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Ներածություն 

 

              Հաշվի առնելով գինեգործության զարգացման 

առաջընթացը  Հայաստանում,աճող սերնդի 

նախամասնագիտական գիտելիքների դասավանդման արդի 

պահանջները,  ուսուցման գործընթացներում ազգային 

արհեստների դասավանդման կարևորությունը, ունկնդիրներին   

արհեստների  վերաբերյալ որոշակի գիտելիք հաղորդելու  

պահանջը ,ունեցած ավանդույթները վերականգնելու և 

արժեքները գնահատելու անհրաժեշտությունը, լավագույն 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հնարավոր է հասնել տակառի 

արտադրության բնագավառում իմացության խորացմանը:  

Այժմեական  նոր փոփոխությունները մասնավորապես 

համային որակներում են  սպասվում և նկատվում է  

արտադրության վերադարձ արմատներին: Որակյալ գինի , 

կոնյակ պատրաստելու և պահպանելու  համար մինչև այժմ 

պահանջվում են բնական փայտից տակառներ: Այդ պատճառով 

էլ այսօր մասնագետները ցանկանում են ուշադրությունը սևեռել 

երկրի գինեգործական արտադրանքի և դրա պահպանման վրա: 

,,Տակառագործություն,, ուսումնա-օժանդակ ձեռնարկում 

ընդգրկված են թեմաներ՝ փայտանյութերի,դրանց  ընտրության, 

հատկությունների, չորացման,  տակառների պատրաստման 

տեխնիկայի և  տեխնոլոգիաների վերաբերյալ: 

Ուսումնա-օժանդակ ձեռնարկը բաղկացած է երկու մասից: 

Առաջին  մասում ներկայացված է տակառի արտադրության 

տեխնոլոգիան, իսկ երկրորդ մասում՝  պահանջվող 

գիտելիքները արտադրամասում անվտանգության  

պահպանման և առաջին օգնության կազմակերպման 
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վերաբերյալ: Ներկայացված թեմաների վերջում  տրվում են  են 

համապատասխան առաջադրանքներ: 

Գիրքը նախատեսված է  լրացուցիչ  կրթություն ստացող 

ունկնդիրների  համար,որը կարող է օգտակար լինել նաև 

դասավանդողների և տակառագործությամբ զբաղվող  անձանց 

համար:  Այն  միտված է  կարողությունների  ձեռքբերմանը,որը 

դիտարկվում է որպես  արհեստավորի մոտ ձևավորված որակ:  

        Ուսումնա-օժանդակ ձեռնարկի նպատակն է՝ օժանդակել  
ունկնդիրներին տվյալ արհեստի  ուսումնսիրման ընթացքում 
նրանց հաղորդվող անհրաժեշտ գիտելիքները  շաղկապելու 
գործնական կարողությունների ձևավորման հետ: 

                    Ուսումնառության ընթացքը զուգորդելով գործնական, պրակտիկ 
աշխատանքների հետ,կարող է  հիմք հանդիսանալ 
աշխատանքային հմտությունների, ստեղծագործական 

ունակությունների  էլ ավելի զարգացման համար: 
Թեմաների հաջորդականությունը նպաստում է 

ունկնդիրների ինքնուրույն մտածողության,գեղարվեստական 

ճաշակի ձևավորման և ստեղծագործական ունակությունների 

բացահայտմանը, որը խիստ կարևոր է նրանց հետագա 

վարպետական և ինքնուրույն ստեղծագործական աշխատանք 

իրականացնելու համար: 

Գրքում տեղ գտած հավելվածները, որտեղ ներկայացված 

են  աշխատանքային գործնթացը ներկայացնող նկարներ,  ավելի 

հասկանալի են դարձնում գործողությունների 

հաջորդականությունը: Նկարների  որոշ մասը ներմուծված է 

հեղինակների էլեկտրոնային կայքերից, որի համար 

շնորհակալություն ենք հայտնում նրանց: Հուսանք, որ այս 

ուսումնա-օժանդակ ձեռնարկը օգտակար կլինի ունկնդիրների  

և տակառագործությամբ զբաղվող անձանց համար: 
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Մաս  առաջին 

        Թեմա 1.    Տակառագործությունը հին արհեստ է  

Տակառագործության  զարգացումը  սերտորեն կապված է 

տարբեր դարաշրջաններում ապրած հասարակարգերի 

պահանջների հետ,իր մեջ ներառելով տեղական , ազգային ,  

էթնիկ բնույթին հատուկ տարբեր ավանդույթներ: 

Տակառագործությունը ազգային ավանդական արհեստ 

ներից է, այն ծառի վերամշակման արհեստ է, որը կապ ունի 

տակառների,լայնաբերան մեծ տակառների,դույլերի և այլ 

փայտյա իրերի պատրաստման հետ: Կացնի և այլ 

ատաղձագործական գործիքների օգնությամբ, տակառագործը 

հարմարեցնում և գամում է տակառի մասնիկները մեկը մյուսին, 

ռանդայում է, կցակար է անում և նրանց մեջ է անցկացնում 

հատակը և այդ ամենը միացնում է երկաթյա կամ փայտյա 

օղակով: Հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին տակառագործների 

համար ունի սուրբ բարերար,դա սուրբ Ալբերտ Տրապունիյսկիյն 

է: Վաղ անցյալում տակառների արտադրումը հիմնված էր 

բացառապես ձեռքի աշխատանքի վրա, իսկ 

տակառագործության նմուշները շատ տարբեր էին: 

Տակառագործները լավ հասկանում էին ծառերի տարբեր 

տեսակներից և ընտրում էին նրանց կոնկրետ ամեն մի 

արտադրանքի համար: Ժողովրդական հմուտ վարպետները շատ 

լավ ծանոթ էին տարբեր ծառերի որակական տեսակին և շատ 

լավ տիրապետում էին տակառագործության գաղտնիքներին, 

այդ իսկ պատճառով նրանց արտադրանքը տարբերվում  էր 

ամրությամբ, դիմացկունությամբ, պաճուճազարդ 

փորագրությամբ, զարդարանքների և զարդանկարների 

նրբաճաշակությամբ:Ցանկացած տուն ուներ փայտյա 
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տակառներ, դույլեր, տաշտակ լվացքի համար, տաշտակ 

կենդանիներին և թռչուններին կերակրելու և ջրելու համար:  

Տակառագործությունը վաղ ժամանակներից լայն 

տարածում է ունեցել,բայց XXդ. համարյա ամենուր անկում 

ապրեց: Պլաստմասայից և որոշակի  մետաղներից 

ամենատարբեր տարաների տարածումը շատ ճյուղերում 

նեղացրեց տակառագործական իրերի օգտագործումը: 

Մետաղյա սպասքի և ամանների ի հայտ գալը բերեց 

տակառագործության անկման, թեպետ և փայտյա 

տարողունակության ամանների պահանջարկ մշտապես 

կար,որոնք յուրահատուկ համ էին տալիս մեղրին, կվասին, 

հյութերին:  

