի և նախապատրաստվածքի 

հարաբերական տեղաշարժն է նախապատրաստվածքի առանցքի երկայնքով` 

նրա մեկ պտույտի ընթացքում (S մմ/պտ): 

Սովորաբար երկայնական մատուցումը տրվում է հղկասկավառակի լայ-

նության մասով. 

կոպտամշակման համար S=(0,3÷0,5)B, 

մաքրամշակման համար S=(0,7÷0,85)B,  

որտեղ B-ն հղկասկավառակի լայնությունն է: 

Րոպեական երկայնական մատուցումը կամ սեղանի երկայնական ըն-

թացքի արագությունը  

Sր=  մ/րոպ, որտեղ 

n-ը նախապատրաստվածքի պտույտների թիվն է մեկ րոպեում: 

Նախապատրաստվածքի շրջանագծային արագությունը`  

Vն  մ/րոպ: 

Հղկասկավառակի շրջանագծային արագությունը` 

Vհ=  մ/վրկ, որտեղ  

Dհ-ը հղկասկավառակի տրամագիծն է (մմ), 

nհ-ը հղկասկավառակի պտույտների թիվը (պտ/րոպ): 

Մեքենայական (հիմնական) ժամանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

Τ= ·к, որտեղ 

L-ը աշխատանքային ընթացքի երկարությունն է` երկայնական մատուց-

ման ուղղությամբ, 

L =1+(0,2÷0,4)B, որտեղ  

1-ը հղկվող մակերևույթի երկարությունն է (մմ),  

h-ը մեկ կողմի վրա թողվածքը (մմ),  

к-ն ճշգրտության գործակից է, որը սևահղկման դեպքում հավասար է 1,1-ի, 

իսկ մաքրահղկման դեպքում` 1,4-ի: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ի±նչ ենք հասկանում կտրման ռեժիմներ ասելով: 

2. Ինչպե±ս են որոշում կտրման խորությունը մետաղամշակման տարբեր 

մշակումների ժամանակ: 

3. Ի±նչ բան է մատուցումը, և ինչ գործոններից է կախված նրա մեծությունը: 
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4. Բացատրե'ք սևատաշ և մաքրատաշ անցումների ժամանակ մատու-

ցումների ընտրության կարգը: 

5. Ի±նչ բան է կտրման արագությունը, և ինչ գործոններից է կախված նրա 

մեծությունը: 

6. Ունենալով կտրման արագության և նախապատրաստվածքի տրամա-

գծի մեծությունները ինչպե±ս կարելի է որոշել հաստոցի իլի պտուտա-

թվերը: 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԵՎ 

ՄԱԿԱՀԱԼՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ 

 

2.1. Մեքենամասերի նախապատրաստումը եռակցման և մակահալման 

 

Նորոգման գործում եռքը կիրառում են ճեղքերի և ծակերի եռալցման և 

սարքավորումների մի քանի այլ թերությունների վերացման, ինչպես նաև կո-

տրված մեքենամասերի վերականգնման համար: Հաճախ ելնելով կոնստրուկ-

տիվ նկատառումներից կամ կցորոդվող մակերևույթի նոմինալ չափը վերա-

կանգնելու նպատակով դիմում են եռքի, որպես մեքենամասերի նախնական 

չափերի վերականգնման միջոցի: Մաշված մակերևույթի վրա մակահալում են 

մետաղի շերտը և այնուհետև մեքենամասերը, որպես կանոն, անցնում են մե-

խանիկական մշակման: 

Վերականգնման ենթակա մեքենամասերը ենթարկում են որոշակի նա-

խապատրաստման: Յուղոտված մեքենամասերը եփում են կաուստիկ սոդայի 

տաք լուծույթում, այնուհետև դրանք լվանում են տաք ջրով: Մեքենամասերը 

մանրակրկիտ զննում են: Եթե նրանք ունենում են ճեղքեր, ապա այն դեպքե-

րում, երբ չի նախատեսվում եռքային կարանի մեխանիկական մշակում, մաք-

րում են միայն եռքի տեղերը: Փակ ճեղքերի ծայրերը մաքրում են դեպի չվնաս-

ված մետաղի կողմը 10-25 մմ չափով. յուրաքանչյուր կողմից մաքրման գոտու 

լայնությունը պետք է հավասար լինի դետալի հաստությանը` ըստ եռքի տեղի: 

Ճյուղավորված ճեղքերի առկայության դեպքում մաքրում են դետալի ամբողջ 

ճեղքերի ցանցը: 

Եզրերից որոշ հեռավորության վրա գնացող ճեղքեր ունեցող մեքենամա-

սերի նախապատրաստումը 
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Անթափանց ճեղքերի ծայրերը գայլիկոնում են, իսկ եթե հնարավոր չէ կա-

տարել, ապա ճեղքի շուրջը մետաղը արտահատում են այնպես, որ ստացվի 

սահուն անցում ճեղքից դեպի առողջ մետաղը: Միջանցիկ ճեղքերի դեպքում 

ճեղքերի պատերը հատում են այնպես, որ դրանց եզրերը կազմեն X-աձև կամ 

V-աձև անջատոց` 90° անկյունով և ճեղքի պատերի միջև 4-8 մմ բացակով: 

Եռակցման (մակահալման) միջոցով այս կամ այն մեքենամասերի նորոգ-

ման հարցը վճռելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն մետաղի եռունակությու-

նը, որից պատրաստված են տվյալ մեքենամասերը, այսինքն` լավորակ 

միացում տալու նրա ընդունակությունը:  

 

2.2. Պողպատե մեքենամասերի եռակցումը 

 

Ավտոմոբիլի մաշված կամ կոտրված մեքենամասերի վերականգնման 

համար նորոգման արտադրամասերում լայնորեն կիրառվում են եռակցման 

տարբեր ձևեր: 

Մետաղների և համաձուլվածքների եռակցման հատկության վրա մեծ ազ-

դեցություն է թողնում նրանց քիմիական բաղադրությունը, հիմնականում ած-

խածնի, ինչպես նաև լեգիրող տարրերի (քրոմ, մանգան, նիկել և այլն) պարու-

նակությունը: Դա հատկապես լավ է արտահայտվում երկաթածխածնային հա-

մաձուլվածքների եռակցման դեպքում: Օրինակ, ածխածնային պողպատների 

զոդելիությունը փոխվում է կախված ածխածնի պարունակությունից.  

- ցածր ածխածնային պողպատները (C<0,25%) լավ են եռակցվում, 

- միջին ածխածնային պողպատները (C<0,45%) համեմատաբար լավ են 

եռակցվում, 

- բարձր ածխածնային պողպատները (C>45%) վատ են եռակցվում: 

 Ածխածնային պողպատները ըստ եռակցման հատկության կարելի է բա-

ժանել հետևյալ խմբերի. 

- լավ եռակցվող պողպատներ CT0, CT1, CT2, CT3, CT4 

- բավարար եռակցվող պողպատներ CT45; CT5, 

- սահմանափակ եռակցվող պողպատներ CT6, CT7, CT50 

- վատ եռակցվող պողպատներ 60Γ, 65Γ, 70Γ, 80Γ, 85Γ 
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ա) Պողպատե մեքենամասերի էլեկտրական եռակցումը 

Մետաղական տարրերի միացման պրոցեսը, որի դեպքում որպես եռակց-

ման ջերմության աղբյուր օգտագործվում է էլեկտրական աղեղը, անվանում են 

էլեկտրական աղեղնային եռակցում: 

Աղեղնային եռակցման և մակահալման սնման աղբյուր կարող է հանդի-

սանալ հաստատուն կամ փոփոխական էլեկտրական հոսանքի աղբյուրը: Աղե-

ղի առաջացում ապահովող էլեկտրական լարման արժեքը 30-70 վոլտ է: Աղեղի 

հաստատուն հոսանքով սնման աղբյուր կարող են լինել գեներատորները և 

ուղղիչները, իսկ փոփոխական հոսանքով սնման աղբյուր եռակցման տրանս-

ֆորմատորները: 

Եռակցման էլեկտրական աղեղը- գազային միջավայրում պինդ կամ հե-

ղուկ էլեկտրոդների միջև հոսանքի մեծ խտության դեպքում կայուն երկարատև 

էլեկտրական պարպում է, որը ուղեկցվում է մեծ քանակության ջերմության 

անջատումով (նկ. 4): 

 
Նկ. 4. աղեղնային պարպումը 

1-կատոդային բիծ, 2-կատոդային գոտի, 3-աղեղի սյուն, 4-անոդային բիծ, 

5-անոդային գոտի: 

Էլեկտրական աղեղի ձևը և չափը կախված է եռակցման հոսանքի ուժից, 

էլեկտրոդի տրամագծից և նյութից, գազի բաղադրությունից: 

Եռակցման աղեղը գռգռում են հետևյալ կերպ. Էլեկտրոդի ծայրը հպում են 

եռակցվող իրին և արագ հեռացնում 3-4 մմ, պահպանելով առաջացած աղեղի 

վառումը: Այդ ժամանակ եռակցման շղթայով հոսում է աշխատանքային 

(եռակցման) հոսանքը: 



 

 38

Պողպատը համարվում է լավ եռակցված, եթե ճաքեր չեն լինում, բավա-

րար եռակցված, եթե ճաքերն առաջանում են ջրով հովացնելիս, բայց օդով հո-

վացման դեպքում ճաքեր չեն լինում, սահմանափակ` եթե ճաքերից խուսափե-

լու համար պողպատը նախապես տաքացվում է մինչև 100-1500C և օդով հո-

վացվում: Վատ եռակցվող պողպատները տաքացվում են մինչև 3000C: 

Մինչև եռքը անհրաժեշտ է մեքենամասը տաքացնել, իսկ եռքի վերջում 

ենթարկել մխման և մխամեխման: 

Նորոգման պրակտիկայում գլխավորապես կիրառվում է էլեկտրաաղեղ-

նային եռակցումը մետաղյա էլեկտրոդներով: 

Մետաղյա էլեկտրոդներով պողպատների էլեկտրաաղեղնային եռակց-

ման ժամանակ ամուր կար ստանալու համար անհրաժեշտ է հասնել հիմնա-

կան և մակահալված մետաղների լրիվ միահալման: 

Որակյալ եռակցման կարևոր պայման է հանդիսանում հոսանքի ուժի, 

եռակցման ռեժիմի և էլեկտրոդի ճիշտ ընտրությունը: 

 Ձեռքի էլեկտրաաղեղնային եռակցման և մակահալման համար կիրառ-

վող էլեկտրոդները դասակարգվում են ըստ նշանակության, տիպի, մակնիշի, 

հաստության, որակի, եռակցման թույլատրելի տարածական դիրքերի և այլն: 

բ) Մեքենամասերի վերականգնումը գազային եռակցումով 

Պողպատե մեքենամասերը կարելի է եռակցել կամ վերականգնել նրանց 

մաշված, կոտրված մասերը գազային եռակցման միջոցով: 

Գազային եռակցման համար օգտագործվում են հետևյալ դյուրավառ գա-

զերը` ացետիլեն, ջրածին, նավթային գազ, բնական գազ, պրոպան-բութանային 

խառնուրդ, բենզին ու կերոսին (գոլորշի վիճակով) և այլն: 

Գործնականում ամենից շատ տարածված է ացետիլենային եռակցումը: 

Եռակցման այրիչի ծայրից դուրս եկող դյուրավառ գազի այրումից առա-

ջացած բոցը տաքացնում և հալում է մետաղի եռակցվող մասի եզրերը և հավե-

լանյութն առաջացնում է միասեռ հալված զանգված, որը հովացնելով ստաց-

վում է եռակցման կար: 

Տարբերում են գազային եռակցման երկու հիմնական եղանակներ` աջ և ձախ: 

Գազային եռակցման աջ եղանակի դեպքում եռակցումը վարում են ձա-

խից աջ: Այրիչը տեղափոխվում է հավելանյութի ձողի առջևից, իսկ բոցը 

ուղղված է ձևավորվող կարի վրա: 
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Գազային եռակցում հիմնականում օգտագործվում է պողպատե թերթերի 

(մինչև 2 մմ հաստության) եռակցման համար, օրինակ, ավտոմոբիլի խցիկի և 

այլ թիթեղյա մասերի ու խողովակների եռակցման համար: 

Գազային եռակցումը համեմատած էլեկտրաաղեղային եռակցման հետ 

ունի ցածր արտադրողականություն, այրում է եռակցվող մետաղը և այն դեֆոր-

մացվում է: Հավելանյութի` ձողի նյութը պետք է վերցնել եռակցվող մեքենամա-

սի նյութին մոտ բաղադրության: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Նշե'ք եռակցման դերը մեքենամասերի վերականգնման գործում: 

2. Վերականգնման ենթակա մեքենամասերը ինչպիսի± նախապատրաս-

տական աշխատանքների են ենթարկվում: 

3. Ածխածնային պողպատներն ըստ եռակցման հատկության ի±նչ 

խմբերի են բաժանվում, բերեք օրինակներ: 

4. Բացատրե'ք էլեկտրաաղեղային եռակցման էությունը: 

5. Ինչպե±ս են կատարում պողպատների էլեկտրաաղեղային եռակցումը: 

Լավ և վատ եռակցվող պողպատների եռակցումը: 

6. Բացատրե'ք գազային եռակցման առանձնահատկությունները և էու-

թյունը: 

7. Ի±նչ դյուրավառ գազեր են օգտագործվում գազային եռակցման ժամա-

նակ: 

8. Ինչպե±ս են կատարում պողպատների գազաեռակցումը: 

 

Գործնական առաջադրանքներ 

1. Կատարել ածխածնային և լեգիրացված պողպատների ձեռքով աղեղա-

յին եռակցում: 

2. Կատարել պողպատների գազային եռակցում: 

 

2.3. Պողպատե մեքենամասերի մակահալումը 

 

Մակահալման աշխատանքների տեսակները: Մեքենամասի մակերեսի 

սկզբնական չափերը վերականգնելու (շահագործման ժամանակ մաշվելուց հե-

տո) կամ այդ մակերեսին առանձին հատկություններ տալու համար (մաշակա-
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յունություն, հակակոռոզիոն, հակաշփման և այլն) եռակցման միջոցով մետաղի 

շերտով մեքենամասի մակերեսը ծածկելու պրոցեսը կոչվում է մակահալում: 

Պահանջվող հատկություններով մակահալման շերտի ստացման համար 

օգտագործում են հավելանյութային մետաղով լեգիրումը կամ ավելի հաճախ 

օգտագործում են հատուկ մակահալման էլեկտրոդներ: Օգտագործում են մա-

կահալման հետևյալ տեսակները: 

Ձեռքի աղեղային մակահալումը կատարվում է հալվող կամ չհալվող ծած-

կույթով էլեկտրոդով: Հալվող մակահալման էլեկտրոդները օգտագործում են 

ամեն տիպի ու մակնիշի: Չհալվող էլեկտրոդները օգտագործում են մեքենամա-

սի մակերեսի վրա փոշենման խառնուրդների մակահալման համար: Օգտա-

գործում են ձուլածո ամուր համաձուլվածքներով ու լեգիրող փոշենման խառ-

նուրդով խողովակաձև էլեկտրոդներ: Ձեռքի զոդումը քիչ արտադրողական է ու 

աշխատատար, այդ պատճառով օգտագործվում է բարդ կոնֆիգուրացիայով 

մեքենամասերի մակահալման համար: 

Ֆլյուսի ներքո ավտոմատ կամ կիսաավատոմատ մակահալումը կատար-

վում է հոծ կտրվածքի լարով, ժապավենային էլեկտրոդով կամ փոշեխառնուր-

դային էլեկտրոդով: Մակահալման շերտի լեգիրումը կատարում են էլեկտրո-

դային լարի, լեգիրված ֆլյուսի (ցածրածխածնային պողպատից լարի դեպքում) 

կամ լարի ու ֆլյուսի համատեղ օգտագործման միջոցով: Երբեմն աղեղի գոտի 

են մտցվում մածուկի կամ փոշու տեսքի լեգիրվող նյութեր: 

Պաշտպանիչ գազում հալվող կամ չհալվող էլեկտրոդների մակահալումը 

(ավելի հաճախ արգոնում կամ ածխաթթու գազում): Հալվող մակահալման 

լարն ընտրում են, ելնելով համապատասխան հատկություններով մակահալ-

ման շերտի ստացման անհրաժեշտությունից: մակահալման էլեկտրոդ օգտա-

գործում են վոլֆրամե էլեկտոդներ: 

Պլազմային մակահալումը կատարում են ուղղակի ազդեցության շիթով: 

Այդ շիթ են մատուցում մակահալման լարը, հոսանքակիր մակահալման լարը 

կամ մակահալման փոշին: 

Թրթռակոնտակտային մակահալք: Մշակված դետալների վերականգնման 

ամենաառաջավոր մեթոդներից մեկը թրթռակոնտակտային մակահալքն 

է: Նկ. 5, ա սխեմայի համաձայն մակահալվող (1) մեքենամասը տեղակայվում է 

խառատային հաստոցի կենտրոններում: Ավտոմատիկ մակահալման համար 

գլխիկը մոնտաժում են սուպորտի սահուղիների վրա` կտրիչակալի փոխարեն: 

Մակահալքի պրոցեսում մեքենամասը պտտվում է 1-2 պտ/րոպե արագու-
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թյամբ, սուպորտի սահնակին և գլխիկին հաղորդվում է երկայնական մատուց-

ման շարժում: 

Կասետից (6) մետաղալարը (5) մատուցելու համար գլխիկն ունի մեխա-

նիզմ: Այն բաղկացած է շարժիչից (3), ռեդուկտորից (4), մատուցող հոլովակից 

(7) և սեղմման հոլովակից (8): Մակահալքի պրոցեսում կնճիթի տատանման 

հետևանքով նրա միջով անցնող մետաղալարը թրթռում է: Մետաղալարի ծայրի 

ճոճումների ամպլիտուդը, կախված աղեղի լարումից, հավասար է 1,5-4 մմ: 

Զսպանակի (9) հետ կապված կնճիթը (12) տատանողական շարժման մեջ է 

դրվում էլեկտրամագնիսի (10) միջոցով, որը սնվում է արդյունաբերական հա-

ճախության փոփոխական հոսանքով 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 5 Մեքենամասերի վերականգնումը թրթռակոնտակտային մակահալքով. 

ա-սարքի կառուցվածքը, բ-մակահալված մեքենամասի վրա լիսեռիկի դրման հաջոր-

դականությունը (ցույց է տրված թվերով` 1, 2, 3 և 4). I-լիսեռիկների սխալ դիրքը, II-

ճիշտ դիրքը, III-լիսեռիկների տեսքը հղկումից հետո, IV-լիսեռիկների դրումը ներքին 

կլորացումների վրա, գ-քառակուսի լիսեռը վզիկներով, որոնք վերականգնված են 

թրթռակոնտակտային մակահալքով: 
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Մակահալքը տեղի է ունենում պոմպով (11) մատուցվող էլեկտրոլիտի մի-

ջավայրում: Էլեկտրոլիտը, այսինքն` 3-4 տոկոսանոց կալցինած սոդայի ջրային 

լուծույթը, մակահալքի գոտին պաշտպանում է օդի թթվածնի ազդեցությունից և 

միաժամանակ հովացնում է մեքենամասը: Դրա համար էլ նրա ջերմաստիճա-

նը 80°-ից չի բարձրանում, որը թույլ է տալիս մակահալելու բազմաթիվ մեքենա-

մասեր, չվախենալով նրանց կորացումից: 

Մակահալքի պրոցեսն իրականացվում է գեներատորի (2) հակառակ բևե-

ռայնության դեպքում. հաստատուն հոսանքի շղթայի դրական բևեռը միացվում 

է էլեկտրոդային մետաղալարին, իսկ բացասականը` մեքենամասին: Հաստա-

տուն հոսանքի աղբյուր կարող են լինել ПС-300 եռքի կերպափոխիչները: 1,6 մմ 

տրամագծով էլեկտրոդային մետաղալարի դեպքում մեկ անցման ժամանակ 

մակահալվող շերտի բարձրությունը կազմում է 2,8-3,3 մմ:  

Թրթռակոնտակտային մակահալքը ունի մի շարք առավելություններ 

Էլէկտրաաղեղնային և գազային մակահալքի նկատմամբ: Միաշերտ կցանման 

դեպքում այն թույլ է տալիս ցանկացած մեքենամասի վրա (հում, ջերմամշակ-

ված, պողպատե, թուջե և այլն) դնել ցանկացած հաստության մետաղի կամ 

միահալվածքի շերտ, ընդ որում, մակահալքի ենթակա մակերևույթի առանց 

բարդ նախապատրաստման. բավական է ճարպազերծել մակերևույթը և այն 

մաքրել օքսիդաթաղանթից: Կոնտակտային մակահալքը ջերմային ազդեցու-

թյուն չի ունենում հիմնական մետաղի կառուցվածքի վրա, չի առաջանում 

նույնիսկ այնպիսի մեքենամասերի կորացումներ, ինչպիսիք են լիսեռները: 

Թրթռակոնտակտային մակահալքով կարելի է ստանալ ցանկացած կարծ-

րության մակահալքային շերտ ընդհուպ մինչև մխված մետաղի կարծրությունը 

(50-56 RC): Մակահալքային մակերևույթի մշակումը կատարվում է հղկումով: 

Թրթռակոնտակտային մակահալքը հնարավորություն է տալիս մեքենա-

ների դետալների և մետաղյա շինվածքների ծածկույթի մաշվածքը վերականգ-

նել ջերմակայուն, կորոզիակայուն և այլ միահալվածքներով:  

Նկ. 5, բ-ում ցույց են տրված կաղապարով մեքենայի դարձալիսեռի ընթա-

ցային վզիկները, որոնք վերականգնվել են թրթռակոնտակտային մակահալքով: 
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Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ի±նչ է մակահալումը, և ի±նչ նպատակով է այն կիրառվում: 

2. Ինչպե±ս է կատարվում ձեռքի աղեղային մակահալումը: 

3. Ինչպե±ս է կատարվում ֆլյուսի ներքո ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ 

մակահալումը: 

4. Ինչպե±ս է կատարվում մակահալումը պաշտպանիչ գազերում: 

5. Բացատրե'ք թրթռակոնտակտային մակահալման կատարման էությու-

նը և այդ մակահալքով մեքենամասերի վերականգնման կարգը: 

 

Գործնական առաջադրանքներ 

Կատարել պողպատների ձեռքի աղեղային մակահալք: 

Օրինակ. Եռակցման միջոցով պողպատե մեքենամասի մաշված մակերե-

սը ծածկել մետաղի շերտով:  

 

2.4. Մակահալքը կարծր միահալվածքներով 

 

Ավտոմոբիլի մեքենամասերը (ատամները, բռունցքավոր կցորդիչները, 

ատամնավոր անիվները), որոնք աշխատում են քերամաշմամբ և ենթարկվում 

են հարվածական բեռնվածքների, նրանց մաշակայունության բարձրացման և 

երկրաչափական ձևի վերականգնման նպատակներով, մակահալում են կարծր 

միահալվածքներով: Այդ ժամանակ մեքենամասերի մաշակայունությունը 

բարձրանում է 3-8 անգամ: 

Նորոգման աշխատանքներում կիրառում են ձուլածո կարծր միահալ-

վածք, սորմայտ, փոշենման կարծր միահալվածք, ինչպես նաև հատուկ մաշա-

կայուն քսվածքով էլեկտրոդներ: 

Մակահալվածքը սորմայտով: Կարծր միահալվածք սորմայտը թողարկ-

վում է ձողիկների ձևով` 5-7 մմ տրամագծով և 200-300 մմ երկարությամբ: Բա-

ժանվում է սորմայտ №1 և №2-ի: №1 միահալվածքով հիմնականում մակահա-

լում են քերամաշվող մեքենամասերը, ընդ որում, առանց զգալի բեռնվածքների: 

Հովանալուց հետ մակահալվածքը մշակում են հղկասկավառակներով: 

Սորմայտ №2-ը, որն ունի զգալի մածուցիկություն և ջերմամշակման լավ 

հատկություն, կիրառում են նորոգվող ատամավոր անիվների մակահալքի հա-

մար: Մակահալքից և թրծաթողումից հետո մեքենամասերը հեշտությամբ 

մշակվում են կտրող գործիքներով: 
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Մակահալքը սորմայտով կատարվում է ացետիլենաթթվածնային բոցով, 

այսինքն` գազային եռքով, կամ էլեկտրաաղեղային եղանակով: Սորմայտի ձո-

ղիկները ացետիլենաթթվածնային մակահալքից առաջ ձգում են, որպեսզի 

նրանց տրամագիծը փոքրացվի 2-3 մմ-ով: Ձգումը կատարվում է գազային այ-

րիչի վերականգնող բոցի օգնությամբ (նկ. 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 6. Ձողիկների զոդումը մակահալքից առաջ 

 

Սորմայտի մակահալքը ացետիլենաթթվածնային բոցով կատարվում է շեր-

տերով` յուրաքանչյուրը 1,25-1,5 մմ հաստությամբ: Բոլոր շերտերի ընդհանուր 

հաստությունը կարող է հասնել մինչև 5 մմ-ի: Մակահալք պատրաստելու համար 

մետաղը պետք է բավականաչափ տաքացնել մինչև «քրտնումը», այսինքն` նրա 

վրա փայլուն շարժվող թաղանթի երևան գալը: Եթե նորոգվում է մեծ մաշվածք 

ունեցող մեքենամասը, ապա սկզբում մեքենամասի նյութի քիմիական բաղադ-

րությանը մոտ հավելանյութի մակահալքով վերականգնում են նրա երկրա-

չափական ձևը, որից հետո վերջին շերտը մակահալում են սորմայտից:  

Էլեկտրաաղեղային եղանակով մակահալքը ավելի պարզ է, քան գազային 

բոցով ստացվով մակահալքը: Այդ եղանակի դեպքում մետաղի «քրտնում» տեղի 

չի ունենում: Պրոցեսն ընթանում է այնպես, որ հիմնական մետաղը և սորմայտը 

հալվում և խառնվում են, որի հետևանքով առաջին մակահալված շերտը ստաց-

վում է կոմբինացված: Մակահալքը կատարում են մի քանի շերտերով: Այս 

եղանակով սովորաբար մակահալում են մեծ մակերևույթները. փոքր մեքենա-

մասերի և սուր եզրերի մակահալքը այս եղանակով դժվար է: 
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Փոշենման կարծր միահալվածքով մակահալքը սովորաբար կատարվում 

է հաստատուն հոսանքի աղեղով, որտեղ կիրառվում է ածխային կամ գրաֆի-

տային էլեկտրոդ: Գազային մակահալքը չի կիրառվում, քանի որ փոշին կարող 

է փչվել այրիչի բոցի կողմից: Սակայն գոյություն ունեն փոշենման կարծր միա-

հալվածքով լցված խողովակավոր էլեկտրոդներ (TЭ). այդ էլեկտրոդներով կա-

րելի է հաջողությամբ կատարել նաև գազային մակահալք: 

Մեքենամասերի նորոգման ժամանակ սկզբում մակահալում են մետաղյա 

էլեկտրոդով և միայն վերջին շերտը մակահալում են չոր ավազի կամ մոխրի 

մեջ. օդում արագ հովացնելու դեպքում մակահալված շերտում կարող են 

երևան գալ մանր ճեղքեր: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ի±նչ նպատակով է կատարվում մեքենամասերի մակահալքը կարծր 

միահալվածքներով: 

2. Մակահալքի համար ի±նչ կարծր միահալվածքներ, էլեկտրոդներ և այլ 

նյութեր են օգտագործվում: 

3. Ինչպե±ս է կատարվում կարծր միահալվածքներով գազային մակահալքը: 

4. Ինչպե±ս է կատարվում կարծր միահալվածքներով էլեկտրաաղեղնա-

յին մակահալքը: 

5. Բացատրե'ք փոշենման կարծր միահալվածքներով կատարվող մակա-

հալքի առանձնահատկությունները: 

 

2.5. Թուջից պատրաստված մեքենամասերի եռակցման 

առանձնահատկությունները 

 

Թուջը երկաթածխածնային համաձուլվածք է, որի մեջ ածխածնի պարու-

նակությունը անցնում է 2 տոկոսից: Թուջն ունի բարձր մեխանիկական հատ-

կություններ, որի պատճառով դժվար է ենթարկվում մեխանիկական մշակման: 

Ժամանակակից ավտոմոբիլներում լայնորեն կիրառվում են թուջի տար-

բեր մակնիշներից պատրաստված բազմաթիվ մեքենամասեր, որոնց մաշման 

կամ վնասման դեպքում հաճախ անհրաժեշտ է լինում այն վերականգնել 

եռակցման միջոցով: 

 Թուջի եռակցման ընթացքում առաջացող հիմնական դժվարությունները 

պայմանավորված են հետևյալ ֆիզիկաքիմիական հատկություններով. 