               XXIդ. տակառագործի մասնագիտությունը առաջվա 

պես դարձավ ակտուալ, այսօր արդեն ի հայտ են եկել որակյալ 

կաղնուց պատրաստված տակառների բավականին մեծ  

պահանջարկ: Որպես կանոն, դրանք  օգտագործվում են, գինու, 

կոնյակի և այլ խմիչքների ,ինչպես նաև սննդի տարբեր 

արտադրամասերում: Տակառների մեջ այն լավ է պահպանվում: 

Ի տարբերություն մի շարք այլ անհետացող 

արհեստների,տակառագործությունը  նոր զարգացում է ապրում 

,և տակառագործները լիովին պահանջված մասնագետներ են 

մեր ժամանակներում:  

Մեծ, լայնաբերան տակառների և սովորական 

տակառների արտադրությունը նրանց մոտ լայն թափ է ստացել, 

ինչի մասին փաստում է մեծ քանակությամբ փայտյա 

տարաների տեսականին: Կարելի է ձեռք բերել ամենատարբեր 

չափերի տակառներ, որոնք պատրաստվում են բարձրորակ  

կաղնուց և արժևորվում են որպես ձեռքի աշխատանք: 

Տակառագործությունը իր ուրույն տեղն ունի մարդկության 

պատմության մեջ: Այդ են վկայում կիրառական , դեկորատիվ 
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արվեստներից մեզ հասած բազմաբնույթ արժեքներ 

ներկայացնող բազմաթիվ նմուշները,որոնք աչքի են ընկնում 

իրենց առանձնահատկություններով, բազմաբնույթ ձևերով: 

Գոյություն ունեն մասնագիտություններ, որոնք 

աստիճանաբար վերանում են:  Սակայն տակառագործի 

մասնագիտությունը պահանջված է ինչպես առաջ, քանի որ 

որակյալ գինի և կոնյակ պատրաստելու համար մինչև այժմ 

պահանջվում են բնական փայտից տակառներ: Իհարկե շատ 

տակառագործական սարքավորումներ ժամանակին համընթաց 

նորացվել են, ավտոմատացվել են, սակայն, այս գործում լավ 

վարպետն անփոխարինելի է: Հատկանշական է, որ ոչ մի 

մեքենա չի կարող կատարել այն աշխատանքը, որը կատարում է 

վարպետը: Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե  այս արհեստը 

շատ հասարակ և միայն ֆիզիկական աշխատանք պահանջող 

աշխատանք է, բայց իրականում վարպետի առաջ բազում 

խնդիրներ են դրված: 

Աշխատանքն սկսվում է փայտանյութի ընտրությունից, 

այսինքն՝ նա պետք է որոշի, թե որ տեսակի փայտով է պետք 

աշխատել: Ամենաորակյալ և թանկարժեք տակառները  

պատրաստում են կովկասյան կաղնու փայտից(Ծառն էլ իր 

որակն ունի, եթե խոնավ վայրի ծառ է, ցանկալի չէ դրանից 

տակառ պատրաստել, իսկ երբ ծառի հյուսվածքը խիտ է, դրանից 

լավ տակառ է ստացվում): Այս տեսակն ունի բազում 

առավելություններ մյուսների համեմատ, օրինակ՝ այն շատ 

ճկուն է, արագ չորանում է և չի ճաքում, չի փտում ջրի հետ 

շփումից, այլ դառնում է ավելի ամուր:  

     Երկրորդ փուլը փայտի պատրաստուման և մշակման փուլն է՝ 

հատուկ եղանակներով:  

          Հնում փայտը թողնում էին դրսում, արևի տակ, 

բացօթյա,1,5- 3 տարի: Այդ ժամանակահատվածում ծառը 
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չորանում էր, իսկ անձրևները լվանում մաքրում էին  բոլոր 

վնասակար նյութերը: Այժմ նյութի չորացումը կատարվում է 

հատուկ վառարաններում, գործողությունը տևում է 3-ից 12 

ամիս:  

         Հաջորդ փուլում տակառագործը կատարում է հաշվարկներ 

և գծագրեր, հասկանալու համար, թե ինչ չափի, ինչ տեսակի և 

ինչ քանակությամբ փայտանյութ անհրաժեշտ կլինի:  

        Կարելի է ասել, որ տակառագործությունը բարդ արհեստ է, 

պահանջում  է հատուկ գիտելիքներ, բայց միաժամանակ՝շատ 

հետաքրքիր  և բարձր վարձատրվող արհեստ է: Այն հին արհեստ 

է և համաշխարհային պատմության մի մասն է կազմում: 

 
 

Թեմա 2.Պատմական ակնարկ  խաղողագործության և 
գինեգործության մասին՝ կապված գինու  և կոնյակի 
պահպանման  հետ 

 
           Որտե՞ղ են առաջին անգամ ի հայտ եկել 

խաղողագործությունն ու գինեգործությունը:  

 Պարզվում է գիտական հետաքրքրությունից բացի այս 

հարցերը կարող են գործնական նպատակների ծառայել ,որն է՝ 

սեփական գինու արտադրանքի իրացումը: 

         Աշխարհում գինու շուկան  40-50 տարին մեկ անգամ 

հիմնավորապես փոխում է իր ուղղությունը: Սա նկատվել է  60-

ականների վերջին, 70-ականների սկզբին, երբ «հոգնեցին» հին 

գինիներից: Այդժամանակ սկսեցին այլ ընտրանքային 

տարբերակներ որոնել Չիլիում, Արգենտինայում, Նոր 

Զեկանդիայում և Ավստրալիայում: 

Այս երկրները արագ արձագանքում էին գինու 
պահանջարկի փոփոխություններին: Բարենպաստ կլիմայական 
պայմանները, էժան աշխատուժը, եվրոպացի մասնագետների 
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մասնակցությունը թույլ է տվել որակյալ գինի արտադրել, որը 
գինո ւհամաշխարհային շուկայի  10-15 տոկոսը զբաղեցրեց: Ընդ 
որում թիվը շարունակում է աճել: 

Այժմ նոր փոփոխություններ են սպասվում, 

մասնավորապես համային որակներում: Այստեղ նկատվում է 
վերադարձ արմատներին: Բոլորին է հետաքրքիր 
խաղողագործության և  գինեգործության արմատները որտեղից 
են, որ տարածաշրջանում է գինի ծիսական մեծ նշանակություն 
ունեցել: 

Այդ պատճառով էլ այսօր մասնագետները ցանկանում են 
ուշադրությունը սևեռել երկրի գինեգործական արտադրանքի և, 
դրա պահպանման վրա: Սակայն արդեն դարից ավել է, ինչ այդ 
հարցերն ունեն միանշանակ պատասխան:  Ամեն դեպքում 
ողջունելի է խաղողագործության ու գինեգործությանը 
հետազոտությունը նման մակարդակում: Օբյեկտիվ 
ուսումնասիրության պայմաններում ևս մեկ անգամ 
կհաստատվեն փաստերը խաղողագործության ու 
գինեգործության հայրենիքի մասին:  Հիշենք, որ աշխարհում 
ամենահին գինեգործարանը հայտնաբերվել է Արենի գյուղի 
հարևանությամբ գտնվող քարանձավում: Այնպես ,որ հայ 
գինեգործության ավանդույթները  6000 տարվա պատմություն 
ունեն: 

Հնարավոր չէ ըստ ցանկության անտեսել պատմական 
փաստերը: Արենիում և Ագարակում կատարված հնագիտական 
բացահայտումները որպես կանոն լինում են կես դարում մեկ 
անգամ: Սակայն խնդիրն այն չէ, թե որտեղ են հայտնաբերվել 
խաղողի կորիզները: Հնագույն գտածոները վերաբերում են 
Զագրոսի լեռներին ու թվագրվում են Ք.Ա մոտ 7000 տարի առաջ: 

Կարևորն այն է, թե որն է խաղողագործության ու գինեգորության 
փիլիսոփայության ծագման հայրենիքը: Կարելի է  ընդգծել, որ 
մեր նախնիների մոտ խաղողի ողկույզը հավերժության 
խորհրդանիշ էր, գինին՝դրան հասնելու միջոց: Հայերը բազում 
աստվածություններ են ունեցել, որոնք հովանավորել են խաղողն 
ուգինին: Մյուս ժողովուրդների մոտ նման բան չի հանդիպում:  
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Հնագույն ժամանակներում  գինու պատրաստումն ու 
կիրառումը ծիսական բնույթ էր  կրում,  ինչի մասին են վկայում 
Արենիի քարանձավի գտածոները: Մեկ այլ պատմական 
փաստարկ. Հին կտակարանում համաշխարհային ջրհեղեղից 
հետո աստվածաշնչյան Նոյան տապանը կանգ էր առել 
Արարատ լեռանվրա՝խաղողագործության ու գինեգործության 
հայրենիքում: Հենց այստեղ է Նոյը զբաղվել 
խաղողագործությամբ ՝մեր նախնիների երկրում: Հայերը որպես 
ազգ ձևավորվել են Ք.Ա. մի քանի հազարամյակ առաջ, կամ 
ավելի վաղ, և այս տերմինները անցել են մեր լեզվին: Չէ որ 
գինեգործությունը  7-8 հազար տարվա պատմություն ունի: Մենք 
պարզապես ասումենք, որ պատմական Հայաստանի 
տարածքում խաղողագործությունն ու գինեգործությունը 
հնագույն պատմություն ունեն և այստեղից էլ տարածվել են 
աշխարհի մյուս երկրներում: 

Հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերված 
խաղողի փոքր կորիզները վայրի խաղողի են, իսկ մեծերը՝ 
մշակված խաղողի: Ըստ դրանց հայտնաբերման վայրի էլ 
որոշվում է ուղղությունը, որով տարածվել է մշակված խաղողը: 

Արարատյան դաշտից ու Վանա լճի շրջակայքից մշակելի 
խաղողը տարածվել է ներկայիս Իզմիր իուղղությամբ, 

հետո՝Եվրոպայի, հասել նեկայիս Խորվաթիա, Տոսկանիա: Մեկ 
այլ ուղղությունը սկիզբ է առելՎանա լճի շրջակայքից, հետո 
Կիլիկիա, Պաղեստին, ներկայիս Ալեքսանդրիա՝ Եգիպտոսի 
տարածքում, Կրետե կղզի, մայրցամաքային Հունաստան, 

ավարտվել է Տոսկանիայում: 

Չափազանց կարևորելով արտադրված գինու 
պահպանումն ու հնացումը, գինեգործության արտադրությունը 
զուգորդվում է պահպանման տարաների արտադրության հետ, 
այս պարագայում՝տակառագործության հետ: 
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Թեմա 3. Փայտանյութ. Փայտանյութի հիմնական 

կտրվածքներով, հատկություններով տարբերակումը 

Հայաստանի անտառային պաշարները սակավ են : Դրանք 

կազմում են մեր հանրապետության միայն 10%ը:Կովկասը 

հարուստ է թանկարժեք անտառանյութերով, որտեղ աճում են 

հաճարենին, եղևնին, թեղին, ընկուզենին, տանձենին, կաղնին, 

լորենին, լաստենին, թխկենին, սոսին, բոխին, սակավ 

քանակությամբ ՝ շիմշիրը /տոսախ/, էվկալիպտը և այլ 

տեսակներ: 

Բացի զանազան շինարարություններում  փայտանյութ 

օգտագործելուց, արդյունաբերությունը արտադրում է թուղթ, 

ցելյուլոզա և այլն: 

Բնափայտի կազմվածքը. Կենդանի ծառը կազմված է երեք 

մասից՝ արմատից , բնից և ճյուղերից: Արմատները ծառին 

սնունդ ու ջուր են մատակարարում և նրան կանգուն են պահում 

գետնի երեսին:Բունը ծառայում է  ծառի սնունդը վերև, դեպի 

ճյուղերն ու տերևները տանելուն, ինչպես նաև ամուր պահելու 

համար::Ճյուղերը հաղորդիչ դեր են կատարում այն 

սննդանյութերի տարածման գործում,որ տերևները հայթայթում 

են ամբողջ ծառի համար: 

           Կենդանի ծառի համար անհրաժեշտ են արևի լույս 

,ջերմություն,օդ,ջուր և հողի մեջ անհրաժեշտ քանակի հանքային 

նյութեր: Վերոհիշյալ հինգ պայմաններից մեկն ու մեկի 

բացակայության պայմաններում ծառը դադարում է 

աճել:Փայտանյութը մանրադիտակով դիտելիս  տեսանելի են 

դառնում  դրա ամենամանր մասերը՝ բջիջները: Վերջիններիս 

մեծ մասը փայտացած,իսկ մի մասը՝ կենդանի է:  Կենդանի 

բջիջները կազմված են պրոտոպլազմայից և միջուկից: 
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Կենդանի բջջի թաղանթը կազմում է ցելյուլոզան:Այդ 

նյութից պատրասում են թուղթ,արհեստական 

մետաքսաթել,լաքեր, սոսինձներ և այլն: 

Մեռած բջիջների պատերը հաստ են ,դրանք իրենց մեջ 

պարունակում են  հատուկ  նյութ, որը կոչվում է լիգինին: 

Լիգինինը գոյանում է կենդանի բջջի զարգացման աճի 

ժամանակ: Բջիջները մեռնելուց հետո դրանց մեջ պարունակող 

լիգինինը առաջիններին դարձնում է փայտանյութ: 

Փայտանյութի բջիջները լինում են կարճ,զանազան 

կլորություններով և բազմանկյունաձև:Այդ բջիջներն իրենց մեջ 

պարունակում են սնուցման զանազան նյութեր:Բացի կարճ 

բջիջներից կան նաև երկարաձիգ՝խողովակաձև բջիջներ,որոնք 

ջուրն արմատներից դեպի տերևներ բարձրացնելու համար 

են:Այդ բջիջները փայտանյութին ամրություն են տալիս: 

Ծառի ներքին կազմությանը ծանոթանալու համար 

վերցնում են դրա բունը կամ ճյուղերից մեկը կտրում ըստ 

լայնության,որից երևում է, որ այն բաղկացած է վերնամաշկից ու 

խցանից, կեղևից, բնափայտից,   միջուկից և կամբիումից:  