 

 46

 -հեղուկ մետաղի արագ սառեցումը նրա եռակցման գոտում, ինչպես և 

կարի հալված մետաղի սիլիցիումի այրումը նպաստում են կարի մետաղի ու 

կարամերձ գոտու «սպիտակմանը», այսինքն` նպաստում են գրաֆիտի անցնե-

լուն երկաթի քիմիական միացություն` ցեմենտիտ, որի մեխանիկական մշա-

կումը դժվար է, 

-պլաստիկ վիճակի ու բարձր փխրունության բացակայությունն անհավա-

սարաչափ տաքացման ու սառեցման, ինչպես և մետաղի անհավասարաչափ 

նստեցման հետևանքով կարում և կարամերձ գոտում առաջ է բերում ներքին 

լարումներ ու ճաքեր, 

-թուջի բարձր հեղուկահոսունությունը հնարավորություն չի տալիս այն 

եռակցել ոչ միայն ուղղաձիգ, այլև կարի թեք դիրքում: 

Թուջի տաք եռակցումը: Նախնական տաքացումը պակասեցնում է հիմ-

նական մետաղի ու միացման գոտու մետաղի ջերմաստիճանների տարբերու-

թյունը և դրանով իջեցնում եռակցման ժամանակ առաջացող ջերմաստիճանա-

յին լարումները: Դրան զուգընթաց եռակցումից հետո փոքրանում է սառեցման 

արագությունը, որը նպաստում է սպիտակեցման կանխմանն ու լավորակ կա-

րի ստացմանը:  

Եռակցման նախապատրաստման համար կարի կամ մետաղի թերի մա-

սերը բացում, կտրում կամ մշակում են: Բացումն ու կտրումը կատարում են մե-

խանիկական եղանակով` կտրելով կամ գայլիկոնելով: ճաքերը մշակում են V-

աձև կամ U-աձև: Որպեսզի մետաղը դուրս չհոսի ու կարին տրվի անհրաժեշտ 

ձև, մշակվածքի շուրջը կիպ դրվում են գրաֆիտե կամ ածխե թերթերից կաղա-

պարներ: 

Կախված մեքենամասի դերից ու ձևից, վնասվածքի բնույթից ու թուջի 

մակնիշից` օգտագործում են ընդհանուր և տեղական տաքացում: 

Տաքացման ջերմաստիճանը պետք է լինի 400…700°C: Տաքացումը պետք է 

լինի դանդաղ և հավասարաչափ, որպեսզի մեքենամասում չառաջանան մեծ 

ներքին լարումներ ու ճաքեր:  

Էլեկտրոդներ պատրաստելու համար օգտագործում են ПЧ1, ПЧ2, ПЧ3 և 

ПЧB ձողերը: 

Եռակցումը կատարում են ուղիղ բևեռայնության հաստատուն հոսանքով, 

սակայն կարելի է եռակցել նաև փոփոխական հոսանքով: Մինչև 20 մմ հաստու-

թյան մետաղների եռակցումը կատարում են 6 մմ հաստության էլեկտրոդներով: 

20…40 մմ հաստության դեպքում օգտագործում են 8 մմ հաստության էլեկ-
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տրոդներ, իսկ 40 մմ-ից ավելի հաստության դեպքում կարելի է երաշխավորել 

10 մմ հաստության էլեկտրոդներ: Եռակցման հոսանքը որոշում են այն հաշվով, 

որ էլեկտրոդի տրամագծի 1 մմ-ին ընկնի 50…60Ա: 

Եռակցվող մեքենամասի հաստությունից կախված` եռակցումը կարելի է 

կատարել 6…12մմ տրամագծով ածխե էլեկտրոդներով:  

Հաջողությամբ կիրառվում է փոշելարով մակահալման ու եռակցման մե-

քենայացված եղանակը, որն ապահովում է բարձր արտադրողականություն ու 

եռակցողի համար լավ աշխատանքային պայմաններ: Թուջը թերթավոր գրա-

ֆիտի հետ եռակցելու համար կիրառում են ПП-АНЧ2, իսկ բարձրորակ թուջե-

րի համար` ПП-АНЧ5: Եռակցումը կատարում են А-765, А-1035, А-1197 կիսա-

ավտոմատների վրա 3 մմ տրամագծի լարով ուղիղ բևեռայնության հաստա-

տուն հոսանքով:  

Եռակցումը վերջացնելուց հետո մեքենամասը դանդաղորեն սառեցնում են: 

Դրա համար եռակցված մասերը ծածկում են փայտածխի բարակ շերտով ու աս-

բեստով, որով կանխվում է թուջի սպիտակեցումն ու ներքին լարումների ու ճա-

քերի առաջացումը: Վերջում իրը մաքրում են ու ստուգում եռակցման որակը: 

Ցանկացած չափի ու ձևի թուջե իրի նախապես տաքացումով եռակցումը 

թերություններից խուսափելու ամենահուսալի միջոցն է: Տեխնոլոգիական պրո-

ցեսի ճիշտ պահպանման դեպքում կարելի է ստանալ պինդ և դիմացկուն կար, 

որը լավ ենթարկվում է մեխանիկական մշակման ու իր մեխանիկական հատ-

կություններով չի զիջում հիմնական մետաղին:  

Թուջի սառը եռակցումը: Առանց նախնական տաքացման եռակցումը կոչ-

վում է թուջի սառը եռակցում: Այն կիրառում են այն դեպքում, երբ նախապես 

տաքացմամբ եռակցումը դժվար ու տնտեսապես աննպատակահարմար է: Դա 

կարող է տեղի ունենալ իրի մեծ չափերի, կորացման վտանգի ու մեծ ներքին 

լարումների առաջացման պատճառով: Գործնականում օգտագործում են թուջի 

սառը եռակցման տարբեր եղանակներ: 

Թուջի էլեկտրոդներով եռակցումը: Հալված մետաղի սառեցման արագու-

թյան փոքրացման համար օգտագործում են այն նույն ծածկույթները, ինչ որ 

թուջի տաք եռակցման դեպքում: Առանց ծածկույթի թուջե էլեկտրոդները չեն 

կիրառվում, քանի որ եռակցման ընթացքում դրանք հիմնական մետաղից ավե-

լի շուտ ու արագ են հալվում:  

Նիկելային թուջից պատրաստած էլեկտրոդներն օգտագործում են այնպի-

սի մակերեսների եռակցման ու մակահալման համար, որոնք հետագայում 
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պետք է ենթարկվեն մեխանիկական մշակման:Կարի որակը բարձր չէ, քանի որ 

նրա մետաղում ճաքեր են առաջանում: 

Պողպատյա էլեկտրոդներով եռակցում: Պողպատյա էլեկտրոդով եռակցե-

լիս անհնար է ստանալ մակահալվող ու հիմնական մետաղների ամուր միա-

ցություն, քանի որ թուջն ու պողպատը տարբեր չափով են մտնում (սեղմվում): 

Դրա հետևանքով այս եղանակով եռակցում են այնպիսի կարեր, որոնք չեն աշ-

խատում ձգողական ուժերի տակ կամ աշխատում են թույլ բեռնվածքի տակ: 

Դիմացկունությանը մեծացման և կարծրության փոքրացման նպատակով կարի 

մետաղում քչացվում են հիմնական մետաղի պարունակությունն ու հալման 

խորությունը: Այդ նպատակով եռակցումը կատարում են փոքր հոսանքով ու 

փոքր տրամագծի էլեկտրոդներով: 

Գունավոր մետաղներից և նրանց համաձուլվածքներից պատրաստված 

էլեկտրոդներով եռակցումը: Առավել տարածում են ստացել պղնձից ու դրա հա-

մաձուլվածքից պատրաստած էլեկտրոդները: Պղինձը օժտված լինելով գրաֆի-

տային հատկությամբ, իջեցնում է մետաղի ընդհանուր ամրությունն ու քչացնում 

թուջի սպիտակումը: Լավ արդյունքներ են տալիս հիմնական տիպի ծածկույթով 

МНЧ մակնիշի էլեկտրոդները: Էլեկտրոդի ձողը պատրաստում են լարից (մոնել-

մետաղ), իսկ ծածկույթը կազմված է 55…60% կավճից ու 40…45 գրաֆիտից: Եռակ-

ցումը կատարում են հակառակ բևեռայնության հաստատուն հոսանքով: 

90…120Ա եռակցման հոսանքի դեպքում հանձնարարվում է 3մմ տրամագծով 

էլեկտրոդներ: Եռակցումը կատարում են հնարավորին չափ կարճ աղեղով ոչ մեծ 

հատվածներով (20…25 մմ): Եռակցումից հետո կարի մետաղը կռում են: 

Թուջի գազային եռակցումը: Թուջի գազային եռակցումը լայնորեն կիրառ-

վում է շնորհիվ այն բանի, որ այդ եղանակը համեմատաբար պարզ է: Եռակցու-

մը կատարում են տեղական կամ ամբողջովին նախնական տաքացումով: Եզ-

րերի թեքությանն արվում է միակողմանի, 90° անկյան տակ V-աձև մշակված-

քով: Հավելանյութ են համարվում ПЧ1, ПЧ2, ПЧ3, ПЧB մակնիշների 6…12 մմ 

տրամագծով ու 350…500 մմ երկարության ձողերը: ФСЧ-1 ֆլյուսը (23% բոված 

բորակից, 27% անջուր ածխածնային նատրիումից ու 50% ազոտաթթվի 

նատրիումից) փոշու նման պարբերաբար լցնում են հալված մետաղի կարի 

վրա: Եռակցման ընթացքում ձողը մտցվում է ֆլյուսի մեջ ու տեղափոխում 

եռացման վաննա: Թույլատրվում է նաև որպես ֆլյուս օգտագործել միայն բո-

ված բորակը: Բոցի տեսակարար հզորությունը պետք է կազմի 100…120 լ / 

(ժ.մմ): Բոցը պետք է լինի չեզոք կամ ացետիլենի որոշ ավելցուկով: Եռակցումը 
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կարելի է կատարել երկու այրիչներով. մեկով տաքացնում են եռացման վան-

նան, երկրորդով կատարում եռակցումն ու հավելանյութի ձողի հալումը: 

Եռակցումից հետո անհրաժեշտ է ապահովել պատրաստվածքի դանդաղ սառե-

ցումը: Դրա համար այն ծածկում են ասբեստով կամ ավազի շերտով: Երաշխա-

վորվում է եռակցված մեքենամասերը մխել ու սառեցումը կատարել վառարա-

նի հետ միասին:  

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Նշե'ք թուջի եռակցման ընթացքում առաջացող հիմնական դժվարու-

թյունների պատճառները: 

2. Ինչո±ւ չի թույլատրվում թուջի եռակցումը կատարել ուղղաձիգ դիր-

քում: 

3. Նկարագրե'ք թուջի տաք եռակցման առանձնահատկությունները: 

4. Նկարագրե'ք թուջի սառը եռակցման առանձնահատկությունները: 

5. Նկարագրե'ք թուջի գազային եռակցման առանձնահատկությունները: 

6. Ի±նչ էլոկտրոդներ են կիրառվում թուջի սառը եռակցման ժամանակ: 

 

Գործնական առաջադրանք 

1. Կատարել թուջից պատրաստված մեքենամասի էլեկտրաաղեղային 

սառը եռակցում: 

2. Կատարել թուջից պատրաստված մեքենամասի գազային եռակցում: 

3. Կատարել թուջից պատրաստված մեքենամասի տաք եռակցում: 

 

2.6. Գունավոր մետաղների ու դրանց համաձուլվածքների եռակցման 

առանձնահատկությունները 

 

Ավտոմոբիլի տարբեր ագրեգատներում, մեխանիզմներում և այլ հան-

գույցներում լայնորեն կիրառվում են գունավոր մետաղներից ու դրանց համա-

ձուլվածքներից պատրաստված մեքենամասեր, որոնց մաշման կամ վնասման 

դեպքում հարկ է լինում կատարել վերականգնման աշխատանքներ: 

Գունավոր մետաղներից ու նրանց համաձուլվածքներից պատրաստված 

մաշված մեքենամասերը կարելի է վերականգնել նրանց էլեկտրաաղեղնային և 

գազային եռակցման ու մակահալման միջոցով: 
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Ավտոմոբիլներում` որպես գունավոր մետաղներից պատրաստված մեքե-

նամասեր, հաճախ հանդիպում են պղնձից և պղնձի համաձուլվածքներից, ալ-

յումինիումից և ալյումինիումի համաձուլվածքներից պատրաստված տարբեր 

մեքենամասեր: 

Ուսումնասիրենք գունավոր մետաղների և դրանց համաձուլվածքներից 

պատրաստած մեքենամասերի եռակցման և մակահալման եղանակները: 

Պղնձից և պղնձի համաձուլվածքներից պատրաստած մեքենամասերի 

եռակցում: 

Պղինձը 500-6000C ջերմաստիճանում դառնում է փխրուն, իսկ 10830C-ում 

հալվում է: Պղինձը և դրա համաձուլվածքները եռակցում են միայն ստորին 

դիրքում կամ շատ փոքր անկյան տակ: 

Պղնձի` ձեռքով աղեղնային եռակցումը կատարվում է հալվող կամ չհալ-

վող էլեկտրոդով: Ածխե կամ գրաֆիտե էլեկտրոդով եռակցելիս որպես հավելա-

նյութ օգտագործում են M1 մակնիշի պղնձե, БрОФ6,5-0,15 բրոնզե, ЛК62-05 

արույրե կամ МСр1 (1%Ag) պղնձե ձողերը: 

Պղինձն օքսիդացնելուց պաշտպանելու և եռակցման պրոցեսի լավացման 

համար օգտագործում են ֆլյուսներ, որոնք լցվում են կարի մշակվածքի և հավե-

լանյութի ձողերի վրա: Օգտագործում են հետևյալ կազմի ֆլյուսները. 1) 68% շի-

կացած բորակ, 15% թթու ֆոսֆորաթթվի նատրիում, 15% սիլիցիումաթթու, 2% 

փայտածուխ, 2) 50% շիկացած բորակ, 15% թթու ֆոսֆորաթթվի նատրիում, 15% 

սիլիցիումաթթու, 20% փայտածուխ: Կարելի է օգտագործել միայն բորակը, սա-

կայն ավելի լավ է` 4…6% մետաղյա մագնեզիումի հավելանյութով: 

Մինչև 4 մմ հաստության թերթերը կարելի է եռակցել առանց հավելանյու-

թի` մետաղի եզրերի ծալումով, իսկ 4 մմ-ից ավելի հաստության դեպքում 

35…45° անկյան տակ եզրերը թեքելով: Եռակցելու համար թողնում են փոքր 

արանքներ (մինչև 0,5 մմ), որպեսզի կանխվի կարի հալված մետաղի հոսքը: 

Երաշխավորվում է նաև օգտագործել գրաֆիտե և ասբեստե տակդիրներ: Կա-

րերի վերջում անհրաժեշտ է պատրաստել կաղապար: Եռակցումը կատարում 

են ուղիղ բևեռայնության հաստատուն հոսքով: Աղեղի երկարությունը պետք է 

լինի 10…13 մմ, լարումը` 45…60 Վ: Եռակցումը վարում են հնարավորության 

դեպքում մի անցումով 0,2…0,3 մ/րոպեից ոչ պակաս արագությամբ: 

Ածխե Էլեկտրոդով եռակցելիս ռեժիմները կախված են եռակցվող եզրերի 

հաստությունից: Թերթերի միջև 4 մմ հաստության դեպքում օգտագործում են 

4…6 մմ տրամագծով ածխե էլեկտրոդներ, իսկ եռակցման հոսանքն ընտրում են 
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140…320 Ա սահմաններում: Թերթերի 4 մմ-ից ավելի հաստության դեպքում օգ-

տագործում են 8…10 մմ տրամագծով էլեկտրոդներ, իսկ եռակցման հոսանքը` 

350…550 Ա:  

Մետաղյա էլեկտրոդով եռակցելիս եզրի նախապատրաստումն ու կարի 

մշակումը կատարվում են այնպես, ինչպես ածխե էլեկտրոդով եռակցելիս: Մե-

տաղյա էլեկտրոդները պատրաստում են M1 մակնիշի պղնձից: 

Պաշտպանիչ գազերում պղնձը եռակցում են ածխե կամ վոլֆրամե էլեկտ-

րոդով ուղիղ բևեռայնության հաստատուն հոսքով: Պաշտպանիչ գազ է համար-

վում արգոնը, հելիումը կամ ազոտը, հավելանյութ` M1 կամ Бр KMg3-1 մակնի-

շի լարերը: 

Պղինձը գազային եռակցման դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել պղնձի 

բարձր ջերմահաղորդականությունը ու եռակցել հզոր բոցով: Մինչև 10 մմ հաս-

տության թերթերի համար բոցի տեսակարար հզորությունը պետք է լինի 150 լ / 

(ժամ. մմ), իսկ 10 մմ-ից հաստ թերթերի համար` 200 լ /(ժամ. մմ): Խորհուրդ է 

տրվում եռակցումը կատարել միաժամանակ երկու այրիչներով. մեկը եռակց-

վող եզրերի տաքացման համար 150 լ/(ժամ. մմ) հզորությամբ, իսկ երկրորդը` 

եռակցման համար, 100 լ/(ժամ. մմ) տեսակարար հզորությամբ: Ջերմության 

ցրումը փոքրացնելու համար ծածկում են ասբեստի թերթով: Բոցը պետք է լինի 

խիստ նորմալ: Ացետիլենի ավելացուկն առաջացնում է ծակեր և ճաքեր, իսկ 

թթվածնի ավելցուկից կարի մետաղն օքսիդանում է: Այրիչի այրոցը տեղադր-

վում է 80…90° անկյան տակ: Պղնձի տաքացումն ու հալումը կատարում են բո-

ցի վերականգնման գոտու միջոցով: Եռակցումը կատարվում է արագ, առանց 

ընդմիջումների, մի անցումով: Եռակցման ընթացքում հավելանյութի ձողի տա-

քացած ծայրը պարբերաբար թաթախում են ֆլյուսի մեջ ու այդպես կպած ֆլյու-

սը տեղափոխում եռակցման վաննա: Փոքր հատիկներով ստրուկտուրայի 

ստացման ու մետաղի ամրացման նպատակով կարը կռում են: Մինչև 5 մմ 

հաստության մետաղը կռում են սառը վիճակում, իսկ մեծ հաստության 

դեպքում` տաք վիճակում, 200…300° C ջերմաստիճանի տակ: Կռումից հետո 

անհրաժեշտ է թրծել, տաքացնելով մինչև 500…550°C ու ջրում հովացնելով: Այդ 

դեպքում կարը ստացվում է ավելի ճկուն: 

 Արույրի եռակցումը: Արույրը պղնձի ու ցինկի համաձուլվածքն է: Այն 

եռակցում են պղնձի համար վերը նշված բոլոր եղանակներով: Արույրի եռակց-

ման հիմնական դժվարությունները կապված են ցինկի եռման ու ինտենսիվ գո-

լորշիացման հետ:  
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Արույրը ածխե էլեկտրոդով եռակցելիս օգտագործում են ЛМц58-2 արույ-

րե ձողեր և աղացած բորային խարամից կամ բորակից ֆլյուս: Օգտագործում են 

նաև ЛК տեսակի արույրե ձողեր, որոնք բացի պղնձից ու ցինկից պարունակում 

են նաև սիլիցիում: 

Հալվող էլեկտրոդով եռակցելիս օգտագործում են արույրե լար: 

Նորմալ բոցով գազային եռակցման դեպքում արույրից անջատվում են 

ցինկի գոլորշիներ, որի հետևանքով կարը ստացվում է ծակոտկեն: Դրա համար 

օգտագործում են թթվածնի ավելցուկով բոց (միչև 30…40%): Թթվածնի ավելցու-

կը օքսիդացնում է ցինկի մի մասը: 

Բրոնզի եռակցումը: Բրոնզը պղնձի համաձուլվածքն է անագի, ալյումինի, 

սիլիցիումի, մանգանի, ցինի ու կապարի հետ: Ածխե էլեկտրոդով անագե բրոն-

զը եռակցելիս որպես հավելանյութ օգտագործում են 95…96% պղիձ, 3…4% սի-

լիցիում,0.25% ֆոսֆոր պարունակող համաձուլածքի ձողեր: Ֆլյուսը շիկացած 

բորաքս է կամ բորի խարամ: Հատուկ բրոնզների եռակցման համար օգտագոր-

ծում են եռակցվող բրոնզից կամ քիմիական կազմով նրան մոտ մակնիշի բրոն-

զից պատրաստված ձողեր: Հոսանքը հաստատուն է, ուղիղ բևեռայնության:  

Ալյումինիումից և նրա համաձուլվածքներից պատրաստած մեքենամա-

սերի եռակցումը: 

Ալյումինիումն ունի բարձր ջերմաէլեկտրահաղորդականություն: Օգտա-

գործվում է ինչպես մաքուր տեսքով, այնպես էլ մանգանի, պղնձի, մանգանի ու 

սիլիցիումի համաձուլվածքների տեսքով: 

Ալյումինի ու դրա համաձուլվածքների մակերեսը ծածկված է դժվարահալ 

օքսիդային թաղանթով, որը հալվում է 2050°C ջերմաստիճանում: Այդ թաղանթը 

շատ դժվարացնում է հիմնական ու հավելանյութային մետաղի հալումը, այդ 

պատճառով եռակցվող եզրերն անհրաժեշտ է խնամքով մաքրել մեխանիկա-

կան կամ ավելի հաճախ քիմիական եղանակով: Անհրաժեշտ է նկատի ունե-

նալ, որ մինչև 400…500°C տաքացման ժամանակ ալյումինի ամրությունը 

կտրուկ ընկնում է, ու մեքենամասը կարող է ջարդվել մինչև անգամ սեփական 

կշռի ազդեցությունից: 

Ալյումինիումի և դրա համաձուլվածքների աղեղային եռակցումը: Աղեղային 

եռակցումը կատարում են ածխե կամ հալվող էլեկտրոդով: Ածխե էլեկտրոդով 

եռակցելիս որպես հավելանյութ ծառայում են AO, A1 ալյումինե ձողերը կամ AMц, 

AK համաձուլվածքները: Հավելանյութում սիլիցիումի առկայությունը բարձրաց-

նում է մետաղի հոսունությունը, փոքրացնում մտնումը (նստումը) և կարի մետա-
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ղում ճաքերի առաջացման վտանգը: Եռակցումն արվում է ուղիղ բևեռայնության 

հաստատուն հոսանքով: Էլեկտրոդի տրամագիծն ընտրում են 6…15 մմ սահման-

ներում` կախված զոդվող եզրերի հաստությունից: 

Ալյումինիումի և դրա համաձուլվածքների արգոն-աղեղային եռակցումը: 

Ալյումինիումի և դրա համաձուլվածքների արգոն-աղեղային եռակցումը լայն 

տարածում է ստացել շնորհիվ եռակցված կարի լավ որակի: Ընդ որում, անհրա-

ժեշտ չէ կիրառել բարդ ֆլյուսներ ու ծածկույթներ, որոնց մնացորդները կարող 

են առաջացնել կարի մետաղի կոռոզիա: Եռակցումը կատարում են հակառակ 

բևեռայնության, հաստատուն հոսանքով կամ փոփոխական հոսանքով, բայց 

պարտադիր կերպով օգտագործելով օսցիլյատոր ու բալաստային ռեոստատ: 

Ձեռքով եռակցումն արվում է УДГ-300 և УДГ-500 տեղակայանքների վրա վոլ-

ֆրամե էլեկտրոդով:  

Մինչև 6 մմ հաստության եռակցվող եզրերի դեպքում օգտագործում են 

մինչև 4 մմ տրամագծով էլեկտրոդներ, իսկ ավելի հաստ եզրերի համար` 6 մմ 

տրամագծով էլեկտրոդներ: Եռակցման հոսանքը որոշում են այն հաշվով որ 

էլեկտրոդի տրամագծի 1 մմ-ին ընկնի 30… 45 Ա հոսանք: Արգոնի ծախսը կազ-

մում է 6…15 լ/րոպե: Եռակցումը կատարում են աղեղի նվազագույն երկարու-

թյան դեպքում (2մմ-ից փոքր): Դա կաթոդային փոշիացման հետևանքով ապա-

հովում է օքսիդային թաղանթի ուժգին քայքայումը ու արգոնի միջոցով 

եռակցման գոտու պաշտպանության լավացումը: Եռակցումը կատարում են АД 

СВ-2 մասնագիտացված ավտոմատում:  

Ալյումինիումի և դրա համաձուլվածքների գազային եռակցումը լավ արդ-

յունքներ է տալիս եռակցման ռեժիմի ու կիրառվող ֆլյուսների ճիշտ ընտրու-

թյան դեպքում: Մինչև 3մմ հաստության թերթերը եռակցում են թերթերի երեք 

հաստության չափ եզրերը ծալելով: Մինչև 5մմ հաստության թերթերի դեպքում 

եռակցումն արվում է առանց եզրերի թեք մշակման, եզրերի միջև թողնելով 

մինչև 0,5 մմ արանք: 5…15 մմ հաստության թերթերը եռակցում են եզրերը մի 

կողմից թեք մշակելուց հետո, իսկ մեծ հաստության դեպքում` երկկողմանի թեք 

մշակելուց հետո: 

Սիլումինների եռակցման ժամանակ խորհուրդ է տրվում իրը նախապես 

տաքացնել մինչև 200…250°C, իսկ եռակցումից հետո թրծել 300…350°C ջերմաս-

տիճանում դանդաղ հովացմամբ: 
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Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ինչպիսի± էլեկտրոդներ են կիրառվում պղնձի ձեռքով աղեղնային 

եռակցման դեպքում: 

2. Ինչու± են օգտագործվում ֆլյուսները պղնձի եռակցման ժամանակ: 

3. Բացատրե'ք պղնձի եռակցման առանձնահատկությունները պաշտ-

պանիչ գազերում: 

4. Բացատրե'ք պղնձի գազային եռակցման առանձնահատկությունները: 

5. Ինչպիսի± ֆլյուսներ են օգտագործվում արույրի եռակցման ժամանակ: 

6. Ինչպիսի± էլեկտրոդներով է եռակցվում բրոնզը: 

7. Նշե'ք ալյումինիումի և նրա համաձուլվածքների եռակցման առանձ-

նահատկությունները: 

8. Բացատրե'ք ալյումինիումի և նրա համաձուլվածքների արգոն-աղեղ-

նային եռակցման տեխնոլոգիան: 

9. Նշե'ք ալյումինիումի և դրա համաձուլվածքների գազային եռակցման 

առանձնահատկությունները: 

 

Գործնական առաջադրանք 

1. Կատարել պղնձի կամ դրա համաձուլվածքից պատրաստված մեքենա-

մասի եռակցում: 

2. Կատարել ալյումինիումի կամ դրա համաձուլվածքից պատրաստված 

մեքենամասի եռակցում: 

 

2.7. Եռակցման և մակահալման համար օգտագործվող էլեկտրոդներ և 

պաշտպանական միջոցներ 

 

Մետաղական էլեկտրոդները պատրաստում են ըստ ԳՕՍՏ 9466―75-ի` 

«Ձեռքի աղեղային եռակցման և մակահալման համար էլեկտրոդներ և մետաղե 

ծածկույթներ: Դասակարգումը, չափերը և ընդհանուր տեխնիկական պահանջ-

ները». ԳՕՍՏ-ով հաստատված էլեկտրոդների չափերն են. 
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Ձողի տրամագիծը, մմ. 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 

12,0 

Ձողի երկարությունը, մմ. 

ցածրածխածնային կամ լեգիրված 

լարից………………………………….……. 

 

բարձր լեգիրված 

լարից………………………..……...…… 
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Էլեկտրոդները դասակարգվում են ըստ նշանակության, տիպի, մակնիշի, 

հաստության, որակի, եռակցման կամ ըստ մակահալման թույլատրելի տարա-

ծական դեպքերի և այլն: Ըստ որակի (պատրաստման ճշտությունը, մակերևույ-

թի ծածկույթի վիճակը, կարի մետաղի անընդհատությունը, ծծմբի և ֆոսֆորի 

պարունակությունը հալված մետաղում) էլեկտրոդները բաժանվում են երեք 

խմբի`1, 2, 3: 

Ածխածնային և ցածր լեգիրված կոնստրուկցիոն պողպատների համար 

նախատեսված է էլեկտրոդների 9 տեսակ (Э38, Э42, Э42А, Э46, Э46А, Э50, 

Э50А, Э55, Э60): Մեծ ամրության և գերմաքուր լեգիրված կոնստրուցիոն պող-

պատների համար նախատեսված է 5 տեսակ (Э70, Э85, Э100, Э125, Э150), ջեր-

մակայուն պողպատների եռակցման համար` 9 տեսակ (Э-09М, Э-09МХ և 

այլն): Այդ էլեկտրոդների մեծ մասի ձողերի պատրաստման համար օգտագոր-

ծում են СB-08 և C-08A լարերը: 

Էլեկտրոդի տիպը նշանակվում է Э տառով ու թվանշանով, որը ցույց է 

տալիս կարի մետաղի երաշխավորվող ամրությունը կգս/մմ2: Նշանակման մեջ 

տառը ցույց է տալիս, որ այդ էլեկտրոդով մակահալված մետաղի կարն ունի 

մեծ պլաստիկություն: Այդ էլեկտրոդները օգտագործում են առավել պատաս-

խանատու կարերի եռակցման համար: 

Էլեկտրոդի ամեն տեսակին համապատասխանում են մի քանի մակնիշ-

ներ, որոնցից յուրաքանչյուրի համար մշակված են տեխնիկական պայմաններ: 

Օրինակ, Э42 տեսակին համապատասխանում են 0 ММ-5, ЦМ-7, МЭЗ-04 և այլ 

էլեկտրոդներ: Էլեկտրոդի մակնիշը արդյունաբերական նշանակումն է, որը 

բնութագրում է ձողն ու ծածկույթը:  

Էլեկտրոդների ծածկույթները բաժանվում են երկու խմբի. բարակ (կայու-

նացնող և իոնացնող) և հաստ (որակյալ): Բարակ ծածկույթը ծառայում է աղեղի 

գրգռման հեշտացման ու նրա այրման կայունացման համար: Այդ նպատակով 
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ծածկույթներն արվում են այնպիսի նյութերից, որոնց ատոմներն ու մոլեկուլ-

ներն ունեն ցածր իոնացման պոտենցիալ, այսինքն` աղեղի օդային միջակայ-

քում հեշտությամբ իոնացվում են: Այդպիսի նյութերից են կալիումը, նատրիու-

մը, կալցիումը, բարիումը, լիթիումը, ստրոնցիումը և այլն:  

Դրանք, որպես կանոն, օգտագործվում են ածխածնային աղեղի տեսքով. 

CaCO3` կավ, K2CO3` պոտաշ, BaCO3`ածխածնային բարիում և այլն: Որպես կա-

պակցող նյութ օգտագործում են հեղուկ ապակին, որն իրենից ներկայացնում է 

նատրիումի սիլիկատ: էլեկտրոդի ձողի վրա ծածկույթն արվում է 0,1…0,25 մմ 

հաստության շերտով, որը կազմում է էլեկտրոդի զանգվածի 1,5…2,5%:  

Առավել պարզ բարակ ծածկույթը կավճայինն է: Այն կազմված է հեղուկ 

ապակում մանր դրոշման մաքուր կավճից:  

Բարձրորակ եռակցման միացություններն արվում են հաստ ծածկույթով 

էլեկտրոդներով: Այդ պատճառով այդ ծածկույթները կոչվում են որակյալ: 

Որակյալ ծածկույթն ապահովում է. աղեղի կայուն այրումը, օդի թթվածնի ու 

ազոտի ազդեցությունից կարի հալված մետաղի պաշտպանությունը, կարի մե-

տաղում առաջացած օքսիդներն ապաօքսիդացնում է ու չվերականգնվող օք-

սիդները հեռացնում խարամի ձևով, լեգիրված խառնուրդներ մտցնելով հալ-

ված մետաղ, փոփոխում է դրա կազմությունը, կարի հալված մետաղից հեռաց-

նում է ծծումբն ու ֆոսֆորը, կարի մետաղի վրա առաջացնում է խարամից կեղև, 

դանդաղեցնում դրա սառեցումն ու դրանով նպաստում գազերի ու ոչ մետաղյա 

միացությունների կարի մետաղի մակերես դուրս գալուն: 

Եռակցման ռեժիմի ընտրումը: Եռակցման ռեժիմ կոչվում է պարամետրե-

րի այն միասնությունը, որոնք որոշում են եռակցման պրոցեսը. հոսանքի տե-

սակը էլեկտրոդի տրամագիծը, լարումն ու եռակցման հոսանքը, կարի երկայն-

քով էլեկտրոդի տեղաշարժման արագությունը և այլն: Ձեռքի աղեղային եռակց-

ման ռեժիմի հիմնական պարամետրերը էլեկտրոդի տրամագիծը և եռակցման 

հոսանքի արժեքն է: Մնացած պարամետրերն ընտրում են` ելնելով էլեկտրոդի 

մակնիշից, եռակցման կարի տարածական դիրքից, սարքերի տեսակից և այլն:  

Էլեկտրոդի տրամագիծն ընտրում են ելնելով եռակցվող եզրաշերտերի 

հաստությունից, եռակցման միացության ձևից ու կարի չափերից: Կցվանքային 

միացումների համար, կախված եռակցվող եզրերի հաստությունից, ընդունված 

են էլեկտրոդի տրամագծի ընտրման գործնական եղանակներ: 
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Զոդվող եզրերի հաստությունը, մմ <2 3-5 6-8 9-12 13-15 16-20 >20 

էլեկտրոդի տրամագիծը, մմ <2 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-10 

Ընտրված էլեկտրոդի տրամագծով որոշում են եռակցման հոսանքի մե-

ծությունը: Սովորաբար էլեկտրոդների ամեն մակնիշի համար հոսանքի 

արժեքը նշված է գործարանային պիտակի վրա, սակայն կարելի է այն որոշել 

նաև հետևյալ բանաձևով. 

I=(40…50)dէ, երբ dէ=4..6 մմ 

I=(20+6dէ), երբ dէ < 4մմ և dէ > 6մմ, որտեղ I-ն զոդման հոսանքն է, Ա, dէ –ն 

էլեկտրոդի տրամագիծը, մմ: 

Եռակցման ֆլյուսներ: Որակյալ եռակցման կարերի ստացման համար 

էլեկտրոդների ծածկույթի փոխարեն օգտագործում են հատակավոր նյութեր, 

որոնք կոչվում է ֆլյուս: 

Եռակցման ֆլյուսներն օդից պաշտպանում են հալված մետաղը և ծառա-

յում անհրաժեշտ հավելանյութերով մետաղի լեգիրմանը: Եռակցման ընթաց-

քում հեղուկ մետաղի հետ փոխազդեցության մեջ մտնելով, հալված ֆլյուսով 

զգալի չափով ստուգվում է մետաղի քիմիական կազմը, հետևաբար և դրա մե-

խանիկական հատկությունները: Կարի մետաղի վրա խարամի կեղև առաջաց-

նելով, ֆլյուսը նպաստում է մետաղի դանդաղ հովացմանը, գազերի ու խարամի 

խառնուրդների մակերես դուրս գալուն ու դրանով նպաստում նաև ամուր և 

բարձրորակ կարի առաջանալուն: Ընդ որում, խարամի կեղևը հեշտությամբ 

բաժանվում է կարի մետաղից: Ֆլյուսը նպաստում է աղեղի կայուն վառվելուն և 

զոդման պրոցեսի ընթացքին: 

Պատրաստման եղանակից կախված տարբերում են հալվող և չհալվող 

ֆլյուսներ: 

Հալվող ֆլյուսները մետաղի ավտոմատ եռակցման ժամանակ կարևոր են: 

Չհալվող ֆլյուսները պատրաստում են հետևյալ կերպ. սկզզբնական նյու-

թերը նախապես մանր աղում են ու խառնում հեղուկ ապակու ջրային լուծույ-

թին խիստ սահմանված հարաբերակցությամբ: Ստացված խմորաձև զանգվածն 

անց են կացնում մաղով, որպեսզի զատեն անհրաժեշտ չափերի մասնիկները: 

Դրանից հետո չորացման վառարանում 15…20 րոպեի ընթացքում 150°C ջեր-

մաստիճանում չորացնում են, իսկ 300…350°C ջերմաստիճանում` կոփում: 

Պաշտպանիչ գազեր: Եռակցումը պաշտպանիչ գազում աղեղային եռակց-

ման եղանակներից մեկն է: Այդ դեպքում աղեղի գոտի է մղվում պաշտպանիչ 
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գազը, որի շիթը շրջանցելով էլեկտրոդային աղեղն ու եռակցման վաննան, հալ-

ված մետաղը պաշտպանում է մթնոլորտի օդի ազդեցությունից, օքսիդացումից 

ու ազոտացումից:  

Հայտնի են պաշտպանիչ գազում եռակցման հետևյալ տարատեսակները. 

իներտ միատոմ գազերում (արգոն, հելիում), չեզոք երկատոմ գազերում (ազոտ, 

ջրածին), ածխաթթու գազում: Գործնականում լայն կիրառություն են ստացել 

արգոնաղեղային եռակցումն ու եռակցումն ածխաթթու գազում:  

Պաշտպանիչ գազում կարելի է կատարել ձեռքի, կիսաավտոմատ ու ավ-

տոմատ եռակցում: Ձեռքի եռակցումն օգտագործում են 25-30 մմ հաստության 

իրերի եզրերը միացնելիս ու կարճ և կորագիծ կարեր անելիս: Կիսաավտոմատ 

ու ավտոմատ եռակցումն օգտագործվում է ուղղաձիգ կարերով եռակցման 

կոնստրուկցիաների զանգվածային արտադրությունում: 

Եռակցումը կատարվում է ինչպես հալվող, այնպես էլ չհալվող էլեկտրոդով: 

Չհալվող էլեկտրոդները ծառայում են աղեղի գրգռման ու նրա այրման ապա-

հովման համար: Եզրերի մշակված մասը լցնելու համար աղեղի գոտի են մտցնում 

հավելանյութը (կպցնող նյութը), որն ունենում է ձողի կամ լարի տեսք: Չհալվող 

էլեկտրոդներից օգտագործում են վոլֆրամե, ածխե և գրաֆտե էլեկտրոդները: 

Արգոնը անգույն, անհոտ, օդից ծանր միատոմ իներտ գազ է: Արգոնը 

ստանում են օդից, օդում այն պարունակվում է 0,935% (ըստ ծավալի): 

Արգոնը փոխազդեցության մեջ է մտնում եռակցման վաննայի հալված 

մետաղի հետ ու պաշտպանում դրան օդի թթվածնի ու ազոտի ազդեցությունից: 

Օգտագործվում է պատասխանատու կարերը եռակցելիս ինչպես նաև բարձր 

լեգիրված պողպատների, տիտանի, ալյումինի դրանց համաձուլվածքների 

եռակցման ժամանակ: 

Հելիումը անհոտ, անգույն, միատոմ իներտ գազ է: Հելիում գազն արտա-

դրվում է երկու տեսակի` բարձր մաքրությամբ և տեխնիկանան: Հելիումն օգ-

տագործում են ինչպես արգոնը, բայց սակավության ու բարձր արժեքի պատ-

ճառով զգալիորեն քիչ է օգտագործվում: 

Ածխաթթու գազը` CO2 անգույն ու անհոտ է: Այն ստացվում է անտրացի-

տի կամ կոքսի այրումից առաջացող գազային նյութերից, կիրը թրծելիս և այլն: 

Մատակարարվում է հեղուկացված վիճակում 40լ տարողությամբ A տեսակի 

բալոններում, 20 ՄՊա առավելագույն ճնշումով: 
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Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ինչպե±ս են դասակարգվում էլեկտրոդները: 

2. Թվարկե'ք էլեկտրոդների տեսակները /տիպը և մակնիշը/: 

3. Նշե'ք էլեկտրոդների ծածկույթների տեսակները, նրանց նշանակու-

թյունը և կիրառումը: 

4. Ո±ր պարամետրերի միասնությունն է կոչվում եռակցման ռեժիմ: 

5. Ի±նչ պայմաններից ելնելով են ընտրում էլեկտրոդի տրամագիծը: 

6. Ի±նչ է ֆլյուսը, և ինչ նպատակով է այն օգտագործվում: 

7. Բացատրե'ք պաշտպանիչ գազերում էլեկտրաաղեղնային եռակցման և 

մակահալման նշանակությունը և գործնական կիրառումը: 

8. Նշե'ք պաշտպանիչ գազերի տեսակները և նրանց կիրառման ձևերը: 

 

2.8. Եռակցման կարերի կատարման տեխնիկան 

 

Էլեկտրաաղեղնային եռակցման կարերը: Եռակցման մետաղի մինչև 

175մմ հաստության դեպքում մետաղե էլեկտրոդով ձեռքի աղեղային եռակցու-

մով արված պողպատե միացությունների, ինչպես և երկաթանիկելային ու նի-

կելի համաձուլվածքների կոնստրուկցիոն տարրերն ու չափերը հաստատված 

են ԳՕՍՏ 5264–80-ով: Հաստատված են միացությունների հետևյալ տեսակները. 

կցվանքային` պայմանական նշանը C, հանգուցաձև` H, տավրային` T և անկ-

յունային` У: 

Կցվանքային միացումները եռակցման ամենաբնորոշ միացություններն 

են, որոնց լայնակի կտրվածքները կամ միացվող մասերի եզրերը դասավորվում 

են այնպես, որ մի մասի մակերեսը կազմում է մյուս մասի մակերեսի շարունա-

կությունը: Առանց եռակցվող եզրերի թեքության կցվանքային միացումներն օգ-

տագործում են մինչև 12 մմ հաստության թերթեր միացնելիս:  

Միացման մի տարրը դրվում է մյուսի վրա: Ծածկվող մասի մեծությունը 

չպետք է գերազանցի եռակցվող եզրաշերտերի հաստության կրկնակի չափին: 

Եռակցվող մակեսները չեն մշակվում (հաշվի չառնելով եզրերի մաքրումը): 

Եռակցման ժամանակ թիթեղները եռակցում են երկու կողմերից, որպեսզի խո-

նավությունը չթափանցի եռակցվող թիթեղների միջև եղած բացակը: 

Տավրային միացումների ժամանակ մի տարրի լայնակի կտրվածքը 

կցվում է եռակցվող կոնստրուկցիայի մյուս տարրի մակերեսին` որոշակի ան-

կյան տակ (հաճախ ուղիղ անկյան տակ): 
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Անկյունային միացումներն իրացնում են, երբ եռակցվող տարրերը լինում 

են ուղիղ կամ կամայական անկյան տակ, ու եռակցումը կատարվում է այդ 

տարրերի եզրերով մեկ կամ երկու կողմից: 

Եռակցման կարերի կատարման տեխնիկան կախված է կարի ձևից ու 

տարածական դրիքից: 

Ստորին կարերի կատարումն առավել հարմար է, քանի որ ծանրության 

ուժի ազդեցության տակ էլեկտրոդի հալված մետաղը եռակցման վաննայից 

արտահոսում է, իսկ գազերն ու խարամը դուրս են գալիս մետաղի մակերես: 

Այդ պատճառով անհրաժեշտ է հնարավորին չափ եռակցումը կատարել ստո-

րին դիրքում: Առանց կարերը շեղելու կցվածքային կարերն արվում են ոչ մեծ 

լայնացումով: Անհրաժեշտ է եռակցվող մասերը լավ հալել: Կարն արվում է 

ուժեղացված ձևով (կարի ուռուցիկությունը մինչև 2 մմ է): Մի կողմի կարը վեր-

ջացնելուց հետո իրը շրջում են ու խնամքով մաքրելով հոսքերն ու խարամը, 

կատարում են մյուս կողմի կարը: Մինչև 8 մմ եզրերի հաստության դեպքում V-

աձև մշակված կցվանքային կարերի եռակցումը կատարում են մի շերտով, իսկ 

մեծ հաստության դեպքում` երկու շերտով և ավելի:  

X-աձև մշակված կցվանքային կարերն արվում են բազմաշերտ կարերի 

նման` մշակվածքի երկու կողմից: Ստորին դիրքում անկյունային կարերը լավ է 

կատարել, «նավակի» (նկ. 7ա) դիրքում: Եթե իրն անհնար է այդպես տեղադրել, 

անհրաժեշտ է կարի արմատի ու եռակցվող եզրերի լավ հալումն անպայման 

ապահովել: Եռակցումն անհրաժեշտ է սկսել ստորին եզրի մակերեսից ու ապա 

կարի մշակվածքով անցնել ուղղաձիգ եզրին, ինչպես ցույց է տրված նկ. 7 բ-ում: 

Ուղղաձիք կարերն ավելի անհարմար է եռակցել, քանի որ ծանրության 

ուժը էլեկտրոդից մետաղը գցում է ցած: Ուղղաձիգ կարերը պետք է արվի կարճ 

աղեղով և ներքևից վեր (նկ. 7 գ): Այդ դեպքում մետաղի կաթիլները հեշտու-

թյամբ են լցվում կարի մեջ, իսկ առաջացած հիմքը մետաղի հերթական կաթիլ-

ները պահում է, որ ցած չհոսեն: Եռակցումը կարելի է կատարել նաև վերից 

վար: Այդ դեպքում աղեղն անհրաժեշտ է վառել իրի հարթությանը էլեկտրոդի 

ուղղահայաց դիրքում (նկ. 7 դ-ի I դիրքը): Մետաղի առաջին կաթիլների առա-

ջացումից հետո էլեկտրոդը թեքվելով բերում են II դիրք ու եռակցում հնարավո-

րին չափ կարճ աղեղով: Երաշխավորվում է օգտագործել 4…5 մմ տրամագծով 

էլեկտրոդներ որոշ չափով իջեցված եռակցման հոսանքի դեպքում (150…170 Ա): 
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Նկ. 7 Էլեկտրաաղեղնային եռակցման կարերը 

 

Հորիզոնական կարերի կատարման համար վերին թերթի եզրին արվում է 

միակողմանի շեղվածք (նկ. 7ե): Աղեղը գրգռում են ստորին եզրի մոտ, ապա 

տեղափոխում շեղվածքի մակերես ու նորից հակառակը: Եռակցումն արվում է 

4…5 մմ տրամագծով էլեկտրոդով: Հորիզոնական (հանգուցաձև) կարը (նկ. 7զ) 

արվում է թեթև, քանի որ ստորին եզրում առաջանում է հիմք, որը պահում է 

հալվող մետաղի կաթիլները: 

Առաստաղային կարերի կատարումն ամենադժվարն է, այդ պատճառով 

պահանջվում է բարձրակարգ եռակցող: Իջեցված եռակցման հոսանքի դեպքում 

օգտագործում են 5 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով էլեկտրոդներ: Անհրաժեշտ է 

օգտագործել էլեկտրոդի դժվարահալ ծածկույթ, որն առաջացնում են «շապիկ», 

որում պահվում է էլեկտրոդի հալված մետաղը: Էլեկտրոդի մետաղի կաթիլնե-

րի խառնարան անցնելը հեշտացնելու համար աղեղը պետք է հնարավորին 

չափ լինի կարճ:  

Գազային եռակցման կարերը: Տարբերում են գազային եռակցման երկու 

հիմնական եղանակներ. աջ և ձախ:  

Աջի (նկ. 8ա) դեպքում եռակցումը վարում են ձախից աջ: Այրիչը (1) տե-

ղափոխվում է հավելանյութի ձողի (5) առջևից, իսկ բոցը (2) ուղղված է ձևավոր-

վող կարի (4) վրա: Դրանով եռակցման վաննան լավ պաշտպանվում է մթնոլոր-

տի օդից և ապահովում եռակցման կարի դանդաղ սառեցումը: Այդ եղանակը 

հնարավորություն է տալիս ստանալ բարձրորակ կարեր:  
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Ձախ եղանակի դեպքում (նկ. 8բ) եռակցումը կատավում է աջից ձախ: 

Այրիչը շարժվում է հավելանյութի ձողի հետևից, իսկ բոցն ուղղվում է չեռակց-

ված եզրերի վրա ու տաքացնելով դրանք, պատրաստում եռակցելու:  

Աջ եղանակն օգտագործում են 5 մմ-ից հաստ մետաղները եռակցելիս: 

Այդ եղանակի դեպքում այրիչի բոցը երկու կողմից սահմանափակված է իրի 

եզրերով, իսկ հետին մասից` հալված թմբիկով, որը զգալիորեն փոքրացնում է 

ջերմության ցրումն ու բարձրացնում նրա օգտագործման աստիճանը: Սակայն 

ձախ եղանակի դեպքում կարի տեսքը լավ է, քանի որ եռակցողն այն լավ տես-

նում է ու կարող է ստանալ կարի հավասարաչափ բարձրություն ու լայնու-

թյուն: Դա հատկապես կարևոր է բարակ թերթեր եռակցելիս: Դրա համար բա-

րակ մետաղը եռակցում են ձախ եղանակով: Բացի այդ, ձախ եղանակի դեպ-

քում բոցն ազատորեն տարծվում է մետաղի մակերեսով, որն իջեցնում է դրա 

այրման վտանգը: 

Եռակցման եղանակի ընտրումը կախված է նաև կարի տարածական դիր-

քից: Ցածր դիրքում կարերի եռակցման եղանակի ընտրումը, ինչպես նշվեց վե-

րը, կախված է մետաղի հաստությունից: Վերից վար ուղղաձիգ կարերի եռակ-

ցումն անհրաժեշտ է կատարել ձախ եղանակով: Հորիզոնական կարերի եռակ-

ցումն արվում է ձախ եղանակով, այրիչի բոցն ուղղելով կարի վրա: Հալված մե-

տաղի արտահոսումից խուսափելու համար եռակցման վաննան արվում է ոչ 

մեծ թեքությամբ: Առաստաղային կարերը հեշտ է եռակցել աջ եղանակով, քանի 

որ այդ դեպքում բոցի գազային հոսքն ուղղված է անմիջապես կարի վրա, որը 

խոչընդոտում է եռակցման վաննայից մետաղի արտահոսքը: 
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Նկ. 8 ա) աջ եռակցում, բ) ձախ եռակցում 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Թվարկե'ք էլեկտրաաղեղնային եռակցման միացությունների տեսակ-

ները: 

2. Բացատրե'ք էլեկտրաաղեղնային եռակցման ստորին կարերի կատար-

ման տեխնիկան: 

3. Բացատրե'ք էլեկտրաաղեղնային եռակցման հորիզոնական կարերի 

կատարման տեխնիկան: 

4. Բացատրե'ք էլեկտրաաղեղնային եռակցման առաստաղային կարերի 

կատարման տեխնիկան: 

5. Բացատրե'ք գազային եռակցման աջ և ձախ եղանակների առանձնա-

հատկությունները: 

6. Բացատրե'ք գազային եռակցման եղանակի ընտրումը` կախված կարի 

տարածական դիրքից: 
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Գործնական առաջադրանք 

Կատարել մեքենամասերի տարբեր միացումներ` 

ա) առաստաղային դիրքով եռակցում, 

բ) ուղղահայաց դիրքով եռակցում, 

գ) հորիզոնական դիրքով եռակցում: 

 

2.9. Դեֆորմացիաներն ու լարումները եռակցման ու մակահալման ընթացքում 

 

Եռակցման դեֆոմացիաներն ու լարումները բազմաթիվ պատճառների 

արդյունք են: Դրանք նշանակալիորեն փոքրացնում են եռակցման կոնստրուկ-

ցիաների ամրությունը: Եռակցման դեֆորմացիաների ու լարումների առաջաց-

ման հիմնական պատճառներն իրի անհավասարաչափ տաքացումն ու սառե-

ցումն է, ինչպես և ձուլված նստեցումը ու կարի մետաղում տեղի ունեցող 

ստրուկտուրային ձևափոխությունները: 

Անհավասարաչափ տաքացումն ու սառեցումն առաջացնում են ջերմային 

լարումներ և դեֆորմացիաներ: Եռակցման ժամանակ տեղի է ունենում մետա-

ղի մի ոչ մեծ ծավալի տեղական տաքացում, որը տարածվելով ազդում է մոտա-

կա քիչ տաքացված մետաղի շերտի վրա: Այդ դեպքում առաջացած լարումները 

հիմնականում կախված են տաքացման ջերաստիճանից, գծային լայնացման 

գործակցից ու եռակցման մետաղի ջերմահաղորդականությունից:  

Բացի այդ, եթե եռակցման կարը ծանրաբեռնված է արտաքին ուժերով, 

ապա ներքին լարումները գումարվելով արտաքին ուժերի լարմանը, փոքրաց-

նում են կոնստրուկցիայի ամրության պաշարը, իսկ որոշ դեպքում կարող են 

այն ջարդել: Ներքին լարումներն ու դեֆորմացիաները պակասեցնելու համար 

օգտագործում են եռակցման կարերի կատարման մի քանի տեխնոլոգիական 

ձևեր ու մեթոդներ: Կարևոր նշանակություն ունեն իրի կոնստրուկցիայի ճիշտ 

ընտրումը, եռակցման կարերի դասավորությունը, դրանց կատարման հաջոր-

դականությունն ու եռակցման ռեժիմները: 

Ներքին լարումների պակասեցումն իրացվում է հետևյալ միջոցներով: 

Երկար կարերն արվում են ետաստիճանային եղանակով` մի անցումով: Բազ-

մաշերտ եռակցումն արվում է կասկադային եղանակով կամ բլրաձև: Այդ դեպ-

քում լավ արդյունք է տալիս կարի շերտավոր կոփումը (բացի առաջին և վերջին 

շերտերից): Կարերն արվում են այն հաշվով, որ հաջորդ կարն առաջացնի այն-

պիսի դեֆորմացիաներ, որոնք ուղղված լինեն նախորդ կարի առաջացրածին 
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հակառակ: Կարերի կատարման հաջորդականությունը պետք է հնարավորու-

թյուն տա դեֆորմացնել կոնստրուկցիայի տարրերը: Օրինակ, մի քանի թիթեղ-

ներից արվելիք փռվածքները եռակցելիս անհրաժեշտ է առաջին հերթին կա-

տարել այն կարերը, որոնք միացնում են շերտաձողի թիթեղները ու հետո 

միայն այդ շերտաձողերն իրար միացնող կարերը: 

Ճկուն մետաղների համար կարող են կիրառել եռակցման այնպիսի եղա-

նակներ, որոնք զգալիորեն պակասեցնում են մնայուն դեֆորմացիները: Առաջին 

եղանակ. եռակցվող կոնստրուկցիայի տարրերն ամրացնում են հավաքման-

եռակցման հարմարանքում, որտեղ իրը հավաքում են, եռակցում ու թողնում մին-

չև լրիվ հովանալը: Գործնականում լայնորեն կիրառվող երկրորդ եղանակը ջեր-

մության ինտենսիվ հեռացումն է, օրինակ, իրը մասնակիորեն ընկղմվում է ջրի 

մեջ, հովացվում ջրի շիթով, օգտագործելով տարբեր պղնձե տակդիրներ: 

Կոփման ստրուկտուրաների առաջացման նկատմամբ զգայուն պող-

պատների եռակցման կարի կամ մերձկարյա գոտու կտրուկ սառեցումն առա-

ջացնում են զգալի ներքին լարումներ ու մինչև անգամ հալված մետաղում ճա-

քեր: Իրում ջերմաստիճանների տարբերության պակասեցման ու դանդաղ հո-

վացում ապահովելու համար իրը նախապես տաքացնում են: Ցածր ջերմաստի-

ճանների պայմաններում եռակցելիս այդպիսի տաքացումը պարտադիր է մին-

չև անգամ ցածր ածխածնային պողպատների համար:  

Ներքին լարումները հանելու համար երբեմն եռակցվող մասերը ենթարկ-

վում են ջերմային մշակման, կատարելով գլխավորապես թրծում կամ նորմա-

լացում: Թրծումն արվում է լրիվ կամ ցածր ջերմաստիճանային: Լրիվ թրծման 

ժամանակ իրը տաքացնում են մինչև 800…950°C, պահում այդ ջերմաստիճա-

նում ու դանդաղ հովացնում վառարանի հետ միասին: Այդպիսի մշակումից հե-

տո աճում է հալվող մետաղի ու մետաղի ջերմային ազդեցության գոտու պլաս-

տիկությունն ու ճկունությունը, իսկ մետաղի ամրությունը նվազում է: Այդ դեպ-

քում լրիվ կերպով հանվում է եռակցման իրի ներքին լարումը: Ցածր ջերմաս-

տիճանային թրծումը (կամ բարձր մխամեղմումը) կայանում է նրանում, որ 

եռակցվող իրը տաքացվում է մինչև 600…650°C, պահվում այդ ջերաստիճանում 

ու հետագայում վառարանի հետ հովացվում: Քանի որ տաքացման ջերմաստի-

ճանը կրիտիկականից փոքր է, մետաղում ստրուկտուրային փոփոխություններ 

տեղի չեն ունենում: Տաքացման ցածր ջերմաստիձանների դեպքում եռակցման 

լարումները հանվում են մասնակիորեն: 
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Նորմալացումն այն է կայանում է նրանում, որ իրը տաքացնում են մինչև 

կրիտիկակականից 30…40°C բարձր ջերմաստիճան, պահում այդ ջերմաստի-

ճանում ու օդում սառեցնում (այսինքն` թրծումից որոշ չափով մեծ արագու-

թյամբ): Եռակցվող իրերի համար այդպիսի մշակումն ամենալավն է, քանի որ 

ոչ միայն հանում է ներքին լարումը, այլև հնարավորություն է տալիս ստանալ 

մետաղի մանրահատիկ ստրուկտուրա: Հատկապես անհրաժեշտ է նորմալաց-

նել ցածրածխածնային պողպատներից եռակցվող իրերը, որոնցում ածխածնի 

պարունակությունը 0,25-ից քիչ է: Խոշոր չափերի եռակցման իրերի ջերմա-

մշակման համար օգտագործում են հզոր ջերմավառարաններ:  

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Նշե'ք եռակցման դեֆորմացիաների ու լարումների առաջացման 

պատճառները: 

2. Ի±նչ բան է ներքին լարում և դեֆորմացիա: 

3. Ի±նչ ազդեցություն ունի եռակցման կարերի կատարման տեխնոլոգիայի 

ձևի և մեթոդի ընտրությունը դեֆորմացիաների պակասեցման գործում: 

4. Բացատրե'ք թրծման կամ նորմալացման միջոցով ինչպե±ս է կատար-

վում եռակցված մեքենամասերի ներքին լարումների հանումը: 

5. Ինչպե±ս է կատարվում ցածր ջերմաստիճանային թրծումը (կամ բարձր 

մխամեխումը): 

6. Բացատրե'ք եռակցված մեքենամասերի նորմալացման դերը և նշանա-

կությունը: 

7. Բերե'ք օրինակներ, որտեղ կախված մեքենամասերի նյութերի տարբե-

րություններից եռակցման ժամանակ առաջանում են տարբեր մեծու-

թյան դեֆորմացիաներ: 

 

2.10. Անվտանգության միջոցները եռակցման և մակահալման ժամանակ 

 

Եռակցման աշխատանքները պետք է կատարել անվտանգության տեխնի-

կայի պահանջներին լրիվ համապատասխան: 

Էլեկտրաաղեղնային եռակցման ժամանակ պետք է խստորեն պահպանել 

տվյալ գործարանում սահմանված էլեկտրաանվտանգության կանոնները: Եռակցո-

ղը պետք է աչքերը պաշտպանի էլեկտրական աղեղի կողմից ճառագայթվող շատ 

վտանգավոր ուլտրամանուշակագույն ինֆրակարմիր ճառագայթների ազդեցու-
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թյունից: Նա պարտավոր է օգտվել հատուկ ապակիներով վահանիկից կամ սաղա-

վարտից: Աղեղի հալված մետաղի ցայտերի այրող ազդեցությունից մարմինը և ձեռ-

քերը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է աշխատանքի ժամանակ հագնել ձեռ-

նոցներ և գոգնոց: Բացի դրանից, անվտանգության նպատակներով պետք է հագնել 

չոր կոշիկներ և ոտքի տակ ունենալ ռետինե մեկուսացնող գորգ: 

Գազային եռակցման ժամանակ անհրաժեշտ է չափազանց զգույշ վերա-

բերվել սեղմած ացետիլենով և թթվածնով լցված բալոնների հետ: Դրանց աշ-

խատանքային տեղը պետք է տեղափոխել հատուկ սայլակներով կամ պատգա-

րակների վրա: Չի կարելի բալոնները տեղափոխել ձեռքով կամ շուռ տալ: Բա-

լոնները պատահական ընկնելուց կարող են պայթել: 

Չի թույլատրվում թթվածնային բալոնները տեղափոխել և պահել ացետի-

լենային բալոնների հետ. դա կարող է հանգեցնել երկու գազերի պայթուցիկ 

խառնուրդի առաջացմանը: 

Աշխատանքի համար բալոնը վերցնելուց առաջ պետք է համոզվել, որ 

նրա փականը փակված է հատուկ գլխադրիչով: Աշխատանքի ժամանակ բալո-

նը պետք է գտնվի ուղղաձիգ դիրքում: 

Այրիչի վառքի ժամանակ առաջինը բացում են թթվածնի փականը, իսկ 

հետո ացետիլենինը: Եթե գործենք հակառակ կարգով, ապա այրիչի անսարքու-

թյան և թթվածնի ճնշման անկման դեպքում կարող է տեղի ունենալ հետևյալը. 

ծայրափողակից գազի ելքի արագության փոքրացման հետևանքով բոցը կթա-

փանցի այրիչի ներսը, և նրա մեջ տեղի կունենա խառնուրդի պայթյուն: 

Այրիչը մարելու ժամանակ սկզբում փակում են ացետիլենի, իսկ հետո` 

թթվածնային փականը: 

Եթե այրիչի ծայրափողակն սկսում է լցվել հալեցված մետաղով կամ խա-

րամով, անմիջապես փակում են ացետիլենի փականը: Այդ նախազգուշական 

միջոցառումը պետք է կատարել, հակառակ դեպքում կառաջանա պայթուցիկ 

խառնուրդ, քանի որ ացետիլենից ավելի մեծ ճնշման տակ գնացող թթվածինը 

ռետինե փողրակի միջով կթափանցի ացետիլենի բալոնի մեջ: 

Ռետինե փողրակները պետք է այրիչին միացնել ոչ թե մետաղալարով, 

որը կարող է դրանք կտրել, այլ այդ նպատակով օգտագործվող հատուկ անուր-

ներով: 
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Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ինչպե±ս և ինչի±ց պետք է պաշտպանել աչքերը եռակցման ժամանակ: 

2. Ի±նչ նպատակով է եռակցողը օգտագործում ձեռնոցներ և հատուկ հա-

գուստ: 

3. Բացատրե'ք էլեկտրաեռակցողի ոտքերի տակ գտնվող ռետինե գորգի 

դերը: 

4. Գազային եռակցման ժամանակ ինչպե±ս պետք է տեղափոխել սեղմած 

ացետիլենով և թթվածնով լցված բալոնները: 

5. Թույլատրվու±մ է արդյոք թթվածնային բալոնները տեղափոխել կամ 

պահպանել ացետիլենային բալոնների հետ: 

6. Այրիչի վառման ժամանակ ի±նչ հաջորդականությամբ են բացում ացե-

տիլանային և թթվածնային ծորակները: 

7. Այրիչը մարելու ժամանակ ի±նչ հաջորդականությամբ են փակում ացե-

տիլանային և թթվածնային ծորակները: 

8. Էլեկտրաաղեղնային եռակցման ժամանակ ինչպե±ս պետք է պաշտ-

պանվել էլեկտրական հոսանքի հարվածից: 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ 

ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ, ԳԱՄԵԼՈՎ ԵՎ ԶՈԴԵԼՈՎ 

 

3.1. Նորոգման գործընթացում օգտագործվող պոլիմերային նյութերը 

 

Ավտոմոբիլաշինության մեջ լայն կիրառություն են ստացել պոլիմերները, 

որոնցից պատրաստված մեքենամասերն ունեն զգալի ամրություն, հակակոռո-

զիականություն, քիմիական ագրեսիվ միջավայրի նկատմամբ դիմացկունու-

թյուն, ջերմակայունություն, թեթև են և այլն: 

Նորոգման արտադրամասերում պոլիմերային նյութերի շնորհիվ լցնում 

են մեքենամասերի վրա եղած ճաքերը, կոտրվածքները, ներճմլված մասերը և 

խոռոչները, ինչպես նաև միացնում են փշրված և կոտրված մեքենամասերը: 

Կատարում են մեքենամասերի մաշված մակերևույթների չափերի վերականգ-

նում, պատրաստում են արագ մաշվող մեքենամասեր և այլն: 

Տարբերում են ջերմապլաստիկ և ջերմառեակտիվ պոլիմերներ: 

Ջերմապլաստիկ պոլիմերները հալվում են մինչև մածուցիկ հոսունու-

թյան հասնելը, առանց բաղադրության փոփոխության: Ջերմապլաստիկ պոլի-
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մերներից պատրաստած մեքենամասերը կարելի է տաքացնել ու նորից ենթար-

կել տեխնոլոգիական մշակման: 

Ջերմառեակտիվ պոլիմերները տաքացնելիս կորցնում են սկզբնական 

բաղադրությունը և դրանց հետագա փափկացումը ահնար է դառնում: Ջերմա-

ռեակտիվ պոլիմերներից տարածված են էպոքսիդային խեժերը ЭД5, ЭД6, 

ЭД16, ЭД20, ЭД22 տարբեր կոմպոզիցիաների տեսքով, որոնք ստացվում են 

էպոքսիդային խեժին (պոլիմերին) ավելացնելով պնդեցնող նյութ, պլաստիֆի-

կատոր, լցանյութ, ներկ և այլն: 

Էպոքսիդային խեժի մեջ ավելացնելով վերը նշված պարագաները ստա-

նում են կարծր և չլուծվող զանգված: 

Որպես պնդացնող նյութ օգտագործվում է պոլիէթիլեն-պոլիամին հեղուկ 

նյութը: 

Որպես պլաստիֆիկատոր օդտագործվում է հեղուկ դիբուտիլ-ֆտալատը, 

որը խեժը դարձնում է էլաստիկ և մածուցիկ: 

Որպես լցոններ օգտագործում են թուջի փոշի, գրաֆիտ, երկաթի օքսիդ, 

ալյումինիումի փոշի, փայլար և այլ նյութեր, որոնք բարձրացնում են պլաստ-

մասսայի ֆիզիկոմեխանիկական հատկությունները: 

Ջերմառեակտիվ պլաստմասսաները օգտագործում են մեքենամասերի 

վրա եղած ճաքերի, խոռոչների, կոտրված մասերի լցման, սոսնձման, ինչպես 

նաև իրանատիպ մեքենամասերի առանցքակալների նստեցման մակերևույթ-

ների վերականգնման համար: 

Նորոգման արտադրամասերում որպես ջերմապլաստիկ նյութ օգտա-

գործվում է պոլիամիդի խեժը, այն լավ է աշխատում սահքի շփման պայմաննե-

րում, երբ նրան 0,6-0,7 մմ հաստությամբ քսում են մեքենամասի աշխատող մա-

կերևույթին: 

Պոլիամիդի խեժի (կապրոն) АК-7 և П-68, П54, П548 մակնիշներից ճնշման 

միջոցով պատրաստում են առանցքակալի և լիսեռի վռաններ, ինչպես նաև սռնի-

ներ և այլ մեքենամասեր: 

Պոլիամիդը արտադրվում է հատիկների տեսքով: 

Մաշակայունությունը և ամրությունը բարձրացնելու նպատակով պոլիամի-

դի խեժի մեջ ավելացնում են լցոններ` գրաֆիտ, մետաղական փոշի, տալկ և այլն: 

Պոլիամիդի խեժը մեքենամասերի մակերևույթներին քսում են գազաբո-

ցային, թրթիռային և մրրկային փոշիացման եղանակներով: 
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Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Նշե'ք պոլիմերների հատկությունները: 

2. Ի±նչ նպատակով են օգտագործվում պոլիմերները: 

3. Նշե'ք ջերմապլաստիկ պոլիմերների հատկությունները: 

4. Նշե'ք ջերմառեակտիվ պոլիմերների հատկությունները: 

5. Ի±նչ նյութեր են ավելացնում էպոքսիդային խեժի մեջ կարծր և չլուծվող 

վիճակի նյութ ստանալու համար: 

6. Ի±նչ նպատակով է օգտագործվում պոլիամիդի խեժը: 

 

3.2 Սոսնձումը կարբինոլային և БФ սոսինձներով 

 

Կարբինոլային սոսինձը կարող է լինել հեղուկ և մածուկանման: Հեղուկ 

սոսնձով կպցնում են մետաղները, պլաստմասսաները, իսկ մածուկանման 

սոսնձով. լցնում են մետաղի մեքենամասերի ճեղքերը, քերծվածքները, փոքր 

փչուկները: Այս և մյուս սոսինձների հիմնական մասը կարբինոլային սիրոպն 

է. սոսնձի մյուս բաղադրիչները վերցնում են սիրոպի կշռի տոկոսային հարա-

բերությամբ: Այդ բաղադրիչներն են` բենզոիլի պերօքսիդը (2,5-3%) և լցանյու-

թը (50-80%), որը կարող է լինել ցեմենտ, կավիճ, երկաթի փոշի, գրաֆիտ: 

Սոսինձը պատրաստում են ճենապակյա, ապակյա կամ մետաղյա հավան-

գում: Սկզբում բենզոիլի չորացված պերօքսիդը և լցանյութը լավ փոշիացնում են 

ճենապակյա վարսանգով: Այնուհետև խառնուրդին ավելացնում են փոքր քանա-

կությամբ սիրոպ, նորից այն խառնում, որից հետո լցնում են սիրոպի ամբողջ բա-

ժինը: Շարունակում են խառնել մինչև խառնուրդի թափանցիկ դառնալը: 

Պատրաստի սոսինձը ապակյա ձողիկով քսում են մեքենամասերի նախա-

պատրաստված մակերևույթներին. այնուհետև այդ մակերևույթները միացնում 

են թեթևակի իրար քսելով, որպեսզի սոսինձը հավասարաչափ բաշխվի նրանց 

վրա և օդը դուրս մղվի: Կատարելով այս բոլորը, մակերևույթները մեկը մյուսին 

ամուր սեղմում են և այդ ձևով թողնում որոշակի ժամանակ` մինչև սոսնձի 

պնդանալը. 10-15°-ում` 2-3 օր, 40-45°-ում` 10-12 ժամ և 55-60°-ում` 4-6 ժամ: 

Մեքենամասերի ծակերը փակում են մետաղե ծեփոնի ամրակցումով: 

Մեքենամասի ծակի շրջապատի մակերևույթը և ծեփոնը նախապես մաքրում 

են. դրանից հետո ծեփոնին քսում են սոսինձ և նրան սեղմում մեքենամասին: 

Մետաղե ծեփոնի վրայից կպցնում են գործվածքային ծեփոն:  
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Կարբինոլային սոսինձն իր պիտանիությունը պահպանում է 5-8 ժամ: Ել-

նելով դրանից, այն պատրաստում են ընթացիկ աշխատանքի համար պահանջ-

վող անհրաժեշտ քանակով, սոսնձող մակերևույթի 1 սմ2 –ուն 0,05-0,10 գ հաշվով: 

БФ սոսինձներն իրենցից ներկայացնում են БФ ֆենոլֆորմալդեհիդային 

խեժերի սպիրտային լուծույթները: Ըստ իրենց նշանակության և հատկություննե-

րի` դրանք բաժանվում են մի շարք մակնիշների: Դրանցից, օրինակ, БФ-2 

սոսնձով ավելի լավ է կպցնել 60-80°-ում, ինչպես նաև թթվային միջավայրում աշ-

խատող մեքենամասերը: БФ-4 սոսինձը լավ է աշխատում ալկալիական միջա-

վայրում, իսկ БФ-6-ը, որը БФ խմբի սոսինձներից ամենաառաձգականն է, հաջո-

ղությամբ կիրառվում են գործվածքները և ռետինը մետաղին կպցնելու համար: 

 БФ սոսինձը քսում են երկու կպցվող մակերևույթներին, ընդ որում` եր-

կու շերտով: Առաջին շերտը պետք է օդում չորանա 1 ժամ և հետո ևս 15 րո-

պե` 55-60°-ում. այդ ժամանակն անցնելուց հետո դրա վրա քսում են երկրորդ 

շերտը, որը սկզբում պահում են օդում մեկ ժամ, իսկ հետո 55-60°-ում` 15 րո-

պե և 85-90°-ում` 50-60 րոպե: 

Այնուհետև սոսնձված մեքենամասերը կամ դրանց մասերը միացնում են 

իրար և ամուր սեղմում մեկը մյուսին 1-15 կգ/սմ2 ճնշման տակ, նայած մեքե-

նամասերի նյութին և կոնստրուկցիային: Միացված մեքենամասերը պահում 

են մամլիչի տակ որոշակի ջերմաստիճանում և որոշակի ժամանակամիջո-

ցում, համաձայն հետևյալ տվյալների. 