Ծառի ճյուղը դրսից ծածկված է բարակ, թափանցիկ, 

անգույն  վերնամաշկով: Աճող, դալար ճյուղի վրա վերնամաշկի 

միջից երևում է նրա տակ գտնվող  կանաչ կեղևը: Երբ 

վերջանում է  ծառի աճը ,աշնանը  վերնամաշկի տակ 

առաջանում է  խցանի մի շերտ,որով կանաչ ճյուղի գույնը 

գորշանում է:Կեղևը գտնվում է մեկ տարեկան ծառի 

վերնամաշկի և ավելի տարիքավոր ծառերի ու դրանց ճյուղերի 

խցանի տակ:Կեղևի բջիջները կանաչ են ,որովհետև իրենց մեջ 

քլորոֆիլ են պարունակում: 

Կեղևի տակ գտնվում է քրծենը կամ կեղևատակի 

հյուսվածքը,որը բաղկացած է երկար ձևափոխված բջիջներից: 

Դրանցից շատերը թելանման են: 
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Դալար լորենու քրծենու թելերից պատրաստում են 

ճիլոպներ:Քրծենու մյուս ձևափոխված բջիջները մազանման 

խողովակներ են: Դրանց բաժանող լայնական միջնապատերը 

մաղի նման ձագուղիներ ունեն: 

Բնափայտը ծառի բնի և ճյուղերի հիմնական զանգվածն է: 

Բնափայտի ամուր զանգվածը բաժանվում է երկու մասի,մեկը 

ներքին հասունացած մասն է, որը շատ ամուր է:Այդ մասի 

բջիջները մեռած և մուգ գույն ունեն: Մյուս մասը,որն ավելի 

փափուկ է ու սպիտակ,կոչվում է արտաբնափայտ: 

Ժողովրդական տնտեսության համար կարևոր 

նշանակություն ունի ծառի բունը,որից պատրաստում են հեծան-

գերաններ,տախտակներ,շրջանակներ, ֆաներաներ ևայլն: 

Քրծենի և բնափայտի  միջև ընկած է կամբիումի բարակ 

շերտը,որի բջիջները կարող են բաժանվել: Բջիջների բաժանման 

շնորհիվ կամբիումը ամառվա ընթացքում առաջացնում է մի 

կողմից  լուբի/երկրորդային կեղևի/ շերտ, մյուս կողմից՝ 

բնափայտի շերտ:Այսպես է տեղի ունենում ցողունի աճը ըստ 

հաստության:Կամբիումի գործունեությունը  դրսևորվում է 

գարնանն ու ամռանը և աշնանը  ընդհատվում : Հաջորդ տարին՝ 

գարունը բացվելուն պես, նրա գործունեությունը վերսկսվում է: 

Յուրաքանչյուր տարի կամբիումը բնափայտի մի շերտ է 

առաջացնում: ԵՎ քանի որ բնափայտի  նախորդ տարիների 

շերտերի միջև նկատելի սահման կա, ապա բնափայտի այդ 

տարեկան օղակներով, որ երևում են ծառի լայնքով սղոցված 

մակերեսին,սովորաբար, կարելի է որոշել ծառի տարիքը: 

Ավելին՝այդ օղակների հաստությամբ կարելի է դատել, թե 

սննդառության ինչ պայմաններում է ապրել ծառն այս կամ այն 

տարին:  

Բնափայտի ընդլայնված կտրվածքները լինում են երեք 

ձևի: 
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Բնափայտի ընդլայնված կտրվածքը,որտեղ պարզ 

հաշվում են տարեկան աճի օղակները; Այդ կտրվածքը հատվում է 

ուղիղ անկունով: 

Բնափայտի ընդերկայնական կտրվածքը  հատում է միջուկին և 

դրանից  անցնում . 

            Բնափայտի ընդերկայնական կտրվածքի  սղոցումը 

կողքերից է կատարվում: 

 

Թեմա 4. Փայտանյութերի տեսակները:  

Փայտանյութերն ըստ որակական հատկանիշների լինում են 

կարծր և փափուկ, յուղային և ոչ յուղային, հոտավետ և ոչ 

հոտավետ: Փայտին  բնորոշ են բնության մեջ գոյություն ունեցող 

բոլոր գույները: Դրանք ազատ կարելի է համեմատել ծիածանի 

բոլոր գույների հետ,ներառյալ և սև գույնը: Կարծր  կամ ամուր 

փայտանյութերի տեսակներին են պատկանում շիմշիրը,կարմիր 

փայտը, բոխին, տանձենին, հաճարենին, 

թեղին,ծիրանին,կաղնին, մշտադալար սոճին /կիպարիս/ և շատ 

ու շատ տեսակներ: Փափուկ տեսակի փայտանյութերին  են 

պատկանում լորենին,լաստենին,ուռենին,բարդին և շատ այլ 

տեսակներ: 

Հոտավետ փայտանյութերի խմբին են պատկանում 

ճանդանը /սանդալ/, գենին/ գիհի/, մասամբ՝ սոսին և մյուսները: 

Ճանդանից, գենուց և այլ տեսակներից պատրաստված իրերը 

մշտապես հոտավետ  բուրմունք են արձակում: 

Ոչ հոտավետ տեսակներին են պատկանում՝ կեչին, լորենին, 

տանձենին,հաճարենին, թխկենին,  թեղին,  բարդին, ծիրանենին, 

ընկուզենին և ուրիշ  շատ տեսակներ: 

  Յուղային տեսակին են պատկանում սոսին, եղևնին, 

գիհին և այլն: 



14 
 

Կառուցվածքային տեսակետից բնափայտերը լինում են շեղ 

ալիքավոր, խճճված, ալիքավոր և հավասար,զուգահեռ, 

երկարությամբ տարածված հյուսվածքային երակներով,  

  Խճճված հյուսվածքային տեսակին են պատկանում  

կորիլյան կեչին, թեզու, թխկենու և ընկուզենու որոշ տեսակները: 

Կորիլյան կեչին տալիս է շատ գեղեցիկ տեքստուրա, որը կոչվում 

է ,,թռչնի,, աչք, նույն այդ կեչու ծառերի վրա, բնից դեպի 

արմատների սահմանները տարիների ընթացքում գոյանում են 

ուռուցիկներ, որոնք հասնում են մին չև մեկուկես մետր  

բարձրության:   

Այդ ուռուցիկները կոչվում են ,,կապ,,: Դրանց մշակումը 

տալիս է շատ գեղեցիկ զարդեր: Այդ կապերից հմուտ վարպետի 

ձեռքում ստացվում են արժեքավոր գեղարվեստական իրեր: 

Խճճված հյուսվածքների մեջ լինում են գեղեցիկ նախշեր, որոնք 

նման են անձրևի կաթիլների: Դրանք հենց այդպես էլ կոչվում 

են/անձրևի կաթիլներ/: 

Պատահում են ծառեր, որոնք բնից բաժանվում են 

երկճղերի:Այդ երկճղերի սահմանում գոյանում են շատ գեղեցիկ 

հովհարաձև ճյուղավորված երակներ:Բնի այդ մասերը սղոցելիս 

ստացվում են գեղեցիկ բնական զարդանախշեր: Վերը նշված 

խճճված փայտատեսակներից պատրաստվում է շատ 

թանկարժեք կահույք: Քանդակագործության մեջ խճճված 

փայտատեսակները դժվար մշակվելու պատճառով սակավ են 

գործածվում: 