 БФ-2 սոսինձ БФ-4 սոսինձ БФ-6 սոսինձ 

Ջերմությունը 

աստիճաններով 

120-200 60-90 150-200 

Պահման տևողությունը 

ժամերով 

1-3 3-4 15-16 

БФ սոսնձով կպցված մեքենամասերը քանդելու համար դրանք տաքաց-

նում են մինչև 200° և ավելին: Կարբինոլային սոսնձով և БФ խեժերի հիմքով 

սոսինձներով կարելի է կպցնել մետաղներ, փայտ, էբոնիտ, պլաստմասսաներ, 

ֆիբր, օրգանական ապակի, ռետին, տեքստոլիտ, տարբեր միներալներ, պող-

պատ և պլաստմասսաներ, պողպատ և ֆիրբ, պողպատ և տեքստոլիտ, պող-

պատ և ճենապակի, պողպատ և հացենի, պողպատ և օրգանական ապակի, 

դյուրալյումին ու պլաստմասսա և այլն: 

БФ և կարբինոլային սոսինձները տալիս են սոսնձային թաղանթ, որը 

կայուն է քսայուղերի, նավթի, բենզինի և թույլ թթվային ու ալկալիական լու-
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ծույթների և սովորական ջերմաստիճանում ջրի ներգործության նկատմամբ: 

Թաղանթն աչքի է ընկնում նաև առաձգականությամբ:  

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ի±նչ նպատակով է օգտագործվում կարբինոլային սոսինձը, և ինչ բա-

ղադրամասերից է բաղկացած այն: 

2. Ինչպե±ս են պատրաստում կարբինոլային սոսինձը և ինչպես են օգ-

տագործում: 

3. Ի±նչ է իրենից ներկայացնում БФ սոսինձը: 

4. Ի±նչպես են օգտագործում БФ սոսինձը: 

5.  Ի±նչ նյութեր կարելի է կպցնել կարբինոլային սոսնձով և БФ խեժերի 

հիմքով սոսինձներով: 

6. Թվարկե'ք БФ սոսինձների տարբեր մակնիշներ և նշեք դրանց օգտա-

գործման միջավայրը: 

 

3.3 Սոսնձումը էպօքսիդային սոսնձով 

 

Նորոգման պրակտիկայում հաջողությամբ կիրառվում է էպօքսիդային 

սոսինձ, որի հիմքը սինթետիկ էպօքսիդային խեժն է (պոլիմերը) ЭД5, ЭД6, ЭД-

16, ЭД20, ЭД22:  

Էպօքսիդային խեժին ավելացնելով պլաստիֆիկատոր, պնդեցնող նյութ, 

լցանյութ, ներկ և այլ նյութեր այն դարձնում են համապատասխան կոմպոզի-

ցիայի էպօքսիդային սոսինձ (ЭДП): 

Էպօքսիդային խեժը (ЭП-CM-ПPO) մածուցիկ բաց շագանակագույն հե-

ղուկ է, որի մեջ ավելացնում են պլաստիֆիկատոր, որպեսզի սոսինձը դառնա 

էլաստիկ ու մածուցիկ: 

Սոսնձի մեխանիկական ամրությունը բարձրանում է, եթե խեժի բաղադ-

րության մեջ մտցվում է որևէ լցանյութ` թուջի փոշի, երկաթի օքսիդ, գրաֆիտ, 

փայլարի մանր հատիկներ, ալյումինիումի փոշի և այլ նյութեր: 

Որպես պլաստիֆիկատոր օգտագործվում է հեղուկ դիբուտիլֆտալատը 

(ДБФ) կամ էպօքսիդային խեժ ДЭГ-1, որի շնորհիվ սոսինձը դանդաղ է պնդա-

նում, դա հնարավորություն է տալիս այն օգտագործել մեծ չափեր ունեցող մե-

քենամասերի սոսնձման համար: 

ДБФ պլաստիֆիկատորը ունիվերսալ է: 
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Որպեսզի սոսինձը սենյակային ջերմաստիճանում օգտագործելիս արագ 

ամրանա, դրան ավելացնում են հատուկ պնդեցնող նյութ` պոլիէթիլենպոլիա-

մին հեղուկը: 

Սոսինձը գունավորելու նպատակով կարելի է ավելացնել ներկող նյութ: 

Մեքենամասերի Ճաքերի, կոտրվածքների ամրակցման և անցքերի մակե-

րևույթների վերականգնման համար օգտագործվող տարբեր կոմպոզիցիաների 

էպօքսիդային սոսինձների կազմը և բաղադրիչները բերված են աղյուսակում. 

 

Բաղադրիչներ 

 

Կոմպոզիցիայի կազմը 

№1 №2 №3 №4 №5 

Պոլիմեր−խեժ ЭД-16  100 100 100 100 100 

Պնդեցնող նյութ` պոլիէթիլենպոլիամին 10 10 10 10 10 

Պլաստիֆիկատոր` դիբուտիլֆտալատ 15 15 15 15 15 

Լցանյութեր` 

- Թուջի փոշի 

- Երկաթի օքսիդ 

- Գրաֆիտ 

- Փայլարի ջարդոն 

- Ալյումինի փոշի 

- Էտրոլ  

 

150 

- 

- 

20 

- 

- 

 

- 

150 

- 

20 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

20 

- 

 

- 

- 

50 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

90 

 

Թուջե մեքենամասերի նորոգման համար օգտագործում են №1 և №4 կոմ-

պոզիցիայի կազմը: 

Պողպատե մեքենամասերի նորոգման համար օգտագործում են №2 կոմ-

պոզիցիայի կազմը: 

Ալյումինիումի մեքենամասերի նորոգման համար օգտագործում են №3 

կոմպոզիցիայի կազմը: 

Պլաստմասսայի մեքենամասերի նորոգման համար օգտագործում են №5 

կոմպոզիցիայի կազմը: 

Էպօքսիդային սոսնձով կպցնելու տեխնոլոգիական պրոցեսն ընդգրկում 

է մոտավորապես 9 գործողություն, որոնք կատարում են այսպիսի հաջորդա-

կանությամբ. 

1. կպցվող մակերևույթների նախապատրաստումը, այսինքն` նրանց 

մշակումը մետաղահատ հաստոցների վրա, մաքրումը և ճարպազրկումը, 

2. սոսնձի պատրաստումը, 

3. սոսնձի քսում կպցվող մակերևույթին, 
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4. սոսնձի քսված շերտի չորացումը, 

5. միացված մեքենամասերի պահանջվող տևողությամբ պահելու հա-

մար անհրաժեշտ է գործողությունների կատարում` ընտրված ռեժիմին հա-

մապատասխան (ջերմաստիճանը, պահման տևողությունը և այլն), 

6. կպցվող մակերևույթների համատեղումը և դրանց սեղմումը, 

7. ավելորդ սոսնձի հեռացումը մեքենամասերից, 

8. սոսնձակարանի որակի ստուգումը, 

9. մեքենամասերի մշակումը կպցնելուց հետո: 

Սոսնձումից առաջ հարթ մակերևույթները, հատկապես այդ ցանկալի է 

հղկված մակերևույթների համար, ենթարկում են ավազաշիթային փչման կամ 

մաքրում են հղկաթղթով, դրանից հետո սրբում են լուծիչով` Б-30 ավիաբենզի-

նով, ացետոնով կամ սպիրտով թրջված լաթով: Սրբումն ավարտում են, երբ 

ճարպազրկված մակերևույթով տարվող լաթը մնում է մաքուր, առանց մուգ 

բծերի: Հատկապես անհրաժեշտ է խնամքով ճարպազրկել թուջե մեքենամա-

սերի մակերևույթները, քանի որ կարևոր է, որպեսզի այդ օպերացիայի ըն-

թացքում դրանցից հեռացվի գրաֆիտի վերին շերտը, որի ներկայությունը 

խոչընդոտում է մետաղի հետ սոսնձի ամուր միացմանը: 

Յուղի մեջ աշխատող մեքենամասերը, սոսնձման նախապատրաստելու 

ժամանակ, 15-20 րոպե սուզում են ացետոնի, սպիրտի կամ այլ լուծիչի մեջ և 

դրանից հետո լավ չորացնում են:  

Սոսնձման համար մակերևույթների ամբողջ նախապատրաստումը 

պետք է տևի 10-15 րոպե և վերջանա 30 րոպեից ոչ շուտ` մինչև սոսնձումը. 

վերջինս անհրաժեշտ է նրա համար, որպեսզի մակերևույթի վրա չառաջանան 

օքսիդներ և կեղտեր: Նշված 30 րոպեն կբավականացնի մակերևույթից լուծիչի 

գոլորշիացմանը: Ճարպազրկված մակերևույթներին չի կարելի ձեռք տալ: 

Կատարելով ամբողջ նախապատրաստումը` կպցվող մակերևույթների 

վրա քսում են մոտ 0,1 մմ հաստության սոսնձի շերտ: Այդ մակերևույթները 

հնարավորին չափ պետք է գտնվեն հորիզոնական դիրքում, որպեսզի դրանց 

վրայից սոսինձը չհոսի: Մակերևույթների այն մասերը, որոնք սոսնձման 

ենթակա չեն, ծածկում են ռետինե սոսնձի, մոմի բաժանիչ շերտով: 

 Սոսնձման ժամանակ մեքենամասերի մակերևույթների համատեղումը 

պետք է լինի այնպես, որ ապահովվի ոչ միայն դրանց դրումը միմյանց վրա, այլև` 

ա) սոսնձվող մակերևույթների միջև եղած տարածությունից օդի բշտիկ-

ների դուրս մղումը. 



 

 75

բ) սոսնձի հավասարաչափ բաշխումը կարանով. 

գ) սոսնձի պնդացման ժամանակ միմյանց նկատմամբ մեքենամասերի 

տեղաշարժման լրիվ անհնարինությունը: 

Էպօքսիդային սոսնձով աշխատելու ժամանակ կպցվող մակերևույթնե-

րի վրա ճնշման ուժը կարող է տատանվել 0-ից մինչև 1-10 կգ/սմ2: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ո±րն է հանդիսանում էպօքսիդային սոսնձի հիմքը: 

2. Նշե'ք պլաստիֆիկատորների դերը և նշանակությունը սոսնձի մեջ:  

3. Ի±նչ լցանյութեր են օգտագործվում էպօքսիդային սոսիններում: 

4. Ի±նչ նպատակով են կիրառվում պնդեցնող նյութերը սոսնձման ժամա-

նակ: 

5. Նշե'ք էպօքսիդային սոսնձումից առաջ կատարվող նախապատրաս-

տական աշխատանքները: 

6. Թվարկե'ք էպօքսիդային սոսնձով կպցնելու տեխնոլոգիական պրոցե-

սի հաջորդականությունը: 

 

Գործնական աշխատանք 

Անհրաժեշտ է էպօքսիդային սոսնձման միջոցով վերականգնել (կպցնել) 

կոտրված մեքենամասը. 

- Կատարել սոսնձվող մակերևույթների նախապատրաստում, 

- Կատարել էպօքսիդային խեժի պատրաստում, 

- Կատարել սոսնձում: 

 

3.4 Մեքենամասերի վերականգնումը զոդումով 

 

Զոդում է կոչվում մետաղների անբաժանելի միացություն ստանալն այն-

պիսի համաձուլվածքների միջոցով, որոնք համեմատաբար հալման ցածր 

ջերմաստիճան ունեն, քան զոդվող մետաղները: 

Այն համաձուվածքները, որոնք օգտագործում են զոդման համար, կոչ-

վում են զոդանյութեր: Այդ զոդանյութերը հալված վիճակում մտցվում են որո-

շակի չափով տաքացված զոդման ենթակա մակերեսների միջև եղած բացակի 

մեջ: Զոդանյութը պնդանալով, զոդվող մասերը միացնում և դարձնում է մի 

ամբողջություն: Մետաղի այն մասը, որը միացվում է զոդանյութով, կոչվում է 
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զոդակար: Ամուր և հուսալի կար ստանալու համար հալված զոդանյութը 

պետք է լինի այնպիսին, որ այն ընդունակ լինի թրջելու զոդվող մետաղների 

մակերևույթները և կպչի դրանց: 

Զոդումը լայնորեն տարածվում է մեքենաշինության բոլոր բնագավառ-

ներում, առանձնապես այնտեղ, որտեղ պետք է գործ ունենալ զանազան 

ապարատների, սարքերի, մեխանիզմների հետ: 

 Լավ են զոդվում պղինձը, պղնձի համաձուլվածքները և պողպատը: 

Թուջը դժվարությամբ է զոդվում, իսկ ալյումինիումի և դրա համաձուլվածքնե-

րի զոդումը կատարվում է հատուկ զոդանյութերով և ֆլյուսներով:  

Զոդանյութերն իրենցից ներկայացնում են զանազան գունավոր մետաղնե-

րի համաձուլվածքներ: Զոդանյութերը բաժանվում են երկու հիմնական խմբի. 

1. փափուկ զոդանյութեր, 

2. կոշտ զոդանյութեր: 

Փափուկ զոդանյութերը կազմված են դյուրահալ մետաղներից` անագի և 

կապարի համաձուլվածքից (տարբեր հարաբերությամբ):  

Փափուկ զոդանյութերի հալման ջերմաստիճանը ցածր է` 183-ից մինչև 

300 աստիճանի սահմաններում, իսկ ամրությունը 5-7 կգ/մմ2 –ուց չի անցնում: 

Փափուկ զոդանյութերը մակնիշավորվում են այսպես. ПОС-30, ПОС-40 

և այլն: ПОС-ը նշանակում է, որ զոդանյութն անագակապարային է, իսկ տա-

ռերից հետո գրված թվերը ցույց են տալիս անագի պարունակության տոկոսը 

տվյալ զոդանյութի մեջ: 

Որպես կոշտ զոդանյութ օգտագործում են կոշտ պղնձի, պղնձացինկա-

յին, պղնձաֆոսֆորային, արծաթային, նիկելային, ալյումինային և այլ զոդա-

նյութեր: Պղնձացինկային համաձուլվածքների պայմանական նշանն է ПМЦ: 

Տառերից հետո գրված թվանշանները ցույց են տալիս պղնձի պարունակու-

թյունը տոկոսներով: Օրինակ ПМЦ-36 մակնիշի զոդանյութը պարունակում է 

36% պղինձ: 

Հալված զոդանյութով մեքենամասերի միացման տեղերը թրջելու և 

դրանք կպցնելու համար ահրաժեշտ է, որ այդ մակերեսները լինեն լավ մաքր-

ված, իսկ զոդման ենթակա մակերևույթները օքսիդանալուց պաշտպանելու 

կամ օքսիդաթաղանթը քայքայելու համար օգտագործում են ֆլյուսներ և խա-

ծանյութեր: 

Ֆլյուսները քիմիական այն նյութերն են, որոնք զոդման ժամանակ պետք 

է կարողանան լուծել օքսիդաթաղանթը: Փափուկ զոդանյութերով զոդելիս 
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ավելի հաճախ կիրառվող ֆլյուսը ցինկի քլորիդն է, որը ստացվում է ցինկը 

աղաթթվի մեջ լուծելով (մեկ կշռամաս ցինկը լուծել 5 կշռամաս աղաթթվի 

մեջ): Բացի ցինկի քլորիդից, որպես ֆլյուս օգտագործում են բևեկանախեժ 

(կանիֆոր), ստեարին և այլն: 

Փափուկ զոդանյութով զոդելիս զոդիչի աշխատող մասն օքսիդներից 

մաքրելու համար օգտագործում են կարծր անուշադր (ամոնիումի քլորիդ): 

Կոշտ զոդանյութով զոդելիս որպես ֆլյուս օգտագործում են բորաթթվի 

նատրիումական ջրազրկված աղ (բորաքս): 

Փափուկ զոդանյութով զոդելիս անհրաժեշտ է ունենալ զոդիչներ, զոդա-

բոցատուներ, զոդափողակներ, գազաբոցային այրիչներ կամ վառարաններ: 

Զոդիչը կարող է լինել պարզ, էլեկտրական և բենզինով աշխատող: Բոլոր տե-

սակի զոդիչների աշխատող մասը պատրաստում են կարմիր գույնի մաքուր 

պղնձից, որը լավ է ընդունում ջերմությունը և այն լավ հաղորդում զոդվող 

առարկային: 

 

 
Նկ. 9. Զոդիչներ 

Պարզ զոդիչները (նկ. 9 ա) տաքացնում են զոդաբոցատուներով և այլ 

ջերմության աղբյուրներով, իսկ էլեկտրական զոդիչները (նկ. 9 բ)` էլեկտրա-

կանությամբ: Սովորական զոդիչները պետք է տաքացնել դրա հաստ մասի 

կողմից, որպեսզի այն շուտ չհովանա:  
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Օրինակ, պահանջվում է զոդման միջոցով միացնել պողպատե երկու 

անջատ թիթեղներ (նկ. 10): Զոդելու համար հարկավոր են զոդաբոցատու, զո-

դիչ, խարտոց, քերան, ցինկի քլորիդ, անուշադր, վրձին, զոդանյութ, լաթ:  

 

  
Նկ. 10 Թիթեղների զոդումը փափուկ զոդանյութերով 

Զոդումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ:  

Խարտոցով կամ քերանով մաքրել թիթեղների զոդատեղը, տաքացնել 

զոդիչը, վրձինով զոդատեղի վրա քսել ֆլյուս, վերցնել տաքացած զոդիչը, նրա 

աշխատող մասերը արագ կերպով մաքրել խարտոցով կամ կոշտ անուշադ-

րով և անագապատել երեսակները (նկ. 11), ապա զոդիչով վերցնել զոդանյութ 

կամ զոդանյութի ձողիկը դնել կարանի վրա և զոդիչով հալեցնել զոդանյութը, 

զոդիչը հալված զոդանյութի հետ միասին դանդաղ և համաչափ շարժել կա-

րանի երկարությամբ: 

 
Նկ. 11 Զոդիչի մաքրումը և անագապատումը 

Այս գործողության ընթացքում հալված զոդանյութը լցվում է զոդվող դե-

տալների միջև եղած բացակը և սառչելով դրանք ամուր միացնում միմյանց: 

Զոդումը վերջանալուց հետո պետք է լվանալ զոդակարանը և ֆլյուսներից 

մաքրելու համար սրբել չոր լաթով: 
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 Կոշտ զոդանյութով զոդում են այնպիսի իրեր, որոնք աշխատում են հա-

մեմատաբար մեծ ուժերի և բարձր ջերմության տակ. օրինակ, խառատային 

կտրիչների, գայլիկոնների, դռան և այլ բանալիների զոդակցումը կատարվում 

է կոշտ զոդանյութերով: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ի±նչ նպատակով են կատարվում մեքենամասերի զոդումը: 

2. Ո±րն է կոչվում զոդանյութ. Ի±նչ զոդանյութեր են կիրառվում մեքենա-

մասերը զոդումով վերականգնելու ժամանակ: 

3. Ի±նչ նպատակով են կիրառվում ֆլյուսները: 

4. Ի±նչ գործիքներ և սարքավորումներ են կիրառվում փափուկ զոդա-

նյութով զոդելիս: 

5. Ի±նչ ֆլյուս է օգտագործվում կոշտ զոդանյութով զոդելիս: 

6. Ի±նչպես են կատարում զոդումը փափուկ և կոշտ զոդանյութերով: 

Նշե'ք զոդման հերթականությունը: 

 

Գործնական աշխատանք 

1. Անհրաժեշտ է կատարել պղնձի համաձուլվածքի թիթեղների զոդում` 

օգտագործելով փափուկ զոդանյութ և էլեկտրական զոդիչ: 

2. Անհրաժեշտ է կատարել ալյումինիումի համաձուլվածքի թիթեղների 

զոդում` օգտագործելով հատուկ զոդանյութ և ֆլյուսներ: Զոդումը կատարել 

բենզինային այրիչով աշխատող պարզ զոդիչներով:  

 

3.5 Մեքենամասերի միացումը գամերի միջոցով 

 

Գամային միացությունը մեքենամասերի չանջատվող միացումներից է, 

այն լայնորեն կիրառվում է մեքենաների և մեխանիզմների նորոգման (փակա-

նագործական) աշխատանքներում: Դրանք հանդիպում են ավտոմոբիլի շրջա-

նակի հավաքման, արգելակման և կցորդման մեխանիզմներում, բաքերում և 

այլ մետաղական կառուցվածքներում, որտեղ միմյանց միացվում են չեռակցվող 

նյութեր չի թույլատրվում, դրանք տաքացնել հատկապես այն դեպքում, երբ 

միացվող մեքենամասերն աշխատում են հարվածների և թրթռոցային բեռնվա-

ծության տակ: 
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Գամերի միջոցով շինվածքների անբաժանելի միացում ստանալու գոր-

ծողությունը կոչվում է գամում: Գամերն իրենցից ներկայացնում են զանազան 

ձևի գլխիկներով գլանաձև ձողեր: Ըստ գլխիկի ձևի գամերը լինում են (նկ. 12) 

կիսակլոր գլխիկով (1), հարթակոնաձև գլխիկով (2), թաքնագլխիկով (3), կի-

սաթաքնագլխիկով (4) և կոնագլխիկ (5): 

Գամերի ձողի երկարությունը կախված է գամվող մասերի հաստությու-

նից, և այն պետք է ընտրել այնպես, որ գլխիկների միջև հեռավորությունը ձո-

ղի հինգ տրամագծից չգերազանցի: 

 

 
Նկ. 12. Գամերի տեսակները 

 

Լայն կիրառում ունեն կիսակլոր գլխիկով և թաքնագլխիկ գամերը: Երկ-

րորդ գլխիկը կամ փակող գլխիկ գոյանալու համար ձողի դուրս եկող ծայրի 

երկարությունը կիսակլոր գլխիկով գամերի համար պետք է կազմի գամի 

տրամագծի 1,2-ից մինչև 1,5 մասը, իսկ թաքնագլխիկ գամերի համար` 0,8-ից 

մինչև 1,2 մասը: 
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Գամումը լինում է սառը, տաք և խառը: 

 

 
Նկ. 13. Գամելու հաջորդականությունը 

Սառը գամումը կիրառում են մինչև 8 մմ տրամագծի գամերի փակող 

գլխիկը ձևավորելու դեպքում: 

Տաք գամումը կիրառում են մեծ տրամագծի գամերի փակող գլխիկը 

ձևավորելու դեպքում, որի համար տաքացնում են ամբողջ գամը և անցքի մեջ 

տեղավորելուց հետո ձևավորում երկրորդ գլխիկը: 

Խառը գամելու դեպքում տաքացնում են ձողի միայն այն մասը, որից 

փակող գլխիկ պետք է ձևավորել: 

Գամումը կատարվում է հետևյալ կերպ. միացվող մետաղների վրա բա-

ցում են գամանցքեր, միացվող դետալները դնելով միմյանց վրա գամը 

մտցնում են անցքի մեջ (նկ. 13, ա): Եթե գամը կիսակլոր գլխիկով է, ապա այն 

հենում են ենթակալի վրա, որն ունի գամի գլխիկի ձևի գոգավորություն (նկ. 

13, գ), ձգիչ կոչվող գործիքով նստեցնում միացվող թիթեղները (նկ. 13, բ) և քա-

ռակուսի զարկանով մուրճի միջոցով ձևավորում երկրորդ կամ փակող գլխի-

կը (նկ. 13, դ): 
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Եթե գամը թաքնագլխիկ է, ապա գամի գլխիկի համար անցքերի եզրերը 

եզրալայնում են, գամը հագցնում անցքերի մեջ, ձգիչով նստեցնում թիթեղները 

և ձևավորում երկրորդ գլխիկը առանց ենթակալ կամ ճնշակ օգտագործելու: 

 

 
Նկ. 14. Գամակարանների տեսակները 

Գամակարային միացումները կարելի է կատարել երեք եղանակով (նկ. 

14). եզրածածկ կարանով, երբ միացվող թիթեղները հավասար եզրերով 

դրվում են միմյանց վրա և գամվում (1), մեկ մակարդակ կարանով, երբ թերթե-

րի եզրերը կցվում են իրար, իսկ նրանց վրա դրվում մակադրակ-շերտ և գամ-

վում (2) և երկու մակադրակ կարանով, երբ թերթերի երկու կողմից դրվում է 

մակադրակ-շերտ և գամվում: 

Գամերը կարանի երկարությամբ կարող են տեղաբաշխված լինել մեկ, 

երկու և երեք շարքով: Երկշար և եռաշար գամերը կարաններում կարող են 

դասավորված լինել զուգահեռ կամ շախմատաձև: Գամերի միջև եղած հեռա-

վորությունը (քայլը) միաշար կարանների համար պետք է հավասար լինի 

գամի երեք տրամագծին, իսկ գամվող առարկայի եզրից մինչև գամանցքի 

կենտրոնը` գամի 1,5-2,5 տրամագծին (նայած անցքը ինչով է բացված): 

Երկշար կարանների համար քայլը պետք է լինի գամի չորս տրամագծին 

հավասար: 

Գամելու աշխատանքները մեքենայացնելու համար օգտագործում են 

գամող մեքենաներ և գամող պնևմատիկ մուրճեր:  

Բարձր ամրություն չպահանջող փափուկ նյութերից (պլաստմասսա, կա-

շի, ստվարաթուղթ և այլն) պատրաստված մեքենամասերի միացումները կա-

րող են իրականացվել սնամեջ (խողովակաձև) գամերով (նկ. 15): 
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                    ա.                                          բ. 

Նկ. 15 ա. գամը մինչ նստեցումը; բ. նստեցված գամ 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ի±նչ բան է գամային միացությունը: 

2. Ո±ր դեպքում են կատարվում մեքենամասերի գամային միացում: 

3. Ի±նչ է իրենից ներկայացնում գամը, և գամերի քանի տեսակ կա: 

4. Ի±նչ է նշանակում սառը, տաք կամ խառը գամում, և ինչպես են այն 

կատարում: 

5. Ի±նչ հերթականությամբ և ինչ գործիքներով են իրականացնում գամումը: 

6. Ի±նչ եղանակներով կարելի է կատարել գամային միացումներ: 

7. Ո±ր դեպքում են կիրառվում սնամեջ գամերը: 
 

Գործնական առաջադրանք 

1. Անհրաժեշտ է կատարել երկու թիթեղների եզրածածկ կարանով մեկ 

շարքով գամակարային միացում: Գամերի քանակը` երեք հատ. 

-գայլիկոնել անցքեր, 

-ընտրել գամերը կիսակլոր գլխիկով, 

-կատարել թիթեղների գամում: 

2. Անհրաժեշտ է կատարել երկու թիթեղների մեկ մակադրակ կարանով 

երկշար գամակարային միացում: Գամերի քանակը ութ հատ. 

-ընտրել մակադրակը, 

-գայլիկոնել անցքերը երկու շարքով, 

-ընտրել գամերը թաքնագլխիկով, 

-կատարել գամում: 

/թիթեղների և գամերի չափերն ընտրել ինքնուրույն/ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ ԷԼԵԿՏՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ 

ՄԵՏԱՂԱՊԱՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ 

 

4.1 ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ ԷԼԵԿՏՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ 

ԵՂԱՆԱԿՈՎ 

 

Մեքենամասերի վերականգնման էլեկտրաքիմիական եղանակի էու-

թյունն այն է, որ գալվանապատման շնորհիվ կարելի է վերականգնել 

մեքենամասերի համեմատաբար փոքր մաշվածությունը և մաշակայունությու-

նը, ինչպես նաև դրանք պաշտպանել կորոզիայից և տալ դեկորատիվ տեսք: 

Նորոգման արտադրամասերում էլեկտրաքիմիական եղանակով կատարում 

են քրոմապատում, պողպատապատում, նիկելապատում, պղնձապատում և ցին-

կապատում: Ավելի շատ տարածված է քրոմապատումը և պողպատապատումը: 

Գալվանապատման եղանակով մեքենամասերի վերականգնումն ունի մի 

շարք առավելություններ: Այսպես, օրինակ` գալվանապատման ժամանակ չեն 

փոխվում հիմնական նյութի հատկությունները և կառուցվածքը, քանի որ վե-

րականգնման ընթացքում մեքենամասի ջերմաստիճանը չի գերազանցում     

70-900C –ից: 

Կարծրությունը ցինկապատման ժամանակ հասնում է 50-70HB, իսկ քրո-

մապատման ժամանակ` մինչև 1200HB: 

Էլեկտրոլիտիկ (գալվանական) եղանակով մետաղապատումը իրենից 

ներկայացնում է մեքենամասի մակերևույթի վրա մետաղի մասնիկների նստե-

ցում, որն առաջանում է համապատասխան աղերի (էլեկտրոլիտի) լուծույթից 

բյուրեղների անջատման շնորհիվ, երբ լուծույթով անցնում է էլեկտրական հո-

սանքը:  
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Նկ. 16. էլեկտրոլիտիկ նստեցման պարզագույն սխեման 

 

 Նկ. 16-ում պատկերված է մետաղի էլեկտրոլիտիկ նստեցման պարզա-

գույն սխեման, որտեղ` (1) վաննան լցված է էլեկտրոլիտով (4): Հոսանքի բացա-

սական բևեռը միացված է վերականգնվող մեքենամասին (3), որը կախված է 

էլեկտրոլիտի մեջ և հանդես է գալիս որպես բացասական էլեկտրոդ (կատոդ): 

Հոսանքի դրական բևեռը` անոդը (2) իրենից ներկայացնում է անտիմոնի 

և կապարի միահալվածքից պատրաստված թիթեղներ, որը չի լուծվում էլեկ-

տրոլիտի մեջ: 

Երբ էլեկտրական շղթայով բաց են թողնում հաստատուն էլեկտրական 

հոսանք, լուծույթի մոլեկուլները ճեղքվում են երկու մասի` դրական լիցքավոր-

ված մասնիկների` կատիոնների, որոնք տեղաշարժվում են դեպի բացասական 

էլեկտրոդը (կատոդը), և նստելով դրա վրա դառնում են չեզոք ատոմներ, և բա-

ցասական լիցքավորված մասնիկների (անիոնների), որոնք տեղաշարժվում են 

դեպի դրական էլեկտրոդը (անոդը), որտեղ կորցնում են իրենց լիցքերը` դառ-

նալով չեզոք ատոմներ: 

Մետաղի նստեցման որակը կախված է կատոդի (մեքենամասի) մակե-

րևույթների բարդ ձևերից և էլեկտրոլիտի բաղադրությունից: 

Մեքենամասի վերականգնվող մակերևույթները, եթե անոդից գտնվում են 

տարբեր հեռավորության վրա, ապա մետաղապատման հաստությունը և խտու-
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թյունը լինում են տարբեր, քանի որ անոդին մոտ գտնվող մակերևույթին մետաղի 

մասնիկներն ավելի շատ կնստեն, քան հեռու գտնվող մակերևույթների վրա: 

Այդ իսկ պատճառով, որպեսզի մետաղապատվող շերտերի հաստությու-

նը և խտությունը լինեն հավասարաչափ, անհրաժեշտ է ապահովել կատոդի 

(մեքենամասի) վերականգնվող մակերևույթների և անոդի միջև գտնվող տա-

րածության հավասարաչափ հեռավորությունները:  

Օրինակ, ավտոմոբիլի շարժիչի բլոկի պարկուճների ներքին գլանական 

մակերևույթների քրոմապատման ժամանակ անոդը տեղադրվում է պարկուճի 

ներսում (կենտրոնում): 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ի±նչ է իրենից ներկայացնում մեքենամասերի վերականգնման էլեկ-

տրաքիմիական եղանակը: 

2. Մետաղապատման ինչպիսի± աշխատանքներ կարելի է կատարել 

էլեկտրաքիմիական (գալվանական) եղանակով: 

3. Ինչպե±ս է կատարվում մեքենամասերի գալվանապատումը: 

4. Ի±նչ բան է էլեկտրոլիտը: 

5. Բացատրե'ք կատոդի և անոդի դերը և նրանց առանձնահատկություն-

ները գալվանապատման ժամանակ: 

6. Ինչպե±ս է կատարվում մետաղների մասնիկների նստեցումը մեքենա-

մասերի մակերևույթներին: 

7. Ի±նչ գործոններից է կախված մետաղի նստեցման որակը: 

 

4.2 Մեքենամասերի նախապատրաստումը քրոմապատման 

 

 Քրոմապատվող մակերևույթները նախապես ենթարկում են որոշակի 

նախապատրաստման` 

- մաքրում են կեղտից, կոռոզիայից և յուղից (ճարպազրկում են), 

- մաշված մակերևույթը ենթարկում են մեխանիկական մշակման` 

հղկման, որի շնորհիվ հեռացվում է մակերևույթի մաշված և արատավոր շեր-

տը` ապահովելով դրա երկրաչափական ձևը: Հղկման ենթարկված մակերևույ-

թի չափը պետք է լինի այնպիսին, որ քրոմապատումից հետո հետագա մեխա-

նիկական մշակման համար ապահովի անհրաժեշտ թողվածքի չափը, 
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- մեքենամասի չքրոմապատվող մասերը մեկուսացվում են որևէ լաքով 

կամ խեժով, օրինակ` БФ սոսնձի շերտով 2-6 անգամ պատելով, 

- վերջնական ճարպազրկման են ենթարկում. լավագույն արդյունք է 

ապահովում էլեկտրաքիմիական ճարպազրկումը, 

- մեքենամասը տեղակայել հատուկ կախիչում և բազավորել անոդի 

նկատմամբ, 

- ենթարկում են անոդային (դեկորատիվ) մշակման, որի նպատակն է մե-

քենամասի մակերևույթից հեռացնել օքսիդացված (թթված) բարակ թաղանթը: 

Այն կատարվում է հետևյալ կերպ. մեքենամասը կախիչի հետ միասին տեղա-

կայվում է քրոմապատման էլեկտրոլիտի մեջ, սակայն այս դեպքում մեքենա-

մասը միացվում է էլեկտրական հոսանքի դրական բեվեռին (անոդին): Մինչ հո-

սանքի միացումը այն տաքացվում է 1-2 րոպե, այնուհետև միացվում է 30-35 

Ա/դմ2 խտությամբ էլեկտրական հոսանք 30-45 վրկ-ով: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ի±նչ նպատակների է ծառայում նախապատրաստական աշխատանք-

ների կատարումը: 

2. Ինչպե±ս և ինչ նպատակով են կատարում մաշված մակերևույթների 

մեխանիկական մշակումը: 

3. Ինչպե±ս են կատարում չքրոմապատվող մակերևույթների լաքապա-

տումը: 

4. Բացատրե'լ անոդային մշակման նպատակը: 

 

Գործնական աշխատանք 

Մաշված է ավտոմոբիլի շարժիչի գազաբաշխման մեխանիզմի արտա-

թողման փականի ձողը: 

Անհրաժեշտ է այն վերականգնել քրոմապատման և հաջորդական հղկման 

միջոցով: 

Պահանջվում է կատարել նախապատրաստական աշխատանքներ քրո-

մապատման համար: 
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4.3. Մեքենամասերի քրոմապատումը 

 

 Նորոգվող մեքենամասերի վրա մետաղի քրոմապատման` էլեկտրոլի-

տային մակակցման պրոցեսն իրականացվում է (նկ. 17) տաքացվող պողպատ-

յա տաշտակում, որը ներսից երեսապատված է (4) թերթագլանային կապարով 

կամ վինիպլաստով: Էլեկտրոլիտը (5) իրենից ներկայացնում է քրոմի աղի ջրա-

յին լուծույթ: Մետաղապատվող մեքենամասը (6) կախում են տաշտակում հա-

տուկ կախիչում, որը, ինչպես ցույց է տրված նկարում 2 թվանշանով, միացված 

է հաստատուն հոսանքի բացասական բևեռին: Հետևաբար, մեքենամասը հան-

դիսանում է կատոդ: Տաշտակում մեքենամասի հետ միասին կախում են անտի-

մոնի և կապարի միահալվածքից պատրաստված թիթեղների (9) որոշակի քա-

նակ, որը, ինչպես ցույց է տրված նույն նկարում 1 թվանշանով, միացած է հո-

սանքի աղբյուրի դրական բևեռին: Հետևաբար, թիթեղները, որոնց ընդհանուր 

մակերեսը պետք է մեծ լինի մեքենամասի քրոմապատվող մակերեսից 2-2,5 

անգամ, ծառայում է որպես անոդ: Մեքենամասի չքրոմապատվող մակերեսը 

մեկուսացնում են որևէ լաքով կամ խեժով: 

Երբ առաջացող էլեկտրական շղթայով բաց են թողնում հոսանք, մեքենա-

մասի վրա նստում են էլեկտրոլիտից անջատված քրոմի մասնիկները: Նորոգ-

ման պրակտիկայում քրոմապատումը լայնորեն կիրառվում է մինչև 0,2 մմ 

մաշվածք ունեցող լիսեռների, իլերի և այլ նման մեքենամասերի վերականգն-

ման համար: Քրոմային ծածկույթները ջերմակայուն են (մինչև 8000), շատ 

կարծր և լավ աշխատում են փափուկ պողպատների, թուջերի և ազոտացված 

պողպատի վրա քերամաշման համար: Նրանք տարբերվում են նաև կորոզիայի 

նկատմամբ բարձր դիմադրողականությամբ: Քրոմապատումից հետո մեքենա-

մասերի ծառայության ժամկետն ավելանում է 4-10 անգամ: Քրոմային ծած-

կույթների գույնը կապտասպիտակավուն է. դրանք օժտված են յուրահատուկ 

փայլով, որը չեն կորցնում նույնիսկ խոնավ օդում: 

Քրոմապատումը սովորաբար կատարվում է պողպատե ստացիոնար ուղ-

ղանկյուն տաշտակում, որը ներսից երեսապատված է թերթագլանային կապա-

րով կամ վինիպլաստով. հոսանքի (հաստատուն) աղբյուրը ցածրավոլտ `6-12 

վոլտանոց դինամոմեքենաներն են: Մեքենամասերի վրա քրոմի շերտը նստեց-

նում են 0,2 մմ-ից ոչ հաստ, այլապես ծածկույթը ամուր չի լինի:  
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Մի շարք դեպքերում կատարվում է այսպես կոչված ծակոտկեն քրոմա-

պատում: Ծակոտկեն քրոմով ծածկված մակերևույթների վրա լավ է մնում յուղի 

թաղանթը: 

Քրոմապատումը թանկարժեք և միևնույն ժամանակ երկարատև պրոցես 

է. 0,1 մմ քրոմի շերտի նստեցման համար ծախսվում է 2-16 ժամ` կախված 

տաշտակում եղած հոսանքի խտությունից: Քրոմապատումով պաշտպանիչ 

ծածկույթների ստացման թերությանը պետք է ավելացնել ևս մեկ ուրիշը. չի կա-

րելի քրոմապատել (քրոմի շերտազատման պատճառով) հարվածական 

բեռնվածքով աշխատող մեքենամասերը (օրինակ, ատամնավոր անիվների 

ատամները) կամ 75 կգ/սմ2-ից բարձր տեսակարար ճնշմամբ աշխատող մեքե-

նամասերը: 

 
Նկ. 17. Մեքենաների էլեկտրոլիտային քրոմապատման սխեման 

 

Քրոմապատման ժամանակ որպես էլեկտրոլիտ օգտագործվում է քրոմի 

անհիդրիդի ջրային լուծույթը (CrO3): Քրոմապատման պրոցեսն ավելի լավ է 

կատարվում, երբ էլեկտրոլիտի բաղադրության մեջ ավելացնում են SO4 իոններ 

և կիրառում են կապարասուրմային համաձուլվածքի անոդ: 

Ծծմբական թթուն էլեկտրոլիտի մեջ հանդես է գալիս որպես կատալիզա-

տոր: 

Քրոմապատման նշանակությունից կախված օգտագործվող էլեկտրոլիտի 

բաղադությունը ընտրում են տարբեր: 
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Անվանումը Էլեկտրոլիտ 

№1 №2 №3 

Քրոմի անհիդրիդ գր/լ 120-150 200-250 300-350 

Ծծմբաթթու գր/լ 1,2-1,5 2,0-2,5 3,5 

Էլեկտրական հոսանքի խտությունը Ա/դմ2 40-100 20-60 10-30 

Ջերմաստիճանը C0 50-65 45-55 40-50 

 

Էլեկտրոլիտ №1-ը ապահովում է քրոմի անջատման մեծ քանակություն և 

բարձր մաշակայունություն: 

Էլեկտրոլիտ №2-ը ունիվերսալ է, օգտագործվում է տարբեր նպատակներով: 

Էլեկտրոլիտ №3-ը օգտագործվում է դեկորատիվ նպատակով քրոմա-

պատման ժամանակ: Այս էլեկտրոլիտում քրոմը դանդաղ և քիչ քանակով է ան-

ջատվում:  

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ի±նչ բան է քրոմապատումը: 

2. Ինչպե±ս է կատարվում քրոմապատումը: 

3. Ի±նչ հաստության քրոմի շերտ կարելի է նստեցնել վերականգնվող մե-

քենամասի մակերևույթի վրա: 

4. Նշե'ք քրոմապատման առավելությունները: 

5. Ի±նչ բաղադրություն ունի էլեկտրոլիտը քրոմապատման ժամանակ: 

 

Գործնական առաջադրանք 

Տրված է ավտոմոբիլի շարժիչի գազաբաշխման մեխանիզմի արտաթոր-

ման փականի 0,15 մմ չափով մաշված ձողը, որը նախապատրաստած է քրոմա-

պատման համար: 

Անհրաժեշտ է մաշված մակերևույթը քրոմապատել 0,25մմ հաստությամբ:  

Պատրաստել համապատասխան էլեկտրոլիտ և կատարել քրոմապա-

տում` ստանալով 0,25մմ հաստությամբ նստեցված շերտ, հաշվի առնելով հե-

տագա հղկման նպատակով անհրաժեշտ թողվածքը: 
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4.4. Պողպատապատում (երկաթապատում) 

 

 Մեքենամասերի վերականգնումը պողպատապատման եղանակով այն է, 

որ մաշված մակերևույթների վրա երկաթի շերտի էլեկտրոլիտային նստեցում 

(մակակցում) են կատարում: 

Երկաթի նստեցման պրոցեսն ընթանում է մեծ արագությամբ. կարելի է 

մետաղի ավելի հաստ շերտով պատել, քան քրոմապատման ժամանակ, սա-

կայն այստեղ մետաղի նստեցման շերտի հաստությունը սահմանափակ է` մին-

չև 2 մմ: Ավելի մեծ հաստության շերտի դեպքում ընկնում է դրա ամրությունը: 

Պողպատապատումը կատարվում է անշարժ նստեցվածքով մեքենամա-

սերի մաշված մակերևույթների վերականգնման ժամանակ, երբ մաշման չա-

փերը մեծ են` մինչև 2-3 մմ: 

Հաճախ կատարվում է նաև մաշված մակերևութի վրա 1-3 մմ հաստու-

թյամբ պողպատի շերտի նստեցում, որից հետո կատարում են բարակ` 0,02-

0,03 մմ շերտով քրոմապատում: 

Պողպատապատումը կատարվում է հատուկ էլեկտրոլիտի մեջ, որի հիմ-

նական տարրերից է երկաթի քլորիդը (FeСl·4H2O) և նրա խտությունը 

էլեկտրոլիտում կարող է կազմել 200-700 գր/լ: 

Միջին խտության էլեկտրոլիտն իր մեջ պարունակում է 400գր/լ երկաթի 

քլորիդ` FeСl·4H2O; 2գր/լ աղաթթու` HСl; 10 գր/լ մանգանի քլորիդ` MnСl·4H2O: 

Աղաթթուն ծառայում է վաննայի աշխատանքի կայունությունը բարձրաց-

նելու համար, իսկ մանգանի քլորիդը նպաստում է անջատվող պողպատի մաս-

նիկների հեշտությամբ նստեցումը հիմնական մետաղի վրա: 

Պողպատապատման ժամանակ վերականգնվող մեքենամասը հանդիսա-

նում է կատոդ, իսկ որպես անոդ օգտագործում են ցածր ածխածնային 08 կամ 

10 մակնիշի պողպատե ձող: Էլեկտրոլիզի ընթացքում անոդն աստիճանաբար 

լուծվում է էլեկտրոլիտում: 

Պողպատապատման որակը (կարծրությունը, մաշակայունությունը, ճլու-

թյունը) կախված է էլեկտրոլիտի բաղադրությունից, ջերմաստիճանից և էլեկ-

տրական հոսանքի խտությունից: 

Օրինակ, պողպատի մանր հատիկայնություն և խիտ ծածկույթով շերտ 

առաջանում է էլեկտրական հոսանքի ցածր խտության և էլեկտրոլիտի բարձր 

ջերմաստիճանի դեպքում: 
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Պողպատապատում կատարելուց առաջ ևս կատարում են նախապատ-

րաստական աշխատանքներ նույն կարգով, ինչ քրոմապատման ժամանակ, 

այն տարբերությամբ, որ այս դեպքում վերականգնվող մակերևույթի հղկման 

անհրաժեշտություն երբեմն է պետք լինում: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ի±նչ է պողպատապատումը: 

2. Ինչպե±ս է կատարվում պողպատապատումը: 

3. Ի±նչ տարբերություններ կան քրոմապատման և պողպատապատման 

միջև: 

4. Ի±նչ բաղադրություն ունի պողպատապատման համար օգտագործվող 

էլեկտրոլիտը: 

5. Ինչի±ց է կախված պողպատապատված շերտի որակը: 

6. Նշե'լ պողպատապատման պրոցեսից առաջ կատարվող նախապատ-

րաստական աշխատանքները: 

 

Գործնական աշխատանք 

Մաշված է լիսեռի վզիկը (առանցքակալի ձգվածքով նստեցման դեպքում), 

մաշման չափը 0,5 մմ: 

Անհրաժեշտ է վերականգնել լիսեռի վզիկի չափը (առանցքակալի նստեց-

ման համար): 

Պահանջվում է . 

- Լիսեռը պատրաստել պողպատապատման համար 

- Պատրաստել համապատասխան էլեկտրոլիտ 

- Կատարել պողպատապատում, մետաղապատման շերտի հաստությու-

նը հասցնել մինչև 0,6 մմ, հաշվի առնելով լիսեռի հետագա հղկման թողվածքը: 

 

4.5 Մաշված մեքենամասերի վերականգնումը ջերմափոշեպատմամբ 

 

Ջերմափոշեպատման (մետաղապատման) պրոցեսի էությունն հետևյալն է. 

Էլեկտրական աղեղով (էլեկտրամետաղապատման ժամանակ) կամ ացե-

տիլենա-թթվածնային բոցով (գազային մետաղապատման ժամանակ) հալեց-

ված մետաղը մինչև 6 մթն. Ճնշմամբ սեղմված օդի շիթով փոշիացված վիճա-

կում, 15-20 մկմ մեծության ամենամանր մասնիկներով, մեծ արագությամբ (100-
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150 մ/վրկ) հարվածելով միանում են մեքենամասերի մակերևույթին, իսկ հետո, 

միմիանց, առաջացնելով խիտ մետաղական ամուր ծածկույթ:  

ա) Մետաղապատման նախապատրաստվելը 

Հաստատված է` որքան խորդուբորդ է վերականգնվող մակերևույթը, այն-

քան դրա հետ ավելի լավ են միանում մետաղի հալեցված մասնիկները: Դրա 

համար մետաղապատվող մակերևույթը ենթարկում են որոշակի նախապատ-

րաստման: Այն մաքրում են կեղտից և հետո ճարպազրկում. յուղով ներծծված 

դետալները դրա համար տաքացնում են վառարաններում կամ զոդման բո-

ցատուով` մինչև 300-3500: Դետալները մաքրելուց հետո դրանց մետաղապատ-

վող մակերևույթների վրա ավազաշիթային շրջափչումով կամ այսպես կոչված 

կտրտված պարուրակ փորելով առաջացնում են խորդուբորդություն: 

Ավազաշիթային շրջափչման ենթարկում են գլխավորապես բարդ կոնֆի-

գուրացիայի մեքենամասերը, ինչպես նաև հարթ մակերևույթները: Այդ մշակ-

ման համար վերցնում են չոր քվարցի սրակող ավազ, բայց ոչ գետի, որը շատ 

վատ արդյունք է տալիս: Շրջափչման համար կիրառվող սեղմած օդը պարտա-

դիր կերպով մաքրում են յուղից և խոնավությունից: 

Կտրտված պարուրակ փորում են գլանաձև մեքենամասերը մետաղա-

պատման նախապատրաստելիս: Այն կտրում են պարուրակահան կտրիչով, 

տեղակայելով մեքենամասը խառատային հաստոցի վրա և աշխատելով չոր 

եղանակով: Կտրիչը տեղակայում են կենտրոնների գծից 3-6 մմ ցածր, 100-150 

մմ արտաթռիչքով: Կտրման խորությունը մեկ անցման ընթացքում 0,25-0,8 մմ 

է: Կտրման արագությունը մեծ չէ, պարուրակի քայլը 0,75-1,5 մմ է (պողպատե 

մեքենամասերի համար):  

Մակերևույթի այդպիսի կոպիտ մշակման հետևանքով պարուրակի թելե-

րը ծածկվում են մեծ քանակությամբ խեցերով, որոնք նպաստում են մետաղա-

պատող շերտի լավագույն միացմանը մեքենամասին: Որպեսզի այդ շերտը 

ստացվի հավասարաչափ, դրանց վրա պոկված պարուրակ փորելուց առաջ 

շրջատաշում են: 

բ) էլեկտրամետաղապատում 

Նկար 18-ում ցույց է տրված, թե ինչ սկզբունքով է աշխատում էլեկտրամե-

տաղապատման սարքը:  

Սարքի կոճերից (1) մետաղալարը (2) ձգիչ հոլովակով (4) ուղղորդիչ խո-

ղովակների (3) միջով մատուցվում է ընդունիչ խողովակներին (5): Ընդունիչ 

խողովակներից դուրս գալու ժամանակ մետաղալարի ծայրերը խաչադիպում 
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են, միակցելով հաղորդալարով (9) գնացող էլեկտրական հոսանքի շղթան: Այդ 

ժամանակ առաջանում է էլեկտրական աղեղ, որը հալում է մետաղալարի ծայ-

րերը: Հալված մետաղը մինչև 6 մթ ճնշմամբ սեղմած օդի շիթով ծայրափողակի 

(8) միջով անցնելիս փոշիացվում է շատ մանր մասնիկների (6) և մեծ արագու-

թյամբ հարվածում է մեքենամասի մակերևույթին (7): 

 
Նկ. 18. Էլեկտրամետաղապատիչի սխեման 

 

գ) Գազային մետաղապատում (Նկ. 19) 

 

 
Նկ. 19. Գազային մետաղապատիչի սխեման 

1-այրվող գազերի մղանցք, 2-սեղմված օդի մղանցք, 3-հալվող մետաղալար, 4-բոց 

Գազային մետաղապատման համար նորոգման բնագավառում լայն տա-

րածում է ստացել ացետիլենաթթվածնային բոց տվող ГИМ-1 մետաղապատիչը: 

Թթվածնի ճնշումը 2,5-3 կգ/սմ2 է, ացետիլենի ճնշումը` 1-1,8 կգ/սմ2: Մետաղա-

պատիչի արտադրողականությունը մեծանում է ացետիլենի ճնշման բարձրա-

ցումով: Մետաղապատման համար որպես այրվող գազ կիրառում են պրոպա-

նը, ջրածինը, քարածխային գազը և այլն: 
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դ) Մետաղապատման եղանակի առավելությունները 

Մետաղապատման եղանակն ունի բազմաթիվ առավելություններ: Դրան-

ցից առաջինն այն է, որ այդ եղանակով կարելի է ցանկացած նյութը պատել 

տարբեր մետաղներով: Օրինակ, ածխածնային պողպատի մակերևույթը կարե-

լի է ծածկել լեգիրված պողպատով կամ գունավոր մետաղով: Ալյումինակապա-

րային միահալվածքով 1:1 հարաբերությամբ մետաղապատված առանցքակալ-

ների ներդրակներն օժտված են ավելի մեծ մաշակայունությամբ, քան Б-83 

բարձր անագային բաբիտով լցված ներդրակները: 

Էլեկտրամետաղապատումով վերականգնված սարքավորումների մեքե-

նամասերի երկարատև արտադրական փորձարկումները ցույց են տվել, որ այդ 

եղանակով հաջողությամբ վերականգնվում են այնպիսի մաշված մեքենամա-

սեր, որոնք առաջներում հանձնվել են որպես ջարդոն: Ընդհանուր արդյունքը 

լինում է այն, որ զգալի չափով կրճատվում է մետաղի ծախսը, և տեղի է ունե-

նում մետաղի խնայողություն: 

Մետաղապատման էական առավելություններից մեկն այն է, որ մետա-

ղապատող շերտը, լինելով խորդուբորդ, լավ պահում է քսայուղը, որի շնորհիվ 

մեքենամասերի կցորդման տեղում զգալիորեն նվազում են շփումը և մաշումը: 

Մետաղապատման ծածկույթները կարելի է մշակել խառատային, ֆրեզե-

րիչ, գայլիկոնիչ և հղկիչ հաստոցների վրա, ինչպես նաև փականագործական 

գործիքներով: 

ե) անվտանգության միջոցառումները մետաղապատման ժամանակ 

Մետաղապատող-օպերատորների որակավորմամբ աշխատանքի թույլա-

տրվում են 16-ից ոչ պակաս տարիք ունեցող մետաղամշակման մասնագիտու-

թյունների բանվորներին, որոնք ունեն 2-3-րդ կարգից ոչ ցածր որակավորում և 

մակերեսորեն ծանոթ են փոշիացումով մետաղապատման հիմունքներին:  

Մետաաղապատման նախապատրաստվող մակերևույթների ավազաշի-

թային մշակումը կատրվում է հատուկ պահարանում կամ հատուկ խուցում, 

որպեսզի բացառվի առողջության համար վտանգավոր շրջապատում եղած սի-

լիկահողի մանրագույն մասնիկների ներշնչումը: Խուցում գտնվողն աշխատում 

է հատուկ սաղավարտով, որտեղ օդը տրվում է հատուկ օդափչանի միջոցով, 

այլ ոչ թե սեղմած օդի ցեխային ցանցից, որը կեղտոտված է կոմպրեսորի յուղի 

գոլորշիներով: 

Էլեկտրամետաղապատման ժամանակ օպերատորը պետք է կանգնի 

փայտե պատվանդանի կամ ռետինե գորգի վրա, հագնի ռետինից կոստյում և 
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երկարաճիտ կոշիկներ կամ կրկնակոշիկներ, ձեռքերին պետք է լինեն ձեռնոց-

ներ կամ թաթմաններ: Աչքերը պետք է պաշտպանել էլեկտրական աղեղի վնա-

սակար ճառագայթումներից հատուկ ապակիներ ունեցող ակնոցներով: 

Արգելվում է աշխատել այնպիսի էլեկտրամետաղապատող ապարատով, 

որի վրայից հանված է էլեկտրական աղեղը ծածկող ապահովիչ գլխադիրը: 

Գլխադիրը հանելու դեպքում անխուսափելի են մաշկի այրվածքները` նրա վրա 

էլեկտրական աղեղի երկարատև ներգործության դեպքում: Վնասակար գոլոր-

շիներից, որոնք առաջանում են էլեկտրական աղեղում մետաղի, հատկապես 

դյուրահալ մետաղի (կապարի, ցինկի և այլն) հալման ժամանակ պաշտպանվե-

լու համար օպերատորը պետք է աշխատի հակագազով նույնիսկ այնտեղ, որ-

տեղ մետաղապատման տեղամասում գործում է մետաղապատող կայանքը: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Նշե'լ ջերմափոշեպատման (մետաղապատման) միջոցով մեքենամա-

սերի վերականգնման էությունը և նշանակությունը: 

2. Ինչպե±ս են մեքենամասերը նախապատրաստում մետաղապատման 

համար: 

3. Բացատրե'ք էլեկտրամետաղապատման պրոցեսի կատարման կարգը: 

4. Բացատրե'ք գազային մետաղապատման պրոցեսի կատարման կարգը: 

5. Թվարկե'ք մետաղապատման եղանակի առավելությունները: 

6. Նշե'ք անվտանգության միջոցառումները մետաղապատման ժամա-

նակ: 

 

Գործնական առաջադրանք 

1. Կատարել մեքենամասի մաշված մակերևույթի վերականգնում էլեկ-

տրամետաղապատման միջոցով: 

2. Կատարել մեքենամասի մաշված մակերևույթի վերականգնում գազա-

յին մետաղապատման միջոցով: 
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ԱՐԴՅՈԻՆՔ 5. ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ 

ՄՇԱԿՄԱՄԲ ԵՎ ՊԼԱՍՏԻԿ ԴԵՖՈՐՄԱՑՈՒՄՈՎ 

 

5.1. Մեքենամասերի վերականգնման և նորոգման մեխանիկական մշակման 

առանձնահատկությունները 

 

Մեխանիկական մշակումը հանդիսանում է մակահալումով, էլեկտրոլի-

տիկ նստեցումով, ջերմափոշեպատումով և այլ եղանակներով մեքենամասերի 

վերականգնման համար որպես նախապատրաստական և եզրափակիչ օպերա-

ցիա, ինչպես նաև ինքնուրույն նորոգման մեթոդ, որն իր մեջ ընդգրկում է մեքե-

նամասերի մշակումն ըստ նորոգման չափերի, դրա վերականգնման համար 

լրացուցիչ նորոգման մեքենամասի կիրառում և մեքենամասի տարրերի փո-

խարինում: 

Մեքենամասի նորոգումը կատարվում է ելնելով նորոգման չափերից: 

Նորոգման չափ կոչվում է այն չափը մինչև որին հասնելը կատարվում է 

վերականգնվող մեքենամասի մակերևույթի մշակում: Նորոգման չափերի հա-

մակարգը հնարավորություն է տալիս վերականգնելու մաշված մակերևույթնե-

րի ճիշտ երկրաչափական ձևը և անհրաժեշտ մաքրությունը, ինչպես նաև վե-

րականգնել մեքենամասերի լծորդման որակը: 

Մեխանիկական մշակմամբ վերականգնվում են հիմնականում այն մեքե-

նամասերը, որոնց նորոգումն անհամեմատ ավելի քիչ ծախսատար է, քան նորը 

պատրաստելը: 

Թանկարժեք և պատասխանատու մեքենամասերի մաշված մակերևույթ-

ները մշակվում են մեխանիկական մեթոդով մինչև նորոգման չափը, իսկ իր 

հետ լծորդվող մեքենամասը փոխարինվում է նորով: Օրինակ, շարժիչի ծնկաձև 

լիսեռի նորոգման ժամանակ, դրանց վզիկները մշակվում են ըստ նորոգման 

չափերի, իսկ ներդիրներն ընտրվում են նորը (նորոգման չափով), ապահովելով 

տվյալ միացության բացակի չափը: Այն դեպքում, երբ վզիկների մաշումն անց-

նում է վերջին նորոգման չափի սահմանը, դրանք կարելի է հաստացնել մետա-

ղապատման միջոցով: Տարբերում են ստանդարտ, կանոնարկվող և ազատ նո-

րոգման չափեր: 

Ստանդարտ նորոգման չափը կիրառվում է շարժիչի մխոցների, մխոցային 

օղերի ու մխոցամատերի, հրիչների, բարակապատ ներդիրների համար: Նշված 
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մեքենամասերն ըստ համապատասխան նորոգման չափերի պատրաստվում են 

ավտոմոբիլային գործարանների կողմից որպես պահեստամասեր: 

Նորոգման արտադրամասը կատարում է լծորդվող մեքենամասերի 

(գլանների, բլոկի, ծնկաձև լիսեռի և այլն) վերականգնում` ըստ համապատաս-

խան ուսումնասիրվող մեքենամասի նորոգման ստանդարտ չափերի: 

Օրինակ 1, շարժիչի ծնկաձև լիսեռի արմատական վզիկների մաշման 

դեպքում կատարվում է դրանց հղկում ըստ նորոգման չափի, իսկ ներդիրներն 

ընտրվում են նորը, ապահովելով պահանջվող լծորդման ճշգրտությունը: 

Օրինակ 2, գլանների մաշման դեպքում կատարվում է գլանների ներտաշում 

և հղկում, ապահովելով պահանջվող նորոգման չափը, իսկ մխոցները և մխոցային 

օղերը ընտրվում են նորը տվյալ նորոգման չափին համապատասխան: 

Կանոնակարգվող նորոգման չափը նախապես տեղակայված չափ է, որին 

հասնելու համար կատարվում է մաշված մակերևույթի մշակում: 

Կանոնակարգվող նորոգման չափը մի շարք մեքենամասերի նորոգման 

համար տեղակայված է տեխնիկական պայմաններում, օրինակ` բռունցքավոր 

լիսեռի վզիկների և դրանց վռանների, փականների և իրենց ուղղորդիչների, ձո-

ղերիթների և այլ մեքենամասերի վրա: 

Կանոնակարգվող նորոգման չափերի համակարգը պայմաններ է ստեղ-

ծում, որպեսզի նորոգման ժամանակ նախապես ունենալ պատրաստի մեքենա-

մասեր, և դա իրականացնել մասնակի համափոխարինելիության մեթոդով: 

Ազատ նորոգման չափեր: Այն նախատեսում է մշակել մեքենամասերը 

մինչև աշխատող մակերևույթների երկրաչափական ճշգրիտ ձևի և մակերևույ-

թի պահանջվող խորդուբորդության ստացումը: 