Ալիքավոր տեսակի անտառանյութին են պատկանում 

կաղնին, ծիրանին, շիմշիրը, լորենին, տանձենին, թեղին, թխկին, 

ընկուզենին և շատ այլ տեսակներ; 

Դրանք գործածվում են քանդակագործության մեջ:  

Հավասար զուգահեռ հյուսվածքային տեսակներին են 

պատկանում եղևնին, սոսին և մի շարք ուրիշ տեսակներ, որոնք 



15 
 

քանդակագործության մեջ չեն օգտագործվում: Այդ տեսակները 

գլխավորապես օգտագործվում են  շինարարության և 

արդյունաբերության մեջ:  

Շատ հետաքրքիր տեքստուրա է ստացվում, երբ բնափայտը 

կտրում են լայնությամբ, օրինակ ծիրանին, ընկուզենին, 

սալորենին, հոնին, սերկևիլենին և շատ պտղատու ծառերի 

տեսակներ: 

Այդ կտրվածքների մեջ բնականից պատահում են 

կենդանիների, թռչունների, պարող մարդկանց և շատ բարդ  

զարդանախշերի զարմանահրաշ օրինակներ: 

Դրանց ստացումը, սակայն կախված է սղոցողի ունեցած մեծ 

հմտությունից,որովհետև միայն նրան են հայտնի հիշյալ ծառերի 

բնանախշերի գաղտնիքները,որոնք ստացվում են որոշակի 

թեքության տակ սղոցելուց: 

Այդ գործն ունի բավականին դժվարություններ, որոնք մեր 

օրերում հաղթահարելն ու տեխնիկային տիրապետելը պատիվ 

կբերեր յուրաքանչյուր փայտագրողի, քանդակագործի: 

Շինարարության, արդյունաբերության զանազան 

ճյուղերում ամենից շատ գործածական են սոսին և եղևնին: Այդ 

տեսակի ծառերն ունեն ուղիղ վերասլաց  բներ և շատ հեշտ են 

մշակվում: 

Դրանք գործածվում են հատկապես շինարարության և 

նավաշինության մեջ: Չնայած դրանց տեքստուրան շատ 

գեղեցիկ է, բարձր որակի անտառանյութ է և շատ հազվագյուտ 

դեպքերում են գործածվում քանդակագործության մեջ այն 

պատճառով, որ բնափայտը շատ ամուր է: 

Քանդակագործության համար ամենալավ հասակ ունեցող 

ծառերը 60-100 տարեկաններն են: Դրանք հատկապես շատ 

գործածական են կահույքաշինության և արդյունաբերության 

մեջ: 
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Լորենու տախտակները շատ խոնավածուծ են: Ուստի 

դրանով պատրաստված իրերը խոնավ միջավայրում ուռչում են 

և ծռվում:Այդ պատճառով  հարկավոր է դրանք պահել չոր 

պայմաններում: Լորենին ընդունակ է լավ հղկման,այն 

չորանալիս կորցնում է իր ծավալի 14-15 տոկոսը:Նրա 

տեսակարար կշիռը հավասար է 0.48: 

Լորենու բերված տվյալները վերաբերվում են նաև 

բարդենուն, ուռենուն և լաստենուն: Բայց լաստենու տեսակները 

շատ են՝ կարմիր, սև և սպիտակ, որոնցից պատրաստված իրերը 

շատ գեղեցիկ են լինում: Այդ բոլոր տեսակներն ունեն գղեցիկ 

տեքստուրա  և քանդակվում են հեշտությամբ: 

Կաղնին շատ ամուր և երկարակյաց է, նրա 

տեսակակարար կշիռը հավասար է 0.71,Կաղնին գործածվում է 

նավաշինության,տակառագործության, կահույքագործության, 

ատաղձագործության մեջ և այլ բնագավառներում: Կաղնու ծառն 

ապրում է մինչև 2000  տարի, գործածության ամենալավ տարիքը 

կարելի է համարել 80- 200 տարիները: 

Տակառագործության համար օգտագորրծում են 80-100 

տարեկան կաղնիները: Պետք է նշել, որ տակառի 

պատրաստման համար ընտրում են  ավելի  չոր տեղանքի 

ծառեր, քանի որ  խոնավ տեղում աճած ծառերի փայտանյութը  

ավելի փափուկ է և չի համապատասխանում տակառի 

պատրաստման տեխնոլոգիային: 

        Կաղնու տեքստուրան շատ գեղեցիկ է և 

ալիքավոր,բնափայտը կազմված է շատ կարծր բջիջներից, 

բաժանված անթիվ  ծակոտիներով, իր տեքստուրայի և 

ծակոտիների պատճառով քանդակագործության մեջ քիչ է 

գործածվում:Կաղնու տախտակից պատրաստված  իրերն 

առհասրակ պատում են մոմի մաստիկայով և շատ քիչ են 

հղկում, պատճառաբանելով,թե այն որոշ չափով սևացնում է և 
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կորցնում առարկայի փայլը: Սակայն փորձը ցույց է տվել,որ դա 

ճիշտ չէ:Կաղնուց պատրաստված պահարանը և այլ իրեր,որ 

հղկված են, տարիների ընթացքում չեն գունափոխվել:Սևանալու 

գլխավոր պատճառներից մեկը պետք է համարել չափից ավելի 

օգտագործված ձեթը:Հմուտ վարպետը կաղնու փայտանյութից 

պատրաստված իրերը պեմզայով հղկելուց հետո ծակոտիները 

մաքրում է խոզանակով,հեռացնելով զանազան օտար նյութերը 

ծակոտիներից: Այդ կերպ աշխատելով կստացվի հիանալի 

հղկում: Այդ դժվարություններն են պատճառը, որ վարպետները 

հաճախ խույս են տալիս կաղնին հղկելուց: 

            Թխկին տարածված է Ռուսաստանի միջին մասում և 

Կովկասում: Բնափայտն ամուր է և ալիքավոր գեղեցիկ 

տեքստուրայով: Սա գործ է ածվում կահույքի շինարարության, 

արդյունաբերության և քանդակագործության մեջ: 

Լեռնային թխկին, որը հայտնի է յավուր անունով, թանկ է 

գնահատվում։ Դրանից պատրաստված ջութակները լավ 

հնչողություն ունեն և բարձր են գնահատվում: Գործածության 

համար պիտանի կարելի է համարել 80-130 տարեկան ծառերը: 

Թխկին շատ շուտ են ուտում միջատները: Նրա քաղցր ու 

բուրավետ հյութը ծծելու համար փորում են այն 10-20 սմ 

խորությամբ և բնակվում են այնտեղ: 

Թխկենուց պատրաստված իրերը  թափանցիկ հղկումից  

հետո դիտելիս  սադափի տպավորություն է թողնում: Նրա 

բնապայտի մեջ պատահում են խճճված մասեր,որոնք իրենց 

տեքստուրայով հիշեցնում են կորիլյան կեչին: 