Նորոգման ժամանակ մեկ և մյուս մեքենամասերը կարող են ստացվել 

տարբեր չափերով` կախված մաշման մեծությունից և բնույթից: 

Լծորդման անհրաժեշտ ճշգրտությունը ստացվում է ոչ թե մեքենամասերի 

չափերը թույլտվածքների նեղ սահմաններում պահպանելու միջոցով, այլ 

լծորդվող մեքենամասերից մեկը մյուսին անհատապես տեղարկելու միջոցով: 

Այդ պատճառով չի թույլատրվում մեքենամասը մշակել վերջնական չա-

փերով: Անհրաժեշտ է մեքենամասի տեղարկումը կատարել տեղում նորոգման 

ժամանակ: 

Տեղարկում կոչվում է մեքենամասերի լծորդվող մակերևույթների ձեռքի 

կամ մեխանիկական լրացուցիչ մշակումը` պահանջվող նստեցվածք, մակե-

րևույթի երկրաչափական ճշգրտություն և որակ ստանալու համար: 
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Նստեցվածքների վերականգնումը լրացուցիչ նորոգման մեքենամասերի 

կիրառման շնորհիվ: Այս մեթոդի էությունն այն է, որ լծորդվող մեքենամասերի 

չափերի համար սահմանվում են տեխնոլոգիական թույլտվածքներ, իսկ պա-

հանջվող նստեցվածքը ձեռք է բերվում չափային շղթայի մեջ լրացուցիչ փոխ-

հատուցող օղակ մտցնելու միջոցով: 

 Այդ օղակը կարող է հանդիսանալ տարբեր տեսքի վռանները, պարկուճ-

ները, օղակները, տափօղակները, ատամնապսակը և այլն: Այդ եղանակով նո-

րոգում են գլանների բլոկը, փականների բնիկները, առանցքակալների տեղա-

կայման անցքերը, պարուրակային իրանատիպ մեքենամասերի պարուրակա-

յին անցքերը և այլն: Լրացուցիչ մեքենամասը ամրացվում է ձգվածքով նստե-

ցումով կամ եռակցման եղանակներով: 

Նորոգում մեքենամասի տարրի փոխարինման միջոցով: Այս մեթոդով նո-

րոգում են թանկարժեք և հատուկ նշանակությամ մեքենամասերը: Օրինակ, 

թափանիվի անվապսակի մաշման դեպքում կարելի է հանել մաշված անվա-

պսակը և ձգվածքով նստեցնել նոր անվապասակը: Կամ ատամնանիվի մեկ-եր-

կու ատամ կոտրվելու դեպքում այն կարելի է վերականգնել մակահալման և 

հետագա մեխանիկական մշակման միջոցով: 
 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Բացատրե'ք մեքենամասերի վերականգնման և նորոգման ժամանակ 

մեխանիկական մշակման առանձնահատկությունները: 

2. Ի±նչ բան է նորոգման չափը: 

3. Բացատրե'ք ստանդարտ նորոգման չափերով մեքենամասերի նորոգ-

ման էությունը: 

4. Բացատրե'ք կանոնակարգվող նորոգման չափերով մեքենամասերի 

նորոգման էությունը: 

5. Բացատրե'ք ազատ նորոգման չափերով մեքենամասերի նորոգման 

էությունը: 

6. Ինչպե±ս է կատարվում մեքենամասերի նստեցվածքների վերականգ-

նումը լրացուցիչ մեքենամասերի կիրառման շնորհիվ: 

7. Բացատրե'ք մեքենամասերի տարրերի փոփոխման միջոցով կատար-

վող նորոգման առանձնահատկությունները: 
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5.2. Մեքենամասերի մշակման համար անհրաժեշտ հաստոցային 

հարմարանքների դերը 

 

Կտրման միջոցով մեքենամասերի մշակման պրոցեսն իրականացնելու 

համար անհրաժեշտ է մշակվող առարկայի (նախապատրաստվածքի) և կտրող 

գործիքի հարաբերական շարժման առկայություն: Մշակման պահանջվող 

ճշգրտություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է նախապատրաստվածքը 

ճիշտ տեղակայել կտրող գործիքի նկատմամբ և անշարժ ամրացնել` մշակելու 

ժամանակ առաջացող ուժերի ազդեցության տակ դրա տեղաշարժը կանխելու 

համար: 

Նախապատրաստվածքի տեղակայման և ամրացման համար կիրառվում 

են տարբեր հաստոցային հարմարանքներ: Կախված մեխանիկական մշակման 

ձևից` հարմարանքները ստորաբաժանվում են խառատային, գայլիկոնման, 

ֆրեզերային, հղկման, ներտաշման և այլ հաստոցների: 

Նախապատրաստվածքների մշակման ժամանակ հաստոցային հարմա-

րանքների կիրառման շնորհիվ` 

- զգալիորեն մեծանում են մշակման որակը և ճշգրտությունը 

- կրճատվում է նախապատրաստվածքի մշակման աշխատատարությու-

նը, որի արդյունքում նվազում է նախապատրաստվածքի տեղակայման, 

ճշտումների կատարման և ամրացման վրա ծախսվող ժամանակը, 

- փոքրանում է մինչ նախապատրաստվածքի մշակումը կատարվող չա-

փանշումների ժամանակը, 

- մեքենայացման և հարմար պայմանների ստեղծման շնորհիվ հեշտա-

նում են նախապատրաստվածքի տեղակայման և ամրացման պայմանները, 

- ընդլայնվում է հաստոցի տեխնոլոգիական հնարավորությունները, 

- նվազում են հաստոցի նկատմամբ ճշգրտության պահանջները, 

- հնարավորություն է լինում միաժամանակ մշակել միևնույն հարմարան-

քի մեջ տեղակայված մի քանի նախապատրաստվածքներ, 

- հաստոցային բանվորից չի պահանջվում բարձր որակավորում: 

Ինչպես տեսնում ենք, մշակման պրոցեսում կիրառվող հաստոցային 

հարմարանքները, որոշակի ազդեցություն են գործում դրա հիմնական ցուցա-

նիշների վրա և հետևաբար, ամբողջ տեխնոլոգիական պրոցեսի հիմնական բա-

ղադրիչ մասն են կազմում: 
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Հաստոցային հարմարանքները ստորաբաժանվում են ունիվերսալ և հա-

տուկ հարմարանքների: 

Ունիվերսալ կամ ինչպես ընդունված է անվանել նորմալ հարմարանքնե-

րը կարելի է օգտագործել որոշակի սահմաններում տարբեր չափի և ձևի նա-

խապատրաստվածքներ մշակելու դեպքում, օրինակ` խառատային հաստոցի 

եռաբռունցք կապիչը կամ ֆրեզերային հաստոցի մամլակը: 

Հատուկ հարմարանքները նախատեսվում և պատրաստվում են միայն 

տվյալ նախապատրաստվածքը մշակելու համար: 

Հասկանալի է, որ հատային և մանր սերիական արտադրության պայման-

ներում, ինչպես և մեքենաների նորոգման աշխատանքներում հիմնականում 

նպատակահարմար կլինի օգտագործել ունիվերսալ հարմարանքներ, իսկ մա-

սայական և խոշոր արտադրություններում, որտեղ մեծ քանակությամբ միատե-

սակ նախապատրաստվածքներ են մշակում` հատուկ հարմարանքներ: 

Հարմարանքների հիմնական տարրերն են. 

- տեղակայման, որի շնորհիվ մշակվող մակերևույթի դիրքը որոշակի է 

դառնում կտրող գործիքի նկատմամբ, 

- սեղմիչ, որն օգտագործվում է մշակվող նախապատրաստվածքի ամրա-

պնդման համար, 

- ուղղորդիչ, որի շնորհիվ պահանջվող ուղղությամբ կտրող գործիքը 

շարժվում է մշակվող մակերևույթի նկատմամբ, 

- հարմարանքի իրան` հիմնական մաս է, որի վրա հավաքվում են հար-

մարանքի բոլոր տարրերը, 

- բաժանարար կամ շրջադարձային` նախատեսված են կտրող գործիքի 

նկատմամբ մշակվող նախապատրաստվածքի դիրքի ճշգրիտ փոփոխման հա-

մար, 

- մեքենայացված շարժաբեր` ստեղծված է սեղմման մեծ ուժ ստանալու 

համար: 

Մշակման պրոցեսի համար հարմարանքի ճիշտ ընտրությունը չափա-

զանց կարևոր նշանակություն ունի: Այն կատարվում է` ելնելով մշակվող նա-

խապատրաստվածքի կոնստրուկցիայից և նրա հիմնական չափերից: 

Բերենք հաստոցային հարմարանքներում նախապատրաստվածքների 

տեղակայման և ամրապնդման տարբեր օրինակներ: 

1. Մեքենամասի տեղակայումը և ամրապնդումը կապիչների մեջ: 
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Սովորաբար կարճ նախապատրաստվածքները տեղակայվում և ամրա-

պնդվում են կապիչների մեջ: Կապիչները լինում են ինքնակենտրոնադրող և ոչ 

ինքնակենտրոնադրող: 

 Խառատային եռաբռունցք ինքնակենտրոնադրող կապիչը ունի երեք 

բռունցք, որոնք միաժամանակ մոտենում են կենտրոնին կամ հեռանում են 

դրանից (Նկ. 20): Նախապատրաստվածքի առանցքը համընկնում է իլի 

պտտման առանցքին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 20. Եռաբռունցք ինքնակենտրոնադրող կապիչ 

1- բռունցքներ, 2- իրան 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 21. Նախապատրաստվածքի ամրապնդումը կապիչի շրջված բռունցքներում 

1- իրան, 2- բռունցքներ 

 



 

 103

Քառաբռունցք կապիչն ունի չորս սեղմիչ բռունցքներ, որոնք անկախ մեկը 

մյուսից` տեղաշարժվում են դեպի կենտրոն կամ հակառակը (Նկ. 22):  

 

 
 

Նկ. 22. Քառաբռունցք կապիչ. 

1-իրան, 2-բռունցքներ, 3-պտուտակի բուն, 4-դարձակ 

 

Այս կապիչների օգնությամբ խառատային հաստոցի վրա կարելի է կա-

տարել կարճ մեքենամասերի տարբեր մակերևույթների շրջատաշում, ճակա-

տատաշում, ակոսահանում, ներտաշում, ձևավոր մակերևույթների մշակում, 

պարուրակների մշակում, անցքերի գայլիկոնում, անցքալայնում և անցքակո-

կում: 

2. Մեքենամասերի տեղակայումը և ամրապնդումը կենտրոններում: 

Լիսեռների նախապատրաստվածքները, որոնց երկարությունը տրամագծից 

գերազանցում է հինգ և ավելի անգամ, սովորաբար տեղակայվում են հաստոցի 

կենտրոնների վրա դրանց ճակատների նախապես մշակված կենտրոնադրման 

անցքերով: Կենտրոնադրման անցքերն ունեն կոնային մակերևույթներ: Նախա-

պատրաստվածքը հաստոցի վրա տեղակայելիս նրա ճակատներին եղած կենտ-

րոնադրման անցքերի մեջ են մտնում հաստոցի առջևի և ետևի թամբի կենտրոն-

ների սուր կոնական ծայրերը: 

Նկարում պատկերված են խառատային աշխատանքներում սովորաբար 

օգտագործվող կենտրոնները: 
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Նկ. 23. Կենտրոններ. 

ա) նորմալ, բ) հետադարձ 

 

Նկարում 23, ա-ում պատկերված է սովորական կամ կոշտ կենտրոն: Այն 

բաղկացած է (1) կոնից, որի վրա տեղակայվում է նախապատրաստվածքը, (2) 

կոնաձև պոչամասից: 

Նկար 23, բ-ում պատկերված է հետադարձ կենտրոն, որը ծառայում է կո-

նաձև շրջատաշված ծայրերով լիսեռների տեղակայման համար: 

Նկար 24-ում պատկերված է ետևի թամբի պինոլի մեջ դրվող պտտվող 

կենտրոն: 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Նկ. 24. Պտտվող կենտրոն. 

1-կենտրոն, 2 և 3-գլորման առանցքակալներ, 4-հենման առանցքակալ, 5-պոչամաս 

 

Երկար լիսեռները կարելի է մշակել նաև դրա մի ծայրը տեղադրելով եռա-

բռունցք կապիչում, իսկ մյուս ծայրը` կենտրոնի վրա (նկ. 25) 
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Նկ. 25. Նախապատրաստվածքի տեղակայումը եռաբռունցք կապիչում և ետևի 

կենտրոնում. 

1-նախապատրաստվածք, 2 և 3 կտրիչներ 

 

3. Տարիչավոր տափակապիչներ 

Պտույտը հաստոցի իլից կենտրոններում տեղադրված նախապատրաստ-

վածքին փոխանցելու համար օգտագործում են տարիչավոր կապիչներ: 

 

 
 

Նկ. 26. Տարիչավոր տափակապիչ. 

1-տափակապիչ, 2-առջևի կենտրոն, 3-անրիկ, 4-ետևի կենտրոն, 5-պինոլ 
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Նկ. 27. Անվտանգ տափակապիչներ. 

1-տափակապիչ, 2-անրիկ, 3-տարիչ (մատ կամ զոլակ) 

 

4. Մեքենամասերի տեղակայումը և ամրապնդումը կալակների վրա 

Կալակների վրա մշակում են այն մեքենամասերը, որոնց կենտրոնային 

անցքերի առանցքները համընկնում են արտաքին մշակվող մակերևույթների 

առանցքների հետ: 

 

 
Նկ. 28. Նախապատրաստվածքի տեղակայումը կալակների վրա. 

1-տափօղակ, 2-մանեկ, 3-մանեկ, 4-ցանգա, 5- մանեկ 

 

ա) կոնաձև կալակ - նախապատրաստվածքի տեղակայումը և ամրապն-

դումը կատարվում է կոնական մակերևույթի շնորհիվ 

բ) գլանաձև կալակ - նախապատրաստվածքը ամրանում է մանեկով և 

արագահան տափողակով 
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գ) ցանգային թուլացվող կալակ 

5. Ցանգային կապիչներ – ծառայում են նախապես մշակված արտաքին 

մակերևույթով նախապատրաստվածքներն ամրապնդելու համար 

 
Նկ. 29. Ցանգային կապիչ. 

1-կարգավորող հենակ, 2-իրան, 3-ցանգա, 4-սեղմման պնդօղակ, 5-պտուտակ 

 

6. Մեքենամասերի տեղակայումը և ամրապնդումը հենամահիկներում 

(լյունետներում) և կենտրոններում:  

Երկար և բարակ լիսեռները, որոնց երկարությունը 10-12 անգամ ավել է 

նրանց տրամագծից, շրջատաշման ժամանակ ճկվում են: Այդ պատճառով մե-

քենամասը ստանում է ոչ ճիշտ ձևավորում: Հենամահիկներ կիրառելով` մեքե-

նամասերը կարելի է շրջատաշել և ապահովել բարձր ճշգրտություն: 

Ոչ կոշտ լիսեռների շրջատաշման համար օգտագործում են անշարժ և 

շարժական հենամահիկներ: 

 

 

 

 

 

 

 

                          ա                                                                         բ  

Նկ. 30. Կենտրոններում և հենամահիկներում ամրացված ոչ կոշտ լիսեռների 

մշակումը. 

1-տափակապիչ, 2-անրիկ, 3-հենամահիկ, 4-ետևի կենտրոն 
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 7. Ծնկաձև լիսեռի մշակումը կենտրոնատեղափոխիչ տափակապիչներում: 

 
Նկ. 31. Ծնկաձև լիսեռի մշակումը կենտրոնատեղափոխիչ տափակապիչներում. 

1-տափակապիչ, 2 և 4- կենտրոնատեղափոխիչ տափօղակ, 3-պահանգներ,  

5 և 6-հակակշիռներ 

 Կենտրոնատեղափոխիչ տափօղակները (2) և (4) ամրացնում են լիսեռի 

արմատական վզիկների վրա: Կենտրոնատեղափոխիչ տափօղակների ճա-

կատներին մշակված են կենտրոնադրման անցքեր` տեղաշարժման չափով: 

 Սկզբից մշակում են լիսեռը` տեղադրված արմատական վզիկների առանց-

քին համընկնող կենտրոնների մեջ, այնուհետև շարժաթևային վզիկների առանց-

քին համընկնող կենտրոնների մեջ: 

 8. Մեքենամասերի մշակումը տափակապիչի վրա 

 Բարդ ձևի մեքենամասերը սովորաբար ամրակապում են քառաբռունցք 

կապիչի մեջ: Երբեմն այդ մեքենամասերը հարմար է տեղակայել տափակապի-

չի վրա` օգտագործելով հատուկ անկյունարդներ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 32. Շարժաթևի տեղակայման և ամրացման ձևը տափակապիչի վրա. 

1-Շարժաթև, 2-Պտուտակ, 3-Անկյունարդ, 4-Բռնիչներ, 5-Մանեկ, 6-Հակակշիռ,  

7-Տափակապիչ 
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 Նկարում պատկերված է շարժաթևի տեղակայման և ամրացման ձևը 

տափակապիչի վրա: 

9. Գայլիկոնման հաստոցների ունիվերսալ հարմարանքներից են. 

Պտուտակային սեղմակով զանազան սեղմիչ սարքերը, բռնիչները և 

պրիզմաները: 

 

  
 

Նկ. 33. Մեքենամասերի ամրապնդման օրինակներ պարզ հարմարանքներում 

գայլիկոնման ժամանակ. 

ա) սեղմիչ զոլակների օգնությամբ, բ) սեղմիչ զոլակի և պրիզմայի միջոցով, 

գ) պրիզմայի ու անրիկի օգնությամբ 

 

Մամլակները և անկյունակները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 34. Մեքենամասերի ամրացումը գայլիկոնման ժամանակ. 

ա) մամլակի մեջ. 1-անշարժ շուրթ, 2-շարժական շուրթ, 3-բռնակ, 4-պտուտակ,  

5-լիսեռիկ, 6-բռունցք, 7-նախապատրաստվածք, բ) անկյունակի վրա, 

գ) կոնդուկտորի մեջ. 1-լծակավոր սեղմակ, 2-վռան, 3-կոնդուկտորային սալիկ,  

4-անկյունակ, 5-նախապատրաստվածք 
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Գայլիկոնման հաստոցների հատուկ հարմարանքներից են կոնդուկտոր-

ները: 

Կոնդուկտորի դերն այն է, որ գայլիկոնի, անցքալայնիչի և անցքակոկիչի 

համար հանդիսանում է ուղղորդ: Կոնդուկտորային վռանի առկայության 

դեպքում կարելի է կատարել թեք և կոր մակերևույթների վրա անցքերի ճշգրիտ 

մշակում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 35. Կոնդուկտորային վռանների տեսակները 

 

Կոնդուկտորի տեսակները` 

ա) կոր կամ թեք մակերևույթների գայլիկոնման համար 

բ) երկարացված արագ փոփոխվող կոնդուկտոր` խոր հատվածներում 

անցքերի գայլիկոնման համար 

գ, դ) եթե մշակվող անցքերի միջև գտնվող հեռավորությունը փոքր է, 

կարելի է ընտրել տվյալ ձևի կոնդուկտորներ: 

Կոնդուկտորային վռանները լինում են հաստատուն և փոխովի. 

 
Նկ. 36. Կոնդուկտորային վռաններ. 

ա) հաստատուն կոնդուկտորային վռան, 

բ) փոխովի կոնդուկտորային վռան 
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10. Ֆրեզերային հաստոցների վրա օգտագործվող հարմարանքներ: 

Ֆրեզերային հաստոցի վրա նախապատրաստվածքները տեղակայվում և 

ամրապնդվում են հետևյալ հարմարանքների շնորհիվ` 

- Մեքենայական մամլակներ, որոնք լինում են տարբեր չափերի և կոնս-

տրուկցիաների. 

 

 
Նկ. 37. Մեքենայական մամլակներ. 

ա) հաստատուն մամլակ, բ) դարձովի մամլակ: 

Դարձովի մամլակը կիրառվում է այն դեպքում, երբ պետք է լինում մշակ-

վող նախապատրաստվածքի դիրքը փոխել կտրող ֆրեզի նկատմամբ: 

Դարձովի կլոր սեղան. Օգտագործվում են կորագծված կոնտուրով մեքե-

նամասեր ծայրային ֆրեզներով մշակելու համար:  

 
Նկ. 38. Դարձովի կլոր սեղան. 

1-իրան, 2- կլոր սեղան, 3-որդնյակային զույգ, 4-բռնակ 

 

- Սեղմակներ և բռնիչներ. Կիրառվում են նախապատրաստվածքները 

հաստոցի սեղանին ամրացնելու համար: 
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Նկ. 39. Նախապատրաստվածքի ամրացումը ֆրեզերային հաստոցի սեղանի վրա. 

 ա) բռնիչների օգնությամբ, բ)սեղմակների օգնությամբ 

 

- ունիվերսալ բաժանարար գլխիկներ. Ֆրեզերային հաստոցի վրա օգտա-

գործվում են երկու հիմնական նպատակով` մշակվող մեքենամասի շրջագիծը 

բաժանելու ցանկացած թվով հավասար կամ անհավասար մասերի, և ֆրեզման 

ընթացքում պտտեցնել նաև մշակվող մեքենամասը, ստեղծելով մեկ ընդհանուր 

կինեմատիկական շղթա հաստոցի համապատասխան մեխանիզմների և բա-

ժանարար գլխիկի միջև: 

 
Նկ. 40. Ունիվերսալ բաժանարար գլխիկ. 

1- բաժանարար գլխիկ, 2-ետևի թամբ, 3-հաստոցի սեղան 

 

11. Հղկման հաստոցների վրա օգտագործվող հարմարանքներ 

Կլոր հղկման հաստոցների վրա հղկվում են արտաքին և ներքին կլոր մա-

կերևույթներ ունեցող մեքենամասեր, օրինակ` լեսեռներ, փականներ, մատեր, 

վռաններ, գլաններ և այլն: 
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Նախապատրաստվածքը կլոր հղկման հաստոցի վրա տեղակայվում և 

ամրապնդվում է կենտրոնների, զանազան կապիչների, կալակների, կիսամա-

հիկների և այլ հարմարանքների շնորհիվ: 

Հարթ հղկման հաստոցների վրա հղկվում են նախապատրաստվածքների 

հարթ երեսները, ճակատները և այլ մակերևույթները: 

Դրանց համար որպես հաստոցային հարմարանք կիրառվում են մեքենա-

յական մամլակներ, սեղմակներ և բռնիչներ: 

Պողպատից և թուջից պատրաստված մեքենամասերը կարելի է տեղակա-

յել մագնիսական սեղանների վրա: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ի±նչ նպատակով են օգտագործվում հաստոցային հարմարանքները: 

2. Թվարկե'ք հաստոցային հարմարանքները` կախված մեխանիկական 

մշակման ձևից: 

3. Բացատրե'ք հաստոցային հարմարանքների կիրառման ազդեցությու-

նը մշակման տեխնոլոգիական գործընթացի վրա: 

4. Բերե'ք ունիվերսալ և հատուկ հաստոցային հարմարանքների օրինակներ: 

5. Թվարկե'ք հաստոցային հարմարանքների հիմնական տարրերը: 

6. Բերե'ք խառատային հաստոցային հարմարանքների օրինակներ և 

բնութագրեք դրանցից յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները: 

7. Ինչպիսի± հարմարանքների շնորհիվ կարելի է թեք և կոր մակերևույթ-

ներ ունեցող մեքենամասերի վրա կատարել անցքերի գայլիկոնում: 

8. Բերե'ք ֆրեզերային հաստոցային հարմարանքների օրինակներ և 

բնութագրե'ք դրանց կիրառման առանձնահատկությունները: 

 

Գործնական աշխատանք 

Կատարել մեքենամասերի տեղակայում և ամրապնդում` ներքոնշյալ հաս-

տոցային հարմարանքներում. 

ա) խառատային կապիչների մեջ,  

բ) կենտրոնների վրա, 

գ) կալակների վրա, 

դ) տափակապիչներում, 

ե) կոնդուկտորների մեջ, 

զ) մամլակների մեջ: 
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5.3. Մեքենամասերի տեղակայումը (բազավորումը) հաստոցների վրա 

 

Մշակման ժամանակ պահպանվող չափի սխալանք և մշակվող նախա-

պատրաստվածքի երկրաչափական տարրերի փոխադարձ դիրքերի տարածա-

կան շեղումներ առաջացնող պատճառներից մեկը հաստոցի վրա մշակման 

համար այն տեղակայելու սխալանքն է: 

Գոյություն ունեն մշակվող նախապատրաստվածքի մակերևույթների հե-

տևյալ տեսակները. ա) մշակվող մակերևույթներ, որոնք ենթարկվում են բանող 

գործիքի ներգործությանը, բ) մակերևույթներ, որոնց միջոցով նախապատ-

րաստվածքը կողմնորոշում են չափին համապատասխան տեղակայված գործի-

քի նկատմամբ, գ) մակերևույթներ, որոնց հետ կոնտակտ են ստեղծում սեղմա-

կային սարքերը, դ) մակերևույթներ, որտեղից սկսում են ստուգել պահանջվող 

չափը, ե) ազատ, այսինքն` տվյալ ամրացման ժամանակ չօգտագործված մակե-

րևույթներ: 

 Նախապատրաստվածքի մակերևույթները (ինչպես և գծերն ու կետերը), 

որոնք այն կողմնորոշում են հաստոցի վրա մշակելու համար տեղակայելիս, 

կոչվում են բազավորման տարրեր կամ տեղակայման բազաներ, իսկ նախա-

պատրաստվածքին տրվող դիրքը, որը որոշվում է բազավորող տարրերի միջո-

ցով, կոչվում է բազավորում:  

Այն մակերևույթները, գծերը և կետերը, որտեղից սկսում են պահանջվող 

չափերի ստուգումը, կոչվում են չափման բազաներ: 

Մշակվող մակերևույթները, տեղակայման և չափման բազաները, ինչպես 

նաև կտրման ուժի ուղղությունը որոշում են տեղակայման ժամանակ տեղա-

կայվող տարրերի (որոնց մեջ ամրացվում է նախապատրաստվածքը), ինչպես և 

սեղմակային սարքերի տեղաբաշխումը: 

Հարմարանքներ օգտարգործելիս հնարավոր է սարքի սխալանքի, այսին-

քն` նախապատրաստվածքների դիրքի սխալանքի առաջացում: Տեղակայման ε 

սխալանքը, որպես տրված չափի ընդհանուր սխալանքի բաղկացուցիչ մաս, 

գումարվում է բազավորման սխալանքից (εբ), ամրացման սխալանքից (εամ) և 

հարմարանքի անճշտության պատճառով առաջացած նախապատրաստվածքի 

դիրքի սխալանքից (εհ): 

Բազավորման սխալանք կոչվում է չափման բազայի սահմանային հեռա-

վորությունների տարբերությունը` չափին համապատասխան դրված գործիքի 

նկատմամբ: Բազավորման սխալանք է առաջանում այն ժամանակ, երբ չեն 
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համընկնում նախապատրաստվածքի ճափման և տեղակայման բազաները. 

այն վերացական մեծություն չէ, վերաբերում է կոնկրետ կատարվող չափին` 

տեղակայման տվյալ սխեմայի դեպքում:  

Ամրացման սխալանք (εամ) կոչվում է չափման բազայի սահմանային հե-

ռավորությունների տարբերությունը չափին համապատասխան տեղակայված 

գործիքի նկատմամբ, որն առաջացել է սեղմակային ուժի ազդեցությունից` 

մշակվող նախապատրաստվածքի տեղախախտման հետևանքով: Նախապատ-

րաստվածքների խմբի համար սխալանքը հավասար է զրո, եթե տեղախաղտ-

ման մեծությունը թեպետև մեծ է, բայց հաստատուն է. այդ դեպքում պատ-

րաստվող չափի թույլտվածքի դաշտի մեջտեղի կոորդինատը կարող է ուղղվել 

հաստոցը լարելու միջոցով: 

 Նախապատրաստվածքի դիրքի սխալանքը (εդ) հետևանք է հարմարանքի 

ոչ ճիշտ պատրաստման, նրա տեղակայման տարրերի մաշվածքի, ինչպես նաև 

հաստոցի վրա հարմարանքի տեղակայման սխալների: Այդ մեծությունը սահ-

մանափակվում է որոշակի նորմաներով և պարբերաբար վերահսկվում հար-

մարանքների շահագործման ընթացքում:  

Տեսնենք, թե ինչպես է կատարվում բազավորման իրական սխալանքի 

(շեղման) հաշվարկը, երբ նախապատրաստվածքը տեղակայվում է հարթ մա-

կերևույթով: 

 

 Ֆրեզ  

 
       ա)                                      բ)                                       գ) 

Նկ. 41. Մշակվող նախապատրաստվածքի բազավորման սխեմա 

Q-հարմարանքի մեջ նախապատրաստվածքի ամրապնդման ուժը, 

H- ֆրեզի առանցքից տեղակայման բազայի հեռավորությունը 

 

Նկար 41-ում պատկերված է բազավորման սխեմաներ, որտեղ նախա-

պատրաստվածքը տեղակայվում է հարթ մակերևույթով: 
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ա) Նկարում I հարթությունը համարվում է չափման բազա և օգտագործ-

վում որպես տեղակայման բազա, ուստի II մակերևույթի ֆրեզերման ժամանակ 

տեղակայման սխալանքը չի մտնում գումարային սխալանքի մեջ, որոնք առա-

ջացել են 30±0,15 մմ չափը ֆրեզերելու դեպքում: 

բ) Նկարում չափման բազան հանդիսանում է III հարթությունը, իսկ I 

հարթությունը հանդիսանում է տեղակայման բազա: 

Մշակվող II մակերևույթի չափի ճշգրտությունը գտնվում է H=50±0,14 չափի 

թույլտվածքի սահմաններում: Ուստի բազավորման սխալանք չափը կլինի`  

εբ =0,28 մմ 

Այսպիսով 20±0,15 մմ չափը ֆրեզելու ժամանակ լարման և մշակման հա-

մար շեղումը մնում է 0,3-0,28=0,02 մմ, որը համարվում է անբավարար, ուստի 

անհրաժեշտ է կամ բացառել տեղակայման սխալանքը, կամ կատարել չափերի 

թույլտվածքների վերահաշվարկ: 

գ) Նկարում չափման և տեղակայման բազաները համընկել են, այդ իսկ 

պատճառով 20 մմ չափի ֆրեզերման դեպքում չկա տեղակայման սխալանք. 

Բերենք հաստոցների վրա մեքենամասերի տեղակայման տարբեր օրի-

նակներ: 

1. Խառատային հաստոցի վրա նախապատրաստվածքների տեղակայումը. 

ա) եռաբռունցք կապիչում (Նկ. 42) 
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Նկ. 42.

բ) եռաբռունցք կապիչում և ետևի թամբի կենտրոնում (Նկ. 43)  

  

 
Նկ. 43 

 

 

 

 



 

 118

գ) կենտրոններում (Նկ. 44) 

 
Նկ. 44 

1-տափակապիչ, 2-մատ, 3-անրիկ, 4-առջևի կենտրոն, 5-նախապատրաստվածք, 6-

ետևի կենտրոն: 

 

դ) կալակի վրա (Նկ. 45 և Նկ. 46) 

 

 
 

Նկ. 45. Նախապատրաստվածքի տեղակայումը գլանաձև կոնական կալակի վրա 
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. 

 

Նկ. 46. Նախապատրաստվածքի տեղակայումը ցանգային թուլացվող կալակի վրա 

 

2. կլոր հղկման հաստոցների վրա նախապատրաստվածքները տեղա-

կայվում են վերը նշված ձևերով : 

3. Ֆրեզերային հաստոցների վրա նախապատրաստվածքների տեղակայ-

ման կարգը. 

ա) Մշակվող նախապատրաստվածքը տեղակայված է ֆրեզերային հաս-

տոցի սեղանի վրա (Նկ. 47)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 47. 
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բ)Լիսեռի տեղակայումը պրիզմայի վրա (Նկ. 48): 

 

 
Նկ. 48. 

1-սեղմիչ, 2-նախապատրաստվածք, 3-պրիզմա: 

 

գ) Մշակվող նախապատրաստվածքը տեղակայված է մամլակի մեջ`(Նկ. 49): 

  

 
Նկ. 49. 
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դ) Մշակվող նախապատրաստվածքը տեղակայված է բաժանարար գլխի-

կի և ետին թամբի կենտրոններում `(Նկ. 50):  

 

Նկ. 50. 

 

4) Գայլիկոնման հաստոցների վրա նախապատրաստվածքները տեղա-

կայվում են . 