Թխկենու խճճված մասերից իրեր պատրաստելը 

պահանջում է գերլարված աշխատանք:Այդ պատճառով էլ 

վարպետները հաճախ խուսափում են  դրանից և թանկագին 

մասերը կրակին են մատնում; 



18 
 

Թխկենու այդ բոլոր որակական հատկանիշներն ունի նաև 

թեղին, որն առաջինից տարբերվում է իր գույնով: 

Այդ երկու փայտատեսակների ծավալային կշիռը 

հավասար է 0.6: 

  Տանձենին շատ ամուր և խիտ բնափայտ ունի: 

Ծավալային կշիռը հավասար է 0.75:Այն քանդակագործության 

մեջ հատուկ տեղ է գրավում: Գործածվում է վիմագրության, 

փորագրանկարչության/ գրավյատուրայի/ մեջ; Սովորաբար 

քանդակն արվում է  տանձենու փայտի գլխի ուղիղ կտրվածքի 

վրա: 

Տանձենու տախտակներից պատրաստված կահույքը խիստ 

դիմացկուն է և թանկաժեք: Այն հիանալի հղկվում է: Նույնը 

կարելի է ասել ընկուզենու, մանավանդ վերջինիս 

շագանակագույնի վերաբերյալ: 

Շիմշիրն իր կարծրությամբ ժողովրդի կողմից ստացել է 

պողպատե փայտ անունը:Նրա բնափայտն իր ծանրության 

պատճառով սուզվում է ջրի մեջ: Լավ է աճում Սև ծովի ափերի 

որոշ մասերում։ Հայաստանում հազվադեպ է հանդիպում: 

          Շիմշիրի տարեկան աճը շատ դանդաղ է 

կատարվում,այնպես, որ 10-15 սմ տրամագիծ ունեցող 

բնափայտի տարեկան օղակների թիվը երբեմն հասնում է մինչև  

երկու հարյուրի: Հազվագյուտ ու թանկ լինելու պատճառով այն 

իրեր պատրաստելու ասպարրեզում քիչ է գործածվում: 

Քանդակագործության մեջ գործածվում են զանազան մանր 

սկահակներ, գդալներ,ափսեներ և այլ  իրեր պատրասելու 

համար: 

         Ծիրանին ամուր է, ալիքավոր և գեղեցիկ տեքստուրա ունի: 

Գույները տարբեր են՝ նայած բնափայտի որ մասն է գործածվում: 

Դրանք լինում են սպիտակ, բաց դեղնավուն և մուգ 
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շագանակագույն: Դրանից պատրաստված իրերը շատ գեղեցիկ 

են լինում հատկապես լավ հղկելուց հետո: 

Ծիրանի փայտից պատրաստում են արևելյան 

երաժշտական  գործիքներ,, գեղարվեստական  սկահակներ և այլ 

իրեր: 

Մեզ մոտ ծիրանիից կահույք պատրաստելը հազվադեպ 

երևույթ է: Մինչդեռ, օգտագործելի են դրա բոլոր կտորները 

կենցաղային առարկաներ պատրաստելու տեսակետից: 

Հաճարենին ճկուն,ամուր,ալիքավոր և գեղեցիկ  

տեքստուրա ունեցող  փայտ է: Նա ունի 

սպիտակ,վարդագույն,սպիտակ դեղնավուն գույն՝ բարակ 

շերտավորումով, շատ հեշտությամբ ենթարկվում է կեռման:Այդ 

հատկանիշից ելնելով   պատրաստում են մեծաքանակ աթոռներ, 

ևայլ կահ–կարասիներ: Քանդակագործության մեջ հաճախ է 

գործածվում և տալիս է լավ էֆեկտ: Կահույքաշինության համար 

գործածվելիք հաճարենու տախտակները նախապես լավ 

չորացվում են:Իսկ պատրաստված իրերը ծռմռվելուց ազատ 

պահելու համար չոր տեղում են պահում: 

Կարմիր փայտը շատ ամուր է, խիտ և ծանր: Այն աճում է 

դանդաղ: Տարեկան աճի  շերտերը ալիքավոր են, գույնը՝ 

կարմիր, շագանակագույն և ոչ յուղային:Գործածվում է 

թանկագին կահույքի պատրաստման համար, լավ հղկվում է,  

դյությամբ ՝ քանդակվում: Պաշարները քիչ են, աճում է 

Կովկասում, Հեռավոր  Արևելքում, Սախալինում: Սրանից 

պատրաստված ֆաներան կահույքները պատելու համար 

հիանալի նյութ է: 

Նոճին  երկնասլաց ծառ է,որի բարձրությունը հասնում է 

մինչև 40 մետրի: Բնափայտը բաց դեղնավուն և վարդագույն է, 

ամուր, խիտ և ծանր, շատ դիմացկուն է։ Տարեկան աճման 

շերտերն ալիքավոր են և հատուկ փայլով: Աճում է Սև ծովի 
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ափերում, հատ-հատ և մանր խմբերով: Կիրառվում է թանկագին 

կահույք  և քանդակապատ գեղարվեստական իրեր 

պատրաստելու համար: Հղկվում է, ունի  դուրեկան բուրմունք: 

Գիհին ունի երկու տեսակ՝ծառեր և թփեր:Դրանցից 

ստացված անտառանյութը  գործածվում է մատիտներ 

պատրասելու համար, ուստի և հայտնի է մատիտափայտ 

անունով: Շատ լավ նյութ ՝ փորագրության համար:Տարեկան  

աճման շերտերը խճճված են, ունի շատ գեղեցիկ տեքստուրա: 

Նրա որոշ տեսակը,որը կոչվում է արչա,տալիս է հատուկ յուղ 

որից  լաք են պատրաստում: Հոտը նման է պղպեղի հոտին: 

Աճում է Կովկասում, Ղրիմում և Միջին Ասիայում: 

Շագանակենու փայտն ունի բաց դեղնավուն գույն: Իր 

կառուցվածքով  շատ նման է կաղնուն և նրանից տարբերվում է 

իր հատուկ փայլով:Գործածվում է կահույք, մանրահատակ 

պատրաստելու համար:Լավ և հատուկ դյուրությամբ 

փորագրվում, գունապատվում ու քանդակվում է: 

Թավշային փափուկ փայտն ունի միջին կարծրություն և 

շատ թեթև է,այդ անունը այն ստացել է իր թավշանման կեղևի 

պատճառով: Բնափայտը բաց դեղնավուն է, ոսկեգույն և 

շագանակագույն: Գործածվում է ատաղձագործության,ինչպես 

նաև փորագրության մեջ,մշակվում է հեշտությամբ: Կեղևից 

պատրաստում են խցան, աճում է Հեռավոր Արևելքում,Ամուր 

գետի շրջակայքում և Սախալինում: Բնական  պաշարները քիչ 

են: 

Կաղամախին նման է բարդուն: Ունի բաց սպիտակ գույն: 

Թեթև է,  միջին կարծրությամբ: Գործածվում է լուցկու,թղթի 

արդյունաբերության և տակառագործության մեջ,տարաներ ու 

ֆաներաներ պատրաստելու համար:Բնափայտը 30 տարեկանից 

հետո ենթակա է փտման ու միջատակերության: Այն աճում է 

ամենուրեք, հատ-հատ, խմբերով և անտառային զանգվածներով: 
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Չինարին ունի գեղեցիկ բնափայտ,ալիքավոր 

տարեշերտերով, բաց դեղնավունից մինչև բաց շագանակագույն 

է: Գործածվում է կահույքաշինության մեջ, ճկուն է և 

ծանր:Պատրաստում են գեղեցիկ տեքստուրայով ֆաներաներ, 

կահույք պատրաստելու համար: Արտասահմանյան զանազան 

երկրներից ներմուծված անտառանյութերը մեծ մասամբ 

արևադարձային են և թանկարժեք:Այդ  բոլոր տեսակներն ամուր 

են, ծանր և խիտ կազմություն ունեն: 

Դրանցից են՝  

         ա/ԱՄՆ-ի մամոնտի ծառը,որը շատ արագ է աճում և 

հսկայական  բարձրություն ունի: Ամուր ու խիտ է, կարմիր ու 

շագանակագույն. 

         բ/ Հիմալայան,կալիֆորնյան և լիվանական. 

        Շատ դիմացկուն է,փտելուց և զանազան 

հիվանդություններից զերծ: 

       Գույնը կարմիր և շագանակագույն է: Ծանր է ու ամուր: 

         գ/ էվկալիպտը շատ արագ աճող ծառ է: Ծծում է մեծ 

քանակությամբ խոնավություն և արձակում օդի մեջ: Տնկվում է 

խոնավ և անձրևոտ շրջաններում՝ հողերը չորացնելու համար: 

7-8 տրեկան ծառերը գործածվում են շինարարության մեջ: 

Նյութը ամուր է, խիտ ու դիմացկուն: 

Կարմիր ծառ. Աճում է Ավստիալիայում,Կենտրոնական 

Ամերիկայում և այլ երկրներում: 

          Բարձր, վերասլաց է , գույնը՝ կարմիր և կարմիր-

շագանակագույն: Տարեկան աճի շերտերը շատ խիտ են: Փայտը 

ծանր է,ամուր, գործածվում է թանկարժեք կահույքի, 

երկաթուղային հատուկ վագոնների և մարդատար նավերի մեջ 
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հատուկ կահավորումներ պատրաստելու համար: Ունի գեղեցիկ 

տեքստուրա և լավ է հղկվում: 

           ե/Ամարատը,որ նման է կարմիր փայտին,աճում է 

Աֆրիկայում և այլ արևադարփային գոտիներում:Գործածվում է 

կահույքի և այլ իրերի պատրաստման համար:Լավ է 

քանդակվում,հղկվում: Նյութը շատ կարծր և ծանր է՝տարեկան  

աճի խիտ օղակներով: 

       զ/Պոլիսանդրը, որը կարմիր,մուգ շագանակագույն փայտա- 

նյութ է,ծածկված է սև երակներով: Տեքստուրան շատ գեղեցիկ է, 

գործածվում է մեքենաշինության մեջ, թանկագին կահույք և իրեր 

պատրասելու համար: Բնափայտը շատ ամուր ու ծանր է:Ունի 

տարեկան աճի խիտ օղակներ: 

 

        է/ Սև փայտը, որը ներմուծվում է Բիրմայից, Վիետնամից, 

ունի խիտ հյուսվածքներ: Ամուր է և ծանր ու սև գույնի՝ ինչպես 

ածուխը: Գործածվում է մեքենաշինության, ատաղձագործութ-

յան մեջ և գեղարվեստական իրեր պատրաստելու համար: 
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Թեմա 5.  Փայտանյութի արատների տեսակները 

            Փայտանյութի բոլոր տեսակի պակասությունները, 

արատները և խոտան ունենալը բացասական ազդեցություն են 

ունենում փայտանյութի արդյունաբերության, շինարարության. 

փայտագրության ասպարեզում գործածելու վրա: 

Գեղարվեստական իրերի լիարժեքությունն ապահովելու 

համար ամենից առար ուշադրություն են դարձնում 

փայտանյութի ընտրության  վրա: 

Փայտանյութի որևէ արատը քանդակված առարկայի արատն է 

դառնում և արժեզրկում այն: 

 

     1.Փտած լինելը: Այն  իսկույն աչքի է ընկնում իր գույնով և 

իր քայքայվածության աստիճանով, որը առաջ է գալիս կենդանի 

ծառի վրա զարգացած սնկերի  քայքայումից, կտրված 

անտառանյութը երկար ժամանակ անբարենպաստ,խոնավ 

պայմաններում մնալուց: 

           2. Խճճված լինելը:Քանդակագործության  համար 

գործածվող անտառանյութը խճճվածություն և զանազան 

ուղղություններով տարածված  թելիկներ չպետք է ունենա:Այդ 

ծճճված թելիկները թույլ չեն  տալիս,որ քանդակագործի կտրող 

գործիքը սահուն աշխատի, ուստի ձեռնպահ  մնալ այդպիսի 

անտառանյութ գործածելուց:Իսկ հարթ մակերես ունեցող իրեր 

պատրաստելու համար այդ խճճված փայտանյութերը շատ 

անգնահատելի են, դրանցից պատրաստվածիրերն իրենց 

գեղեցիկ տեքստուրայի շնորհիվ շատ թանկարժեք են: 

            3.Որդակեր:Այս արատն առաջանում է   փայտանյութը 

ծակծկող որդերից, որոնք զանազան ուղղություններով  մտնում 

և սնվում են փայտի մեջ եղած նյութերով: Այդպիսի արատ 
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ունեցող անտառանյութը չի կարելի գործածել ոչ միայն 

քանդակագործության ու փայտագրության ,այլև 

կահույքագործության ու առհասարակ  շինարարության մեջ: 

Փայտոջիլների պատճառած վնասները: Անտառանյութը 

հաճախ վնասվածքներ է ստանում զանազան 

միջատներից,որոնց թվում և ոջիլներից:Դրանք փայտը 

քայքայում են մակերեսից՝իրենց անտեսանելի կտրիչներով և 

փոշիացնում այն:Այդ փոշին ալյուրանման տարածվում է չորս 

կողմը: Այդպիսի անտառանյութը  շատ վտանգավոր և վարակիչ 

է հարևան փայտանյութերի նկատմամբ: Բավական է, որ շենքի 

գերանները,հատակի տախտակները կամ կահույքի որոշ մասեր 

այդ ախտով հիվանդանան,որպեսզի վարակեն իսկույն 

տարածվի կից փայտանյութերի վրա: Այդ վարակից զերծ 

պահելու համար հարկավոր է այն պատել մոմի մաստիկայով 

կամ մածիկով հղկել: Այդ հիվանդության դեմ պայքարում են 

ԴԴՏ-ի և նավթի լուծույթ սրսկելով հիվանդ մասի վրա ,մինչև 

պրոցեսի վերացումը: 