- հաստոցի սեղանի վրա 

- մամլակի մեջ 

- կոնդուկտորների մեջ 

- շերտավոր հենարանների վրա 

- պրիզմաների վրա (կլոր մակերևույթները) 

 

5) Ատամնամշակման հաստոցների վրա մշակվող ատամնանիվները տե-

ղակայվում են կենտրոնական անցքով կալակների վրա, իսկ լիսեռ ատամնա-

նիվները` բազավորվում են լիսեռի կենտրոնավորող անցքերով: 

 

 Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ո±րն է կոչվում տեղակայման բազա: 

2. Ի±նչ բան է բազավորման սխալանք:  

3. Ո±րն է կոչվում չափման բազա: 

4. Ո±րն է կոչվում ամրացման սխալանք: 

5. Ի±նչ բան է նախապատրաստվածքի դիրքի սխալանք:  

6. Բերե'ք խառատային հաստոցի վրա նախապատրաստվածքների տե-

ղակայման օրինակներ: 
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7. Բերե'ք ֆրեզերային հաստոցի վրա նախապատրաստվածքների տեղա-

կայման օրինակներ: 

 

Գործնական առաջադրանք 

1) Կատարել նախապատրաստվածքների տեղադրում խառատային 

հաստոցի վրա`  

- կապիչների մեջ, 

- կենտրոններում: 

2) Կատարել նախապատրաստվածքի տեղադրում ֆրեզերային հաստո-

ցի վրա` 

- հաստոցի սեղանի վրա, 

- մամլակի մեջ, 

- պրիզմաների վրա: 

 

5.4. Կտրման ռեժիմների ընտրումը մեխանիկական տարբեր մշակումների 

դեպքում 

  

Մեխանիկական մշակման բարձր արտադրողականության հասնում են 

կտրման ռեժիմների ռացիոնալ ընտրությամբ, որոնք կախված են մշակվող 

նյութից, կտրիչ նյութից, մշակման թողվածքից, մեքենամասերի մակերևույթի 

թույլատրելի խորդուբորդությունից, նախապատրաստվածքի ու կտրիչի կոշ-

տությունից և ամրությունից, յուղող և հովացնող հեղուկներից և այլ գործոննե-

րից: Մետաղամշակման տեղեկատու գրականությունից և ընդհանուր մեքենա-

շինական նորմատիվներից օգտվելով` կարող ենք կատարել կտրող գործիքնե-

րի և կտրման ռեժիմների ռացիոնալ ընտրություն: Նախ և առաջ ընտրում են 

կտրող գործիքն իր բոլոր տվյալներով, որից հետո որոշում են կտրման խորու-

թյան և մատուցման մեծությունները: Կատարում են կտրման արագության 

ընտրություն, ըստ որի` հաշվում են կտրող գործիքի կամ նախապատրաստ-

վածքի պտուտաթվերը, որոնք համեմատում են հաստոցի անձնագրի տվյալնե-

րի հետ: Հաշվարկվում են նաև կտրման հզորությունը և հիմնական ժամանակը 

և այլն: 

Օրինակ 1 - Խառատային-պտուտակահան 16К20 հաստոցի վրա կատար-

վում է սևատաշ շրջատաշում: 
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Տրված է մշակվող մակերևույթի երկարությունը l=280մմ, նախապատ-

րաստվածքի տրամագիծը D=68մմ, շրջատաշումով ստացվում է d=62մմ չափը: 

Նախապատրաստվածքը` կռվածք, նյութը` պողպատ 40Х: Կտրող գործիքը` 

անցումային կտրիչ, Т15К6 կարծր համաձուլվածքի թիթեղիկով: 

Նախապատրաստվածքը տեղակայված է կենտրոնների վրա և ամրաց-

ված է տարիչավոր կապիչում: 

 

 
 

Նկ. 51. Մշակման սխեմա 

 

Անհրաժեշտ է որոշել կտրման ռեժիմները:  

ա) կտրման խորության որոշումը 

Մեկ անցումով շրջատաշման դեպքում կտրման խորությունը կլինի` 

 

t=  = մմ 

 

բ) Մատուցման ընտրությունը: Օգտվելով նորմատիվներից` ընտրում ենք 

մատուցման մեծությունը, ելնելով վերը նշված գործոններից 

S=0,6-0,9մմ/պտ 

Մատուցման մեծությունը հաստոցի անձնագրի տվյալների հետ համեմա-

տելով վերցնում ենք`  

S=0,8մմ/պտ: 
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գ) Որոշենք կտրման արագությունը: 

Ելնելով տրված անհրաժեշտ գործոններից և համապատասխան նորմա-

տիվներից` ընտրում ենք կտրման արագությունը`  

V=73մ/րոպ: 

դ) Որոշենք հաստոցի իլի պտուտաթվերը`  

 

n= = =342պտ/րոպ 

 

Հաստոցի անձնագրի տվյալների հետ համեմատելով` ընտրում ենք 

n=315պտ/րոպ: 

ե) Որոշենք փաստացի կտրման արագությունը: 

 

Vփ= = =67մ/րոպ 

 

զ) Կտրման հզորության ընտրումը: 

Ելնելով մի շարք գործոններից` t=3մմ, S=0,8մմ/պտ, V=67մմ/րոպ և մշակ-

վող նյութի հատկություններից, նորմատիվներից ընտրում ենք կտրման հզո-

րության արժեքը` 

N=4,9 կվտ: 

է) Հիմնական մեքենայական ժամանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

 

T0=  , որտեղ L=ℓ+y+∆ 

 

i-անցումների թիվն է, i=1, ℓ- մշակվող մակերևույթի երկարությունն է, 

ℓ=280մմ, y=1,7մմ կտրիչի ներկտրման չափն է, ∆=2մմ կտրիչի արտավազքն է: 

Այդ դեպքում L=280+1,7+2=283,7մմ  

Տեղադրենք արժեքները` 

 

T0= =1,13 րոպ 
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Օրինակ 2. Ուղղաձիգ-գայլիկոնման 2H125 հաստոցի վրա կատարվում է 

D=20մմ միջանցիկ անցքի գայլիկոնում, l=80մմ խորությամբ: Տրված է մշակվող 

նյութը` պողպատ 40, նախապատրաստվածքը` տաք գլանվածք, հովացումը 

կատարվում է էմուլսիայով: Մշակվող գործիքը` պարուրակային գայլիկոն, 

նյութը` Р18 արագահատ պողպատ: 

 
Նկ. 52. Մշակման սխեմա 

 

 Անհրաժեշտ է որոշել կտրման ռեժիմները:  

ա) Մատուցման ընտրումը: Համապատասխան նորմատիվներից 

ընտրում ենք մատուցումը` 

 

 S=0,34-0,43 մմ/պտ 

 

Հաստոցի անձնագրի տվյալների հետ համեմատելով` ընտրում ենք  

S=0,4 մմ/պտ 

Կտրման խորությունը t 

Կտրման խորությունը   

20
10

2 2

D
t    ÙÙ
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բ) Կտրման արագությունը ընտրում ենք ելնելով համապատասխան գոր-

ծոններից: 

Ըստ նորմատիվների ընտրում ենք` 

V=23,6մ/րոպ 

գ) Հաշվենք հաստոցի իլի պտուտաթվերը 

 

n= = =376 պտ/րոպ 

Հաստոցի անձնագրի տվյալների հետ համեմատելով` վերցնում ենք. 

n= 355պտ/րոպ 

դ) Կտրման փաստացի արագությունը` 

 

Vփ= = =22,3մ/րոպ 

 

ե) Կտրման հզորության որոշումը. 

N= , որտեղ 

 

M - ոլորող մոմենտն է կտրման ուժից առաջացած: 

Ընտրում ենք նորմատիվից` M=5,7 կգու·մ 

Տեղադրենք արժեքները` 

N= =2,07կվտ 

 

զ) Կտրման հիմնական ժամանակի որոշումը 

 

T0=  րոպ 

L=ℓ+y+∆, 

որտեղ՝ L-գայլիկոնի անցած ճանապարհն է մշակման ժամանակ, y-գայլի-

կոնի ներկտրման չափն է, Δ- գայլիկոնի արտավազքն է:  

y=0,4 D=0,4 20=8մմ 

∆=2—3 մմ, վերցնում ենք ∆=2մմ,  

 



 

 127

Տեղադրենք արժեքները՝ 

 

T0= =0,63 րոպ 

 

Օրինակ 3. Ուղղաձիգ-գայլիկոնման 2H125 հաստոցի վրա կատարվում է 

d=44,7մմ տրամագծով միջանցիկ անցքի անցքակոկում մինչև D=45H7 տրամա-

գծի ապահովումը: 

Տրված է մշակվող անցքի խորությունը ℓ=60մմ, պետք է ապահովել մակե-

րևույթի խորդուբորդության Ra=2 մկմ չափը: Մշակվող նյութը պողպատ 45, որի 

ամրության սահմանը σb=750 մՊա: Կտրող գործիքը` կարծր համաձուլվածքի 

(T15K6) թիթեղներից տեղադրված անցքակոկիչ, D=45 մմ տրամագծով: Անհրա-

ժեշտ է որոշել կտրման ռեժիմները: 

Կտրման խորությունը` 

 

t=  = մմ 

 

Ըստ համապատասխան նորմատիվների ընտրում ենք մատուցման և 

կտրման արագության մեծությունները` 

S=1,0—1,5 մմ/պտ 

Հաստոցի անձնագրի տվյալների հետ համեմատելով վերցնում ենք` 

S=1,2 մմ/պտ 

Կտրման արագությունն ընտրում ենք` ելնելով մշակվող նյութի և կտրող 

գործիքի համապատասխան հատկություններից, ինչպես նաև մշակվող մակե-

րևույթի խորդուբորդության Ra=2 մկմ արժեքից: 

V=70 մ/րոպ 

Հաստոցի իլի պտուտաթվերի որոշումը` 

n= = =496 պտ/րոպ: 

 

Հաստոցի անձնագրի համապատասխան տվյալների հետ համեմատելով 

վերցնում ենք` n=500 պտ/րոպ: 
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Կտրման փաստացի արագությունը` 

 

Vփ= = =70,6 մ/րոպ 

Կտրման հիմնական ժամանակը՝ 

T0=  , որտեղ  

L=ℓ+y+∆ անցքակոկիչի անցած ճանապարհն է: 

y=0,55 մմ անցքակոկիչի ներկտրման չափն է 

∆=2 մմ անցքակոկիչի արտավազքի չափն է: 

Այդ դեպքում L=60+0,55+2=62,55 մմ 

Տեղադրենք արժեքները` 

 

T0= =0,11 րոպ 

 

Օրինակ 4. Ուղղաձիգ-ֆրեզերային 6P13 հաստոցի վրա կատարվում է 

B=70 մմ լայնությամբ և ℓ =600 մմ երկարությամբ մակերևույթի ֆրեզերում: 

Տրված է մշակման թողվածքը h=3,7 մմ մշակվող նյութը պողպատ 45: 

Կատարվում է նախնական ֆրեզերում ապահովելով խորդուբորդության 

Rz=80 մկմ չափ: 

Անհրաժեշտ է ընտրել կտրող գործիքը և որոշել կտրման ռեժիմները: 

 



 

 129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 53. Ֆրեզերման սխեմա 

 

- Ըստ համապատասխան նորմատիվների, ընտրում ենք կտրող գործիքը` 

ճակատատաշ ֆրեզ, կարծր համաձուլվածքից (Т15К6) պատրաստված մակա-

դրված սալիկներով, D=110 մմ տրամագծով, Z=4 ատամ:  

- Կտրման խորության ընտրումը: 

Ընդունում ենք` մշակումը կատարվում է մեկ անցումով, որի դեպքում 

կտրման խորությունը t=h=3,7 մմ  

- Համապատասխան նորմատիվներից ելնելով ընտրում ենք` 

մեկ ատամին ընկնող մատուցումը` Sz=0,2 մմ/պտ, իսկ 

կտրման արագությունը` V=195,5 մ/րոպ 

-Հաստոցի իլի պտուտաթվերը 

 

n= = =556 պտ/րոպ 

 

Հաստոցի անձնագրի տվյալների հետ համեմատելով` վերցնում ենք 

n=500 պտ/րոպ 
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Կտրման փաստացի արագությունը` 

 

 Vփ= = =172,7 մ/րոպ 

 

-Ընդերկայնական մատուցման չափը` S=Sz x Z x n=0,2 x 4 x 500=400 

պտ/րոպ 

-Կտրման հիմնական ժամանակը` 

T0= , որտեղ 

 L- մշակման ժամանակ ֆրեզի անցած ճանապարհն է, որը հաշվարկվում 

է հետևյալ կերպ` 

L=ℓ+y+∆, որտեղ 

ℓ =600 մմ` մշակվող մակերևույթի երկարությունն է,  

y=0,3D=0,3x110=33մմ` ֆրեզի ներկտրման չափն է, 

∆=3 մմ` Ֆրեզի արտավազքի չափն է: 

Տեղադրենք արժեքները` 

T0= =1,59 րոպ 

 

Օրինակ 5. Խառատա-պտուտակահան 16K20 հաստոցի վրա մշակել մետ-

րական M60x4-8g եռանկյուն պրոֆիլով պարուրակ: Տրված է` պարուրակա-

մշակվող մակերևույթի երկարությունը` l=80 մմ, մշակվող նյութը` պողպատ 

45X, պարուրակի քայլը` P=4 մմ: 

Անհրաժեշտ է կատարել գործիքի ընտրում և կտրման ռեժիմների որո-

շում: 

Կտրող գործիքի ընտրումը: Վերցնում ենք մետրական պարուրակահան 

կտրիչ, կտրող նյութը` կարծր համաձուլվածք Т15К6, կտրիչի իրանը պողպատ 45: 

Մշակումը կատարվում է i=6 անցումով: 

Մատուցումը պարուրակամշակման ժամանակ հավասար է պարուրակի 

քայլին. 

 S=P=4 մմ/պտ 

Կտրման արագությունը ընտրենք համապատասխան նորմատիվներից` 

V=109 մ/րոպ 

Հաստոցի իլի պտուտաթվերը կլինի ` 
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n= = =578 պտ/րոպ 

 

Հաստոցի պտուտաթվերի շարքից վերցնում ենք n=500 պտ/րոպ: 

  

Կտրման փաստացի արագությունը`  

Vփ= = =94,2 մ/րոպ 

 

Կտրման հիմնական ժամանակը` 

T0= , որտեղ 

=6 անցումների թիվն է: 

l=80մմ մշակվող պարուրակի երկարությունն է: 

 կտրիչի ներկտրման և արտավազքի չափն է ,  

Տեղադրենք արժեքները` 

T0= =0,31 րոպ 

 

Օրինակ 6. Կլոր հղկման 3M131 հաստոցի վրա երկայնական հղկման մե-

թոդով կատարվում է լիսեռի d=40h6մմ տրամագծով մակերևույթի հղկում: 

Տրված է մշակվող նյութը`պողպատ 40x, մխված, կարծրությունը HRC52: 

Մշակվող մակերևույթի երկարությունը l=210 մմ, մշակվող մակերևույթի 

խորդուբորդության պարամետրը Ra=1 մկմ: Թողվածքը մեկ կողմի վրա h=0,2 մմ: 
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Նկ. 54. Արտաքին հղկման սխեմա 

 

Անհրաժեշտ է ընտրել հղկաքարը և հաշվել կտրման ռեժիմները: 

Տեղեկատու գրականությունից ընտրում ենք հղկաքարի նյութը, կառուց-

վածքը և չափերը՝ Э9А40СМ25К8,  

ПВD600х63х65,  

30-35մ/վ 

Որտեղ՝ հղկաքարի տրամագիծը D=600 մմ; լայնությունը B=63 մմ: 

Հղկաքարի արագությունը՝ Vհ=30-35 մ/վ 

 

Vհ= , 

D=600 մմ տրամագծով հղկաքարի համար հաստոցի անձնագրից վերց-

նում ենք պտուտաթվերը n=1112 պտ/րոպ:  

Տեղադրենք արժեքները՝ 

 

Vհ= = 35 մ/րոպ, որը գտնվում է թույլատրելի սահման-

ներում: 
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Մշակվող նախապատրաստվածքի շրջանագծային արագությունը՝ Vն=15-

55 մ/ր, ընդունում ենք Vն=35 մ/ր, որոշենք մշակվող նախապատրաստվածքի 

պտուտաթվերը՝ 

 

nն= = =280 պտ/րոպ 

 

Կտրման խորությունն իրենից ներկայացնում է հղկաքարի մատուցումը 

լայնական ուղղությամբ: t=0,005-0,015 մմ/ընթ: Ելնելով հղկման պրոցեսի գոր-

ծոններից և հաստոցի պարամետրերից` ընտրում ենք՝ t=0,005 մմ/ընթ: 

Մշակվող մեքենամասի մեկ պտույտին ընկնող երկայնական մատուցումը 

որոշվում է հետևյալ կերպ՝  

S=Sլ x B, որտեղ  

B=63 մմ հղկաքարի լայնությունն է կամ բարձրությունը:  

Տեղեկատու գրականությունից վերցնում ենք հղկաքարի լայնությանը հա-

մապատասխանող մատուցման չափը՝ Sլ=0,3 մմ/պտ: 

Այս դեպքում S=0,3 63=18,9 պտ/րոպ: 

Որոշենք հաստոցի սեղանի երկայնական ընթացքի արագությունը՝ 

 

Vսեղ.= = =5,3մ/ր 

 

Հաստոցի անձնագրից օգտվելով` վերցնում ենք V=5 մ/ր: 

Կտրման հիմնական ժամանակի որոշումը՝ 

 , որտեղ 

  

L-հաստոցի սեղանի ընթացքի երկարությունն է, կլոր հղկման դեպքում 

L=l=210մմ:  

k-ճշգրտության գործակիցն է , մաքուր մշակման դեպքում k=1,4:  

Տեղադրենք արժեքները՝ 

 

T0=  
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Օրինակ 7. Ներքին հղկման 3K228B հաստոցի վրա կատարվում է D=60H7 

միջանցիկ անցքի հղկում:  

Տրված է մշակվող նյութը պողպատ 45, մխված, կարծրությունը HRC45: 

Մշակվող մակերևույթի երկարությունը l=60 մմ: Մշակվող նյութի խորդուբոր-

դության պարամետրը՝ Ra=0,63 մկմ: Թողվածքը մեկ կողմի վրա h=0,2 մմ: 

 

 
Նկ. 55. Ներքին հղկման սխեմա 

Անհրաժեշտ է ընտրել հղկասկավառակը և որոշել կտրման ռեժիմները: 

Տեղեկատու գրականությունից ընտրում ենք հղկասկավառակի նյութը, 

կառուցվածքը և չափերը: Ներքին հղկման ժամանակ հղկասկավառակի տրա-

մագծի չափը վերցնում ենք =0,8÷0,9 պայմանից, որտեղ Dհ հղկասկավառակի 

տրամագիծն է, իսկ Dն- նախապատրաստվածքի տրամագիծը. 

Dհ= Dն (0,8—0,9)=60 (0,8—0,9)=4854 մմ ընտրում ենք Dհ=50 մմ: Հղկաքարի 

բարձրությունը վերցնում ենք անցքի խորությունից` ելնելով B=l-(10—15)մմ, 

վերցնում ենք B=60-10=50 մմ: Հղկասկավառակի ձևը ПВ հարթ սկավառակ ներ-

տաշվածքով, նյութը Э9А էլեկտրակորունդ, 25 հատկայնություն, կարծրությու-

նը` C2, հղկագործիքի ստրուկտուրան N5 միջին խիտ, կերամիկական կապակ-

ցիչ՝ K8, հղկասկավառակի դասը՝ A: 
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Տեսականշումը Э9А25С25К8А, 

ПВ50х50х20, 

35մ/վ: 

Հղկասկավառակի պտուտաթվերի որոշումը  

 

nh= = =13376 պտ/րոպ 

 

Հաստոցի անձնագրի տվյալներից վերցնում ենք՝ nհ=13000 պտ/րոպ 

 - Մշակվող նախապատրաստվածքի պտուտաթվերն ընտրում ենք ելնե-

լով համապատասխան նորմատիվներից nն=200 պտ/րոպ: 

Նախապատրաստվածքի շրջանագծային արագությունը՝  

 

Vն= = =37,7 մ/ր 

 

- Ելնելով նախապատրաստվածքի տրամագծի և պտուտաթվերի արժեք-

ներից` տեղեկատու գրականությունից ընտրում ենք.  

հղկաքարի երկայնական րոպեական մատուցումը Sր=5390 մմ/ր, իսկ 

հղկաքարի լայնական մատուցումը Sկ.ը.=0,004մմ/կ.ընթ. 

- Որոշենք կտրման հիմնական ժամանակը` 

To= , որտեղ 

L - հաստոցի սեղանի ընթացքի երկարությունն է:  

Հղկաքարի արտավազքը յուրաքանչյուր կողմի վրա հավասար է 0,5B, 

ուստի L=l=60մմ: h - թողվածքի չափն է` մեկ կողմի վրա h=0,2 մմ, 

Sր – երկայնական մատուցումն է, Sր=5390 մմ/ր,  

Sկը - հղկաքարի լայնական մատուցումն է`  

Sկը=0,004 մմ/պտ 

Տեղադրենք արժեքները՝ 

 

To=  =1,11րոպ 
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Գործնական առաջադրանք 

№1 - Խառատապտուտակահան 1K62 հաստոցի վրա կատարվում է 

d=53մմ միջանցիկ անցքի ներտաշում` ապահովելով մինչև D=55H9մմ չափը: 

Տրված է անցքի երկարությունը` l=80մմ, մշակվող նյութը պողպատ 35: σв նա-

խապատրաստվածքը դրոշմվածք: 

Անհրաժեշտ է ընտրել կտրման գործիքը և որոշել կտրման ռեժիմները: 

№2 - Ուղղաձիգ գայլիկոնման 2H135 հաստոցի վրա կատարվում D=24H12 

խուլ անցքի գայլիկոնում, l=80 մմ անցքի խորությամբ, մշակվող նյութը` CЧ-25 

թուջ, HB210, մշակումը կատարվում է առանց հովացման: 

Անհրաժեշտ է ընտրել կտրող գործիքը և որոշել կտրման ռեժիմները: 

 

№3 Հորիզոնական ֆրեզերային 6P13 հաստոցի վրա կատարվում է B=40 

մմ լայնությամբ, l=120 մմ երկարությամբ մակերևույթի ֆրեզերում: Միակողմա-

նի թողվածքը h=3 մմ, մշակվող նյութը` պողպատ 45: 

Անհրաժեշտ է ընտրել կտող գործիքը և որոշել կտրման ռեժիմները: 

 

№4 Ներքին հղկման 3K228B հաստոցի վրա կատարվում է D=100H7 մի-

ջանցիկ անցքի հղկում, l=120 մմ խորության, միակողմանի թողվածքը` h=0,25 

մմ, մշակվող նյութը CЧ30, HB220:  

Անհրաժեշտ է ընտրել կտրող գործիքը և որոշել կտրման ռեժիմները:  

 

5.5. Պարուրակային միացությունների վերականգնումը մեխանիկական 

մշակմամբ 

 

Պարուրակային միացումներում հազվադեպ են թերություններ առաջա-

նում, եթե դրանց մեքենամասերը ճիշտ ընտրված նյութերից են պատրաստված 

և ջերմամշակված են, եթե միշտ հետևում են մանեկներին ու պտուտակներին, 

այնպես որ նրանք միշտ կանոնավոր ձգված լինեն, և եթե միացումները քան-

դում են ոչ հաճախ: Թերություններն առաջանում են պտուտակներն ու մանեկ-

ները բավականաչափ ձգված չլինելու պատճառով, հատկապես այն միացում-

ներում, որոնք աշխատանքի ժամանակ ընդունում են մեծ կամ փոքր, աննշան 

բեռնվածքներ: Այդ բեռնվածքների համատեղ ազդեցության տակ և մի քանի այլ 

պատճառներից հեղույսներն ու պտուտակները երկարում են, խախտվում են 
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պարուրակի քայլը և նրա պրոֆիլը, մանեկները սկսում են «լռվել»: Շարքից 

դուրս են գալիս միացման մեքենամասերը:  

Ավելի շուտ են մաշվում հաճախ քանդվող ու կարգավորվող միացումների 

մեքենամասերը: Մաշման ենթարկվում են պարուրակը, հեղյուսների գլխիկների 

ու մանեկների նիստերը: Պարուրակի ամբողջությունը խախտվում է նաև մանեկը 

կամ պտուտակը չափից ավելի ձգելուց կամ դրանց լռվելու հետևանքով: 

Պարուրակային միացումների մաշումն ամենից հաճախ տեղի է ունենում 

հետևյալ դեպքերում.  

1. Փոխվել է պարուրակի պրոֆիլն ըստ միջին տրամագծի. մեծացել է բա-

ցակը (նկատվում է պտուտակներում և հաճախ արտապտուտակվող ամրակ-

ման հեղյուսներում): 

2. Պարուրակի պրոֆիլի աշխատանքային մակերևույթները ճմլված են 

աշխատանքային բեռնվածքների ազդեցության տակ: 

3. Հեղյուսի ձողը երկարել է առանցքային աշխատանքային բեռնվածքնե-

րի ազդեցության ու ձգման ճիգերի հետևանքով: 

4. Փոխվել է պարուրակի քայլն առանցքային աշխատանքային բեռն-

վածքների ազդեցության տակ: 

 Մաշված կամ վնասված ամրակման հեղյուսներն ու պտուտակները չեն 

նորոգում, այլ փոխարինում են նորով: 

 Եթե միացման մեջ պոկվել է պտուտակը կամ պարուրակավոր երիթը, 

միացումը նորոգում են զանազան եղանակներով: Պտուտակը կամ պարուրա-

կավոր երիթը կոտրվել է անցքի խորքում, ապա բեկորները հանում են այսպես: 

Բարակ անցքահատը կամ բութ կետանշիչը դնում են բեկորին, անցքահա-

տին մուրճով թեթև հարվածելով, նրան տալիս են պարուրակի մուտքին հակա-

ռակ ուղղության թեքում, արտապարուրակում են բեկորը: Այդ ընթացքում աշ-

խատում են չվնասել պարուրակի եզրը: 

Մյուս եղանակը: Պտուտակի կամ պարուրակավոր երիթի բեկորի մեջ 

անցք են գայլիկոնում, որի տրամագիծը պարուրակի տրամագծից փոքր է, և 

նրա մեջ մխված կողավոր ձող են վարսում: Արտապտտելով ձողը` բնից հե-

ռացնում են բեկորը: 

Մաշված արտաքին պարուրակով մեծ տրամագիծ ունեցող մեքենամասե-

րը նորոգում են այսպես. հեռացնում են հին պարուրակը և նոր պարուրակ են 

փորում (եթե այդ թույլատրվում է ամրության պայմաններով) կամ թե մեքենա-

մասին հագցնում են պարուրակավոր ակնոց կամ բանդաժ: Եթե հեռացնում են 
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հին պարուրակը, ապա նորը մշակում են մինչև մոտավոր փոքր տրամագիծն 

ըստ ստանդարտի: 

Մեքենամասերի անցքերի մաշված կամ պոկված պարուրակը սովորա-

բար չեն վերականգնում: Այստեղ այդ հարցը կարելի է լուծել հետևյալ կերպ.  

ա) անցքը գայլիկոնում են մեծ խորությամբ (եթե այդ հնարավոր է) և դրա 

մեջ նորից պարուրակ են փորում. խորացված անցքում ներպտտում են երկա-

րացված պարուրակավոր մասով նոր պտուտակ, 

բ) լայնագայլիկոնում են անցքը, մեծ տրամագծի նոր պարուրակ են փո-

րում և տվյալ տրամագծի պարուրակով նոր պտուտականեր են դնում: Միաց-

վող երկրորդ դետալի անցքը լայնագայլիկոնում են պտուտակ դնելու համար: 

Պարուրակային միացումներ նորոգելիս հաճախ հին պարուրակավոր 

գամասեղի փոխարեն պատրաստում են նոր գամասեղ` աստիճանով և երկու 

տրամագծի պարուրակով (նկ. 56, ա): Մեծը` պարուրակավոր գամասեղը 

միացվող մեքենամասից մեկի մեջ (այն անվանենք իրան) ներպտտելու, իսկ 

փոքրը` այդ մեքենամասը երկրորդին ամրացնելու և դրանք մանեկով ձգելու 

համար: 

 
          Ա                                                   բ                                             գ 

 

Նկ. 56. Մաշված պարուրակավոր անցքերի նորոգումը. 

ա) աստիճանավոր գամասեղ դնելով, բ) միջակա պարուրակավոր ականոց դնելով, 

գ) վռան (1) տեղադրված է սոսնձման եղանակով 

 

Եթե իրանում պարուրակն այնպիսին է, որ հարկ է լինում մեծ տրամա-

գծով կամ մեծ աստիճաններով նոր պարուրակավոր երիթ պատրաստելու, տե-

ղակայում են արտաքին ու ներքին պարուրակավոր ականոց (նկ. 56, բ և գ): Ար-

տաքին պարուրակով ականոցն ամրացնում են իրանում, ներքին պարուրակը 



 

 139

նորմալ պարուրակավոր երիթի կամ նորմալ պտուտակի համար է: Ականոցը 

տեղակայում են մեքենամասերի հարթությանը համահարթ և ամրացնում են 

սոսնձով, կառանիչով կամ բույթով:  

Որոշ դեպքերում փակում են մեքենամասերի մաշված պարուրակով անց-

քը և կողքին նոր անցք են գայլիկոնում, որից հետո նրա մեջ նոր պարուրակ են 

փորում պահանջվող տրամագծով: Նոր անցք են գայլիկոնում նաև միացվող 

երկրորդ մեքենամասում: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Նշե'ք պարուրակային միացության տարրերը  

2. Ի±նչ պատճառներից են առաջանում պարուրակային միացությունների 

թերությունները  

3. Ո±ր դեպքում է պարուրակային միացումների մաշումն ավելի հաճախ 

տեղի ունենում 

4. Ինչպե±ս կարելի է հանել հեղյուսի կոտրված մասը անցքի խորքից 

5. Մեքենամասերի անցքերի մաշված կամ պոկված պարուրակներն ինչ-

պե±ս կարելի է վերականգնել 

6. Ե±րբ և ինչպե±ս են կիրառում արտաքին ու ներքին պարուրակով ականոցը: 

 

Գործնական առաջադրանք 

Իրանի պարուրակային անցքի մեջ կտրվել է գամասեղի պարուրակային 

մասը և մնացել անցքի մեջ: Անհրաժեշտ է անցքից հանել գամասեղի կոտրված 

մասը (բեկորը): 

 

5.6. Երիթային և բազմաերիթային միացումների նորոգումը 

 

Երիթները սովորաբար չեն նորոգում, այլ նորն են պատրաստում: Այնուհե-

տև խարտոցման, ռանդման, ֆրեզերման կամ հղկման միջոցով դրանք տեղադ-

րում են ըստ լիսեռի և դրա կցորդվող մեքենամասերի երիթափորակների մեջ: 

Երիթափորակները նորոգում են, իսկ նորոգման եղանակը որոշվում է մե-

խանիզմի օգտագործման պայմաններով: 

Վերցնենք լիսեռների մաշված փորակները. դրանք նորոգում են կողը մակա-

եռելու (Նկ. 57, ա) և հետո ֆրեզերելու միջոցով: Այդ դեպքում պահպանում են 

ստանդարտով սահմանված փորակի չափը: Հնարավոր է նաև այսպիսի նորոգու-
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մը. լայնացնում և խորացնում են փորակը` լրիվ վերացնելով մաշման հետքերը, 

այնուհետև դրա համար պատրաստում են աստիճանավոր երիթ (Նկ. 57, բ): 

 

 
Նկ. 57. Երիթային միացումների նորոգումը. 

ա) երիթափորակը մակաեռելով, բ) աստիճանավոր երիթը տեղակայելով, 

գ) պրիզմայաձև երիթ շեղահատքով; 

 

Լիսեռի հետ կցորդվող մեքենամասերի մաշված երիթափորակները մշա-

կում են թործիչ հաստոցների վրա: 

Գոյություն ունի երիթափորակների վերականգնման այսպիսի եղանակ. 