Կոստղավոր լինելը: Այդպիսի փայտանութը  թե 

քանդակագործության, թե կահույքաշինության մեջ  գործածելն 

աննպատակահարմար է: Նախ և առաջ կոստղերը  միշտ էլ 

տարբեր գույն են ունենում և շատ փխրուն են: Քանդակելու և 

մշակելու պրոցեսում կոստղը փշրվում է,առաջացնում 

անհարթություն և հաճախ դուրս է ընկնում իր 

տեղից:Գունապատման դեպքում կոստղերը շատ ցայտուն 

կերպով են արտահայտվում և արժեզրկում են պատրաստված 

իրը: 
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Ճեղքվածքներ, որոնք գոյանում են անտառանյութի  նորմալ 

չչորացնելու դեպքում: Չչորացած փայտանյութից ճաքեր կարող 

են առաջանալ նաև քանդակված իրերի մակերեսի վրա: 

Այդ դեպքում  հարկավոր է ընտրել ճիշտ նույն գույնի, նույն 

տեսակի փայտանյութ և թափանցիկ սոսնձով կամ տաքացրած 

ժելատինով կպցնել: Հանձնարարելի է նաև տաքացնել 

ճեղքվածքը: Եթե գունավոր փայտ է, կպցնելու համար ազատ 

կարելի է գործածել կենդանական սոսինձ, որը ոչ մի հետք չի 

թողնի: 

Հաճախ ճեղքերն առաջանում են տարեկան աճման 

օղակներում և միջուկի ուղղությամբ:Դա առաջ է գալիս  

կենդանի  ծառի աննորմալ աճման պայմաններում, բնափայտն 

աննպաստ չորացնելուց ևայլ պատճառներով:Այդ դեպքում 

հարկավոր է տախտակներից հեռացնել ճեղքերը և նոր 

օգտագործել: 

            7.Բնափայտի շերտերի շեղ դասավորումը 

քանդակագործության համար պիտանի չէ;Այդպիսի բնափայտի 

վրա քանդակելու դեպքում դրանից կարող է պոկվել մի ամբողջ 

շեղ շերտ և ընկնել,որի վերականգնումը շատ դժվար 

է:Լավագույնը այդպիսի նյութ չօգտագործելն է: 

          8. Հաճախ պատահում է, որ կենդանի ծառի կեղևի մի մասը 

փչանում է զանազան հիվանդությունների կամ կենդանիների 

պատճառած վնասի /ուտելու/ պատճառով: Հետագա աճման 

ժամանակ ծառի այդ մասը կեղևազրկվում է և կամաց –կամաց 

փտում է:Դրա հետևանքով ծառի այդ մասը թուլանում է և 

փայտային բնիկները քայքյվում են: Փայտի այդ մասը, որը 

մշակման համար անպետք է, աշխատանքի պահերին փշրվում 

է: Փորագրության և շինարարության ու կահույքագործության     

համար այդ մասն անհրաժեշտ է կտրել, հեռացնել: 
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       9. Խոնավությունը փայտի մեջ երկար մնալուց հետո շուտ 

փտելու, ծռվելու, ճեղքվելու պատճառ է դառնում: Գլխավոր ՝ 

ամենահասարակ միջոցն այն է, որ փայտանյութը լավ չորացվի: 

Չորացումը փայտանյութին տալիս է ամրություն և 

երկարակեցություն: Կահույքը կամ գեղարվեստական իրը,որը 

պատրաստված է փայտից, խոնավ բնակարնում աստիճանաբար 

ներծծում է այնքան խոնավություն, որքան ունի շրջապատը, և 

դրանով էլ նա ուռչում է: Տարվա տարբեր 

եղանակներին,կլիմայական տարբեր պայմաններում 

փայտանյութը և դրանից պատրաստված իրն իր մեջ 

պարունակում է շրջապատի խոնավության աստիճանը: Ուստի, 

որքան չոր լինի այդ շրջապատը, այնքան նպաստավոր է 

կահույքի  և առհասարակ փայտանյութի համար: Փորագրության 

համար անհրաժեշտ է որ փայտանյութի խոնավությունը հասցվի 

10 տոկոսի:  Չորացած փայտանյութը շատ լավ է 

մաքրվում,հղկվում, սոսնձով միավում,լավ քանդակվում ու 

գունապատվում: Խոնավ փայտանյութը  քանդակագործության 

մեջ չի գործածվում: Այն ենթակա է ճեղքման և ծռվելու:Այդ 

պատճառով էլ դժվար է քանդակվում ու մաքրվում: 
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  Թեմա 6.Անտառանյութի չորացումը 

Անտառանյութի չորացումը կատարվում է  երկու ձևով. 

ա/ Անտառանյութը ՝ սղոցած տախտակները, քառակող ձողերը և 

այլն, շարում են իրար վրա խաչաձև շարքերով, ամեն մի 

տախտակի ու ձողի արանքում թողնելով որոշ դատարկ 

տարածություն օդափոխության համար: 

Այս գործողությունը կատարվում է բացօթյա կամ հատուկ 

պատրաստված ծածկի տակ,որի չորս կողմը բաց է լինելու:Այդ 

միջոցով չորացումը շատ երկար է տևում: 

բ/ Անտառանյութի  նպատակահարմար չորացնելու մեթոդը 

կամերային  ջերմային միջոց է:Դրա համար հատուկ չորանոց – 

կամերաներ են կառուցում,որտեղ ջերմության ցանկալի 

աստիճանի տակ չորացվում է անտառանյութը: 

Ջերմակամերային չորացումը շատ մեծ առավելություն ունի 

բացօթյա չորացման հանդեպ:Այդ եղանակով չորացունը 

կատարվում է արագ և պահանջված աստիճանի,նյութի մեջ 

անհրաժեշտ քանակի խոնավություն թողնելով: Չորացումը 

կատարվում է բարձր աստիճանի տակ,ոչնչացնելով ամեն 

տեսակի միջատներ,որդեր և բակտերիաներ,որոնք զանազան 

հիվանդություններ են առաջացնում: 

Դրանով  պակասում է անտառանյութի ծռումն ու 

ճաքճքումը:Փայտի սղոցման ձևերն են՝ կիսումը,/ա/, քառորդի 

ստացումը/բ/,կողատախտակի ստացումը/գ/, կանոնավոր 

տախտակի ստացումը/դ/ քառակողի ստացումը/ե/ և կողքերը  

չսղոցված տախտակի ստացումը/զ/: 
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 Թեմա  7.Փայտանյութի հատկանիշները 

Գույնը: Փայտանյութի գույնը պայմանավորված է զանազան 

հանգամանքներով: Այսպես, օրինակ,աշխարհագրական 

ֆակտորը փայտանյութի մեջ ներկանյութերի տեսակներն ու 

ամրությունը և այլն:Հարավում աճած ծառերը հյուսիսում 

աճածների համեմատ միշտ էլ  իրենց գույնով վառ են լինում: 

Ամուր ու խիտ փայտանութը սովորաբար մուգ է լինում,քան 

փափուկը:Այդ նկատվում է տարեկան աճի շերտերից: 

Բոլոր տեսակի  փայտանյութերը,երբ կեղևահանվում են բաց 

օդում,մուգ գույն են ստանում: 

Շատ դեպքերում