լիսեռի կամ անվակունդի այլ տեղում նոր փորակ են հանում: Այն ֆրեզերահա-

նում են հին փորակին զուգահեռ տրամագծային հարթությունում, որն այդ փո-

րակի նկատմամբ գտնվում է 90, 135, 180 աստիճանների անկյան տակ: Հին փո-

րակը սովորաբար եռալցնում են: 

Երիթային միացումները նորոգելիս անհրաժեշտ է հարմարադրման մի-

ջոցով հասնել երիթների կիպ կցորդմանը` միացվող մեքենամասերի փորակնե-

րի կողմնային մակերևույթների հետ:  

Նորոգման ժամանակ պրիզմաձև երիթները կարելի է փորակներից հանել 

առանց վնասելու, դրա համար դրանց միջին մասում պարուրակավոր անցք են 

անում և որի մեջ ամրացնում պտուտակը: Երբ պտուտակն իր ծայրով հենվի լի-

սեռին, այն շարունակում են պտտել, և այդ ժամանակ երիթը բարձրանում է:  

Երիթը կարելի է փորակից հանել քանդահանիչով և մուրճի օգնությամբ, 

օգտագործելով նրա շեղահատքը (Նկ. 57, գ):  

Բազմաերիթային փորակները սովորաբար չեն նորոգում: Մաշված բազմա-

երիթային փորակներով մեքենամասերը մեծ մասամբ փոխարինում են նորով: 
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Սակայն դժվար պատրաստվող մեքենամասերի փորակները հաճախ նորոգում 

են: Այդ նորոգումը կատարում են մետաղ մակաեռելու միջոցով, իսկ հետագա մե-

խանիկական մշակումը պետք է կատարվի միացվող մեքենամասի բազմաերիթա-

յին ելունների դասավորմանն ու չափերին ճիշտ համապատասխան: 

Բազմաերիթները լիսեռի վրա կարելի է նորոգել ատամների լայնացման 

շնորհիվ, երբ բազմաերիթային միացումը կենտրոնավորվում է ներքին տրա-

մագծով: 

Եթե բազմաերիթները մաշված են, այն պետք է մխամեղմել, որից հետո 

յուրաքանչյուր բազմաերիթի ատամ իր երկայնական ուղղությամբ ակոս հանե-

լով լայնացնում են մինչև նոմինալ չափը, 1-2մմ թողվածքով հետագա մեխանի-

կական մշակման համար (նկ. 58): 

 

       ակոս 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ա                          բ           գ                         դ 

 

Նկ. 58. Բազմաերիթի նորոգումը. 

ա) բազմաերիթը բացված ակոսով, բ) լայնացնող հատիչ, գ) սրածայր հատիչ,  

դ) բազմաերիթի ատամի լայնացումը հատիչով Р ուժի ազդեցությամբ: 
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Բազմաերիթի յուրաքանչյուր ատամի երկայնքով սուր ծայր ունեցող գոր-

ծիքի շնորհիվ գիծ է տարվում (փորվում): Այնուհետև փորած գծի երկայնքով 

հատիչի շնորհիվ բացվում է ակոս, արդյունքում լայնանում է բազմաերիթի 

ատամը (Նկ. 58 դ):  

Ատամների լայնացումը կարելի է կատարել նաև ռանդման հաստոցի վրա: 

Սուր կոնական եզր ունեցող հոլովակի շնորհիվ: Բազմաերիթների լայնացումից 

հետո փորված ակոսները էլեկտրաեռակցման շնորհիվ լցնում են մետաղով: Լիսե-

ռը թրծաթողում են և ուղղում, իսկ բազմաերիթները ենթարկում են մեխանիկա-

կան մշակման՝ ապահովելով նոմինալ չափերը (ֆրեզերում և հղկում): Մշակումն 

ավարտելուց հետո բազմաերիթները ենթարկվում են մխման: 

Անցքի մեջ գտնվող փոքր մաշվածություն ունեցող բազմաերիթները 

(որոնց նստեցումը իրականացվում է արտաքին տրամագծով) կարելի է նորոգել 

բազմաերիթի ատամների լայնացման շնորհիվ: Դրա համար օգտագործվում է 

հատուկ անցքահատիչ, որը հատուկ հիդրավլիկ մամլիչի ճնշման տակ անց-

կացվում է բազմաերիթային անցքով, որի արդյունքում լայնանում են բազմա-

երիթի ատամները: Այնուհետև բազմաերիթային անցքը բազմաերիթային ձգիչի 

շնորհիվ չափաբերում են՝ հեռացնելով արտաճնշման ենթարկված ավելորդ մե-

տաղը: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ի±նչ եղանակներով կարելի է երիթը հանել փորակից: 

2. Ո±ր դեպքում են կատարում բազմաերիթային միացումների նորոգումը: 

3. Ի±նչ կարգով է կատարվում բազմաերիթների նորոգումը, եթե նրանք 

գտնվում են լիսեռի վրա: 

4. Ինչպիսի± մեխանիկական մշակման են ենթարկվում նորոգվող բազ-

մաերիթները: 

5. Ինչպիսի± ջերմամշակումների է ենթարկվում բազմաերիթային լիսեռը 

նորոգման ընթացքում: 

6. Ի±նչ կարգով են նորոգվում անցքի մեջ գտնվող բազմաերիթները: 
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5.7 Մեքենամասերի վերականգնումը պլաստիկ դեֆորմացումով 

 

Պլաստիկությունն արտաքին ուժերի ազդեցությամբ առանց քայքայման, 

դեֆորմացիայի ենթարկվելու և այդ ուժերի ազդեցությունը վերացնելուց հետո 

ստացված ձևը պահպանելու հատկությունն է: 

 Արտաքին ուժերի ազդեցությամբ պլաստիկ դեֆորմացիաների հետևան-

քով մետաղին որևէ ձև տալու պրոցեսը կոչվում է ճնշումով մշակում: Նորոգ-

ման աշխատանքներում հիմնականում մետաղները ճնշումով մշակման են են-

թարկվում տաք և սառը վիճակներում:  

Սառը վիճակում մետաղները ճնշումով մշակելը մեծ ազդեցություն է թող-

նում դրանց կազմության վրա: Մետաղը սառը վիճակում դեֆորմացիայի են-

թարկելով բարձրացվում է նրա ամրությունը, կարծրությունը, բայց պակասում 

է ճլությունը, այսինքն` առանց մխելու մետաղին կարելի է տալ բարձր մեխա-

նիկական հատկություններ: Սառը մշակման են ենթարկվում համեմատաբար 

ցածր ածխածնային պողպատներից, գունավոր մետաղներից ու համաձուլ-

վածքներից (արույրից և բրոնզից) պատրաստված մեքենամասերը: 

Տաք վիճակում մետաղը դեֆորմացիայի ենթարկելիս (ճնշումով մշակե-

լիս) նրա սյունաձև բյուրեղները բարակում և նրբաթելերի ձևով ձգվում են 

կռվածքի առանցքի երկարությամբ, որը բարձրացնում է մետաղի մեխանիկա-

կան հատկությունները: Տաք մշակման են ենթարկվում գլխավորապես պող-

պատները, որոնց 800˚C-ից բարձր ջերմաստիճանով տաքացնելիս բարձրա-

նում է դրանց պլաստիկությունը:  

Պլաստիկ դեֆորմացումով մեքենամասերի վերականգնումը իրագործ-

վում է նստեցման, ուղղման, լայնացման, շրջասեղման, արտաճնշման օպերա-

ցիաների շնորհիվ: 



 

 144

Նստեցման դեպքում մեծանում է նախապատրաստվածքի լայնությունը ի 

հաշիվ դրա երկարության: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ա)                                      բ) 

Նկ. 59. Մեքենամասի նստեցման օպերացիան. 

1 և 4- կալակ, 2- վռան, 3- շարժաթև,  

P- դեֆորմացնող ուժ, δ- դեֆորմացման չափը: 

 

Նկ. 59 ա)- ում պատկերված է P ուժի ազդեցությամբ մետաղը դեֆորմաց-

վում է δ չափով: 

Նկ. 59 բ)-ում պատկերված է (1) և (4) կալակների շնորհիվ (2) վռանի 

նստեցման օպերացիան շարժաթևի անցքի մեջ: 

 Լայնացում (անցքալայնում) օպերացիայի դերը կայանում է նրանում, որ 

մաշված մակերևույթները վերականգնվում են արտաքին մակերևույթների չա-

փերը մեծացնելով ի հաշիվ ներքին մակերևույթների չափերի փոփոխման: 

Օրինակ, այս եղանակով են վերականգնվում շարժաթևերի մատերը, վռաննե-

րը, սնամեջ լիսեռները, դիֆերենցիալ մեխանիզմի բաժակները և այլն: 
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                               ա)                                         բ) 

Նկ. 60 Անցքի լայնացումը հատուկ հարմարանքի մեջ. 

ա) անցքալայնման սխեման, բ) անցքալայնման օպերացիան: 

1- դրոշմ, 2-մատ (մշակվող մեքենամաս), 3-պուանսոն, 4-մատրիցա: 

Նկ. 60 ա)-ում պատկերված է անցքալայնման սխեման, իսկ Նկ. 60 բ)- ում 

պատկերված է մխոցամատի (2) անցքալայնման օպերացիան, հատուկ հարմա-

րանքի մեջ: 

Շրջասեղմում օպերացիայի դերն այն է, որ մեքենամասի արտաքին չա-

փերի փոքրացման շնորհիվ փոքրանում է նաև մաշված ներքին մակերևույթնե-

րի չափերը, թույլտվածքի դաշտի սահմաններում:  

 

 
                            ա)                                             բ) 

Նկ. 61. Մեքենամասերի շրջասեղմումը. 

ա) շրջասեղման սխեման, բ) վռանի անցքի շրջասեղման (փոքրացման) 

օպերացիան, 

1- հենոց, 2-պուանսոն, 3-վռան (մշակվող մեքենամաս), 4-կոնական մատրիցա: 
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Նկ. 61 ա)- ում շրջասեղման սխեման է 

Նկ. 61 բ)-ում պատկերված է բրոնզե վռանի (3) մաշված անցքի շրջասեղմ-

ման (փոքրացման) օպերացիան` ի հաշիվ արտաքին չափի: 

  

Արտաճնշում օպերացիան կիրառվում է այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է 

մեծացնել մեքենամասի մաշված հատվածի չափերը` ի հաշիվ չաշխատող մա-

կերևույթի մետաղամասի վերաբաշխման: 

 
Նկ. 62. Արտաճնշում օպերացիան 

Նկար 62-ում պատկերված է բազմաերիթային ատամի կողմնային մակե-

րևույթների մաշված մակերևույթների չափերի վերականգնման օպերացիան:  

 Արտաճնշման դեպքում միաժամանակ կատարվում են մետաղի լայնաց-

ման և նստեցման պրոցեսներ: 

Երկար լիսեռատիպ ծռված մեքենամասերը կարելի է ճնշման շնորհիվ 

ուղղել, որը կատարվում է հատուկ ստենդների մեջ մամլիչի շնորհիվ: 

Պլաստիկ դեֆորմացումով մշակվող մեքենամասերը վերջում ենթարկ-

վում են ջերմամշակման: 

Հարթ մակագլանում 

Հարթ մակագլանումը խառատային վերջնամշակման օպերացիաներից 

մեկն է, որի դեպքում պլաստիկ դեֆորմացումով ստանում են արտաքին և ներ-

քին մակերևույթների բարձր դասի մաքրություն (խորդուբորդության մինչև 

R0=0,32 մկմ չափ): 
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Նկ. 63. Արտաքին մակագլանում. 

1- բռնիչ, 2- հոլովակ 

 Հարթ հոլովակով կատարվում է արտաքին մակագլանում: 

 

 Ակոսավոր մակագլանում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 64. Ակոսավոր մակագլանում. 

ա) մակագլանման պրոցեսը, բ) երկհոլովականի բռնիչ,  

1- բռնիչ, 2- հոլովակ, 3- հոլովակի առանցք 

  

Նկար 64-ում պատկերված է ակոսավոր մակագլանում, որը կատարվում 

է բռնակների, պտուտակների գլխիկների, տարբեր բռնիչների և այլ մեքենամա-

սերի վրա: Նախշերը ստացվում են մխված մակագլանման հոլովակով մակա-

գլանելով, որի արտաքին մակերևույթն ունի համապատասխան ակոսներ:  
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Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ի±նչ բան է մետաղի պլաստիկությունը:  

2. Նկարագրե'ք մետաղի ճնշումով մշակման պրոցեսը: 

3. Բացատրե'ք սառը վիճակում մետաղների ճնշումով մշակման առանձ-

նահատկությունները: 

4. Ո±ր մետաղներից պատրաստված մեքենամասերն են ենթարկվում սա-

ռը ճնշման (մշակման): 

5. Նշե'ք մետաղների տաք վիճակում ճնշումով մշակման առանձնահատ-

կությունները: 

6. Նշե'ք պլաստիկ դեֆորմացումով մեքենամասերի վերականգնման մե-

թոդները: 

7. Ո±ր դեպքում են կատարվում մեքենամասերի նստեցման և լայնացման 

օպերիացիաները: 

8. Ո±ր դեպքում են կատարվում մեքենամասերի շրջասեղման և արտա-

ճնշման օպերացիաները: 

9. Բացատրե'ք մակագլանման պրոցեսի առանձնահատկությունները 

 

5.8. Մեխանիկական մշակման ժամանակ օգտագործվող գործիքների 

տեսակները և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները 

  

Համառոտ կերպով ներկայացնենք ավտոմոբիլների նորոգման արտա-

դրամասերում մեքենամասերի մեխանիկական մշակման ժամանակ օգտա-

գործվող գործիքների տեսակները և դրանց կիրառման առանձնահատկություն-

ները: 

ա) Խառատային կտրիչներ: Խառատային մշակման համար օգտագործ-

վում են հետևյալ տեսակի կտրիչները. 
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Նկ. 65. Խառատային կտրիչների տեսակները. 

ա) անցահատ ուղիղ, բ) անցահատ ծռված, գ) անցահար հենակային, դ) ճակատատաշ, 

ե) կտորահատ, զ) ակոսահան, Է) ձևավոր, ը) պարուրակահան, թ) ներտաշ անցահատ, 

ի) ներտաշ հենակային 
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Անցահատ կտրիչները ծառայում են արտաքին շրջատաշումների համար: 

Ճակատատաշ կտրիչը նախատեսված է ճակատային մակերևույթների 

մշակման համար:  

Կտորահատ կտրիչով կարելի է կտրել և անջատել նախապատրաստված-

քը, իսկ ակոսահան կտրիչով՝ շրջատաշել ակոս: 

Ձևավոր կտրիչներրը նախատեսված են ձևավոր մակերևույթների շրջա-

տաշման համար:  

Պարուրակահան կտրիչներով կարելի է մշակել տարբեր պրոֆիլի պա-

րուրակներ: 

Ներտաշ կտրիչները նախատեսված են անցքերի ներտաշման համար:  

Ըստ ձևի կտրիչները կարող են լինել ուղիղ, ծռված և կռաձգված: 

Կտրիչները բաժանվում են նաև սևատաշի, որոնք ծառայում են նախնա-

կան մշակման համար և մաքրատաշի՝ վերջնական (մաքուր) մշակման համար: 

Կտրիչները կարող են լինել ամբողջական՝ պատրաստված մեկ նյութից, 

օրինակ` արագահատ պողպատից՝ P18, P9, P6M5, ինչպես նաև կազմովի 

կտրիչներ, որոնց կալիչները կոնստրուկցիոն պողպատ են, իսկ կտրող մասը` 

գործիքանյութից պատրաստված թիթեղիկներ: Կազմովի կտրիչների կտրող 

մասում տեղակայվում են կարծր համաձուլվածքի թիթեղիկներ՝ BK2; BK8; 

BK6M; T15K6; T30K4; T5K12B; TT7K12, ինչպես նաև միներալոկերամիկական 

նյութերի ЦМ-332, ալմաստի և էլբորի թիթեղիկներ:  

բ) Պարուրակահան գործիքներ: Պարուրակային մակերևույթները, բացի 

կտրիչներից, կարելի է մշակել նաև արտապարուրակիչներով և ներպարուրա-

կիչներով, որոնք պատրաստվում են ածխածնային գործիքային և արագահատ 

պողպատներից:  

Արտապարուրակիչները լինում են՝ ա) կլոր, բ) քառակուսի, գ) վեցանիստ, 

դ) խողովակաձև, γ-առջևի անկյունն է (Նկ. 66): 
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Նկ. 66. Արտապարուրակիչներ. 

ա) կլոր, բ) քառակուսի, գ) վեցանիստ, դ) խողովակաձև, γ-առջևի անկյունն է 

 

Ներպարուրակիչները լինում են ձեռքի (փականագործական) նկար 67 ա, 

մեքենայական նկար 67 բ) և պնդօղակային` երկարացված պոչամասով նկար 67 գ:  

Ձեռքի ներպարուրակիչներն օգտագործում են երկու կամ երեք հատից 

կազմված կոմպլեկտով: 

 
Նկ. 67. Ներպարուրակիչներ. 

ա) փականագործական երեք հատից, բ) մեքենայական, գ) պնդօղակային: 

ա) բ) 

գ) դ) 
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գ) Գայլիկոնման հաստոցների վրա օգտագործվող գործիքներ:  

Գայլիկոնման հաստոցների վրա հիմնականում օգտագործվում են անց-

քեր մշակող գործիքներ (Նկ. 68):  

 

 
Նկ. 68. Գայլիկոնման հաստոցների վրա օգտագործվող անցքամշակման գործիքներ. 

ա) սպիրալային գայլիկոն, բ) գլանական անցքալայնիչ, գ) կոնական անցքալայնիչ,  

դ) ճակատատաշ անցքալայնիչ, ե) և զ) անցքակոկիչներ, է) կոմբինացված գայլիկոն 

անցքալայնիչ, ը) ներպարուրակիչ 

  

Վերը նշված գործիքներով կարելի է կատարել հետևյալ մեխանիկական 

մշակումները (Նկ. 69)՝ 

ա) և բ) սպիրալային գայլիկոնները նախատեսված են հոծ մետաղի մեջ 

անցքեր բացելու կամ նախապես եղած անցքերը վերականգնելու համար:  

գ) կատարվում է գլանական անցքալայնում, որը գայլիկոնման նկատ-

մամբ ունի բարձր ճշգրտություն և մաքրություն, 

դ) ավելի բարձր մաքրություն և ճշգրտություն կարելի է ապահովել անց-

քակոկման շնորհիվ, 

ե) և զ) կատարվում է գլանական և կոնական անցքալայնում հեղյուսի կամ 

պտուտակի գլխիկների տեղերի համար: 

է) և ը) կատարվում է անցքերի ճակատների մշակում, 

թ) և լ) կոմբինացված անցքալայնիչներ, միաժամանակ մշակում են 2 և 

ավելի մակերևույթներ, 

ժ) կիատարվում է ներպարուրակահանում, 
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ի) կատարվում է կոնական աստիճանական անցքալայնում,  

կ) կատարվում է կոնական անցքակոկում,  

խ) կոնական անցքի վերջնամշակում: 

 

 
Նկ. 69. Գայլիկոնման հաստոցների վրա մակերևույթների մշակման 

սխեմաներ 

  

Գայլիկոնները, անցքալայնիչները և անցքակոկիչները պատրաստվում են 

արագահատ պողպատից (ամբողջական տեսքով)` P18, P9, P6M5: Կարծր հա-

մաձուլվածքի թիթեղիկները պատրաստվում են BK6, BK8, T15K6, T30K6 մակ-

նիշներից, որոնք զոդվում են գործիքի կտրող մասում: 
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դ) Ֆրեզերային աշխատանքների համար օգտագործվող գործիքները: 

Ֆրեզերային հաստոցի վրա տարբեր ֆրեզների շնորհիվ կարելի է կատարել 

հարթ և ձևավոր մակերևույթների, ելունների, ակոսների ճակատների և այլ մա-

կերևույթների մշակում: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Նկ. 70. Ֆրեզերային հաստոցի վրա օգտագործվող ֆրեզների տեսակները. 

ա) գլանական, բ) ճակատատաշ, գ) սկավառակային, դ) վերջավոր, ե) անկյունային, զ) 

երիթային, է) ձևավոր, ը) ակոսահան 

 

 

Նշված ֆրեզերներով հորիզոնական և ուղղաձիգ ֆրեզերային հաստոցնե-

րի վրա կարելի է կատարել հետևյալ մակերևույթների մշակում` 
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Նկ. 71. Ունիվերսալ ֆրեզերային հաստոցների վրա մակերևույթների 

մշակման սխեմաներ. 
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ա) ճակատային մակերևույթի ֆրեզերում ճակատատաշ ֆրեզով 

բ) հորիզոնական հարթության ֆրեզերում գլանային ֆրեզով 

գ) հորիզոնական հարթության ֆրեզերում ճակատատաշ ֆրեզով 

դ) ճակատային մակերևույթի ֆրեզերում ծայրային ֆրեզով 

ե) թեք մակերևութի ֆրեզերում անկյունային ֆրեզով 

զ) թեք մակերևութի ֆրեզերում ճակատատաշ ֆրեզով 

է) ելունի մշակում երկկողմ սկավառակային ֆրեզով 

ը) ելունի մշակում երկկողմ ծայրային ֆրեզով 

թ) ակոսի մշակումը եռակողմ սկավառակային ֆրեզով 

ժ) ակոսի մշակումը ծայրային ֆրեզով 

լ) ձևավոր ակոսի մշակում ձևավոր ֆրեզով 

ի) §ծիծեռնակապոչի¦ տեսքի ակոսի մշակում, սկզբից կատարվում է ուղիղ 

ակոսահանում, այնուհետև կատարվում է ակոսի անկյունների ֆրեզերում 

կ) մի քանի մակերևույթների միաժամանակ մշակում` հավաքածու ֆրեզներով 

խ) և ծ) երիթային ակոսների ֆրեզերում 

ղ) T -ձև ակոսի ֆրեզերում 

Ֆրեզները դասակարգվում են հետևյալ կերպ. 

-ըստ կոնստրուկցիայի ֆրեզները լինում են` ամբողջական և կազմովի 

- ըստ հաստոցին ամրացնելու եղանակի ֆրեզները լինում են ` պոչավոր 

և հագցնովի (անցքով): 

- ըստ ատամի կոնստրուկցիայի ֆրեզները լինում են` սրածայր ատամնե-

րով ֆրեզներ և ծոծրակված ատամերով ֆրեզներ: 

Ամբողջական ֆրեզները պատրաստվում են արագահատ պողպատներից 

(P18, P9, P12 և այլն), իսկ կազմովի ֆրեզների կտրող մասում զոդման կամ մե-

խանիկական ամրացման շնորհիվ տեղակայվում են կարծր համաձուլվածքի 

(BK2, BK6,BK8, T15K6, T5K10, T30K4 և այլն) թիթեղիկներ: 

 

ե) Հղկման աշխատանքներում օգտագործվող հղկագործիքների տեսակ-

ները: Հղկագործիքը բաղկացած է բնական կամ արհեստական կարծր հղկա-

նյութի այս կամ այն մեծության հատիկներից, որոնք հղկասկավառակի զանգ-

վածում կապակցված են հատուկ կապակցող նյութով: 

Հղկման պրոցեսը կիրառում են այն դեպքում, երբ պահանջվում է ապա-

հովել մեքենամասերի չափերի բարձր ճշգրտություն և մակերևույթների պա-

հանջվող որակ: 
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Հղկագործիքները պատրաստվում են ալյումինիումի օքսիդից և տարբեր 

կապակցող նյութերից:  

1. Նորմալ էլեկտրակորունդ (Э), պարունակում է 91-96 տոկոս Al2O3, թո-

ղարկվում է հինգ մակնիշի` Э5, Э4, Э3, Э2, Э2К, օրինակ Э5 մակնիշում 95 տո-

կոս Al2O3 է պարունակում: 

2. Սպիտակ էլեկտրակորունդ (ЭБ), մակնիշներից են` Э9, Э9А, և Э8, պա-

րունակում է 97-98 տոկոս Al2O3: 

3. Միակորունդ (M) պարունակում է 97-98 տոկոս Al2O3 մինչև 0,9 տոկոս 

երկաթի օքսիդ: 

4. Լիգերացված էլեկտրակորունդ` քրոմական ЭХ և տիտանային ЭТ: 

Հղկագործիքները պատրաստում են նաև սիլիցիումի կարբիդից (կարբո-

րունդ) սև և կանաչ գույների, բորի կարբիդից, ինչպես նաև բնական և արհես-

տական ալմաստի փոշիներից: 

  

Հղկող գործիքի ձևը: Նորոգման արտադրամասերում մեքենամասերի 

տարբեր մակերևույթների հղկման համար օգտագործվում են տարբեր ձևի 

հղկագործիքներ` հղկասկավառակներ, հղկագլխիկներ, հղկաչորսվակներ և 

այլն: 

Հղկասկավառակներ: Հղկասկավառակների հիմնական ձևերը ներկայաց-

ված են Նկ. 72-ում: 

 

 
Նկ. 72. Հղկասկավառակների հիմնական ձևերը: 

 

- ուղիղ պրոֆիլի հարթ հղկասկավառակ (ПП) հղկումը իրականացվում է 

հղկասկավառակի շրջագծով, 

- երկկողմանի կոնական պրոֆիլով հարթ հղկասկավառակ (2П), 

- ներտաշվածքով (ПВ) հարթ հղկասկավառակ, 
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- երկկողմանի ներտաշվածքով (ПВД) հարթ հղկասկավառակ, 

- գլանային հղկասկավառակ-թասեր (4Ц), 

- հղկասկավառակ ափսեներ (2Т), 

- կոնական հղկասկավառակ-թասեր (4К): 

Հղկագլխիկներ: Հղկագլխիկները թողարկվում են յոթ ձևի` գլանագնդաձև, 

գնդաձև, կոնաձև, սֆերիկ, կոնաձև 600 անկյունով, անկյունավոր, գլանաձև (Նկ. 

73): Դրանք կիրառվում են ներքին մակերևույթների հղկման համար և նախա-

պատրաստվածքների մաքրման համար, երբ հղկասկավառակների կիրառումը 

հնարավոր չէ:  

 

Նկ. 73. Հղկագլխիկներ. 

 

Հղկաչորսվակներ: Նախատեսված են ձեռքի փականագործական աշխա-

տանքների համար, ինչպես նաև հոնինգման և սուպերֆինիշի (վերջնամշակ-

ման օպերացիաների) համար: 

Հղկագործիքի տեսականշումը: Հղկագործիքի վրա նշվում է` հղկանյութը, 

հատիկայնությունը, կարծրությունը, կապակցիչը, կառուցվածքը, ձևը, չափերը 

և առավելագույն շրջանագծային արագությունը: 

Օրինակ` 

Э950СМ1К5 

ПП150х50х65 

30-35 մ/վ 

Հղկասկավառակը սպիտակ էլեկտրակորունդ է Э9, ունի 50 հատկություն, 

միջին փափկություն -1, կերամիկական կապակցիչ (К), կառուցվածքը №5, 

հարթ ուղիղ պրոֆիլ (ПП), արտաքին տրամագիծը 150 մմ, լայնությունը 50 մմ, 

անցքի տրամագիծը 65 մմ, իսկ շրջանային արագությունը 30-35 մ/վ ոչ ավելի: 

Արտաքին կլոր հղկման օրինակներ ներկայացված են Նկ. 74-ում. 
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Նկ. 74. Արտաքին կլոր հղկման սխեմաներ. 

ա) երկայնական մատուցումով հղկում, բ) ներկտրմամբ հղկում, գ) խորությամբ հղկում, 

դ) քայլ առ քայլ հղկում, ե) կոմբինացված հղկում: 

 

Ներքին կլոր հղկման օրինակներ ներկայացված են Նկ. 75-ում. 

 
Նկ. 75. Ներքին կլոր հղկման սխեմաներ. 

ա) ներքին կլոր հղկման սխեման, բ) եռաբռունցք կամ քառաբռունցք կապիչում 

տեղակայված և ամրապնդված նախապատրաստվածքի հղկման սխեման, 

գ) պլանետար հղկման սխեման: 

 Հարթ հղկման օրինակներ` ներկայացված են Նկ. 76-ում. 
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Նկ. 76. Հարթ հղկման սխեմաներ 

ա) և բ) սխեմաներում ուղղանկյուն սեղանը կատարում է հետադարձ-համընթաց 

ուղղագիծ մատուցման շարժում, իսկ հղկասկավառակը կատարում է գլխավոր 

պտտական և մատուցման շարժումներ: Առաջին դեպքում հղկումը կատարվում է 

հղկասկավառակի շրջագծով, իսկ երկրորդ դեպքում` հղկասկավառակի ճակատով: 

գ) և ե) սխեմաներում հաստոցի սեղանը կատարում է պտտական շարժում, առաջին 

դեպքում հղկումը կատարվում է հղկասկավառակի շրջագծով, իսկ երկրորդ դեպքում` 

հղկասկավառակի ճակատով: դ) հարթ հղկման պրոցեսի ընդհանուր սխեման, 

1- հղկվող նախապատրաստվածքը, 2- հաստոցի սեղանը, որի վրա տեղակայվում և 

ամրապնդվում է նախապատրաստվածքը: 

Հոնինգում և գերմաքուր հղկում (սուպերֆինիշ): Մշակվող մակերևույթի 

որակը էլ ավելի բարձրացնելու նպատակով կատարում են հոնինգում: Հոնին-

գումը կատարվում է <<հոն>> կոչվող գործիքով, որն իրենից ներկայացնում է 

հղկող գլխիկ, որի արտաքին մակերևույթի վրա տեղակայված են հղկանյութե 

չորսվակներ: Այն օգտագործվում է մեքենամասերի ներքին մակերևույթների 

մաքուր մշակելու համար(Նկ. 77): 

Օրինակ` գլանների, շարժաթևերի գլխիկների առանցքակալների ներ-

դրակների անցքերի մշակման համար: 
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Նկ. 77. Հոնինգման սխեման 

V1 - հոնի շրջանագծային արագությունն է իր առանցքի շուրջը, 

V1 - ուղղաձիգ համընթաց-հետընթաց շարժման արագությունն է, 

d – մշակվող անցքի տրամագիծը, h - մշակվող անցքի բարձրությունը: 

 

Հոնինգման պրոցեսի ժամանակ անցքի մեջ պտտվում է հոնը, կատարե-

լով անցքի առանցքի ուղղությամբ մատուցման շարժումներ: Պտտման ընթաց-

քում հղկող չորսվակները արտակենտրոն ուժի ազդեցության տակ սեղմվում են 

մշակվող մակերևույթի վրա: 

Գերմաքուր հղկումը նույնպես իրականացվում է հղկաչորսվակներ կրող 

գլխիկների օգնությամբ և կիրառվում է մեքենամասերի ինչպես արտաքին, այն-

պես էլ ներքին մակերևույթների և հարթությունների մշակման համար (Նկ. 78): 

Օրինակ` կատարվում է լիսեռի մակերևույթի գերմաքուր հղկում 
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Նկ. 78. Գերմաքուր հղկման սխեման 

Մշակվող լիսեռը կատարում է պտտական շարժում և երկայնական ուղ-

ղությամբ հետադարձ-համընթաց շարժում: Հղկող գլխիկը կատարում է փոքր 

ամպլիտուդաներով և մեծ հաճախականությամբ տատանողական հետադարձ-

համընթաց շարժում: Այս մեթոդով հղկվում է ավտոմոբիլի մխոցը, ծնկաձև լի-

սեռի վզիկները, բաշխիչ լիսեռի բռունցքները և այլ մեքենամասեր: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Թվարկե'ք խառատային կտրիչների տեսակները և ներկայացրեք ըստ 

իրենց կիրառման առանձնահատկությունների: 

2. Անվանեցե'ք գայլիկոնման հաստոցի վրա օգտագործվող անցքամշակ-

ման գործիքները, նշեք նրանց յուրաքանչյուր առանձնահատկությունները ըստ 

մշակման տեխնոլոգիայի: 

3. Թվարկե'ք ֆրեզների տեսակները և նշեք ինչպիսի մակերևույթներ կա-

րելի է մշակել դրանցով: 

4. Նշե'ք հղկագործիքի տեսակները և դրանցով կատարվող մշակման ձևերը: 

5. Ինչպե±ս են տեսականշվում հղկագործիքները: 

6. Ինչպե±ս է կատարվում հոնինգման և գերմաքուր հղկման օպերիա-

ցիաները: 

7. Ինչպիսի± գործիքանյութեր են օգտագործվում կտրող գործիքների 

պատրաստման ժամանակ: 

 

Գործնական առաջադրանք 

Մեխանիկական մշակմամբ կատարել ավտոմոբիլի որևէ մեքենամասի 

վերականգնում. 
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1. – ընտրել վերականգնվող մեքենամաս, 

2. – նշել մեխանիկական մշակման առանձնահատկությունը, 

3. – ընտրել մետաղահատ հաստոցը, 

4. – ընտրել հաստոցային հարմարանքը, 

5. – ընտրել կտրող գործիքները, 

6. – ընտրել կտրման ռեժիմները, 

7. – կատարել մշակվող մեքենամասի տեղակայում և ամրապնդում հար-

մարանքի մեջ, 

8. – կատարել մեխանիկական մշակում:  
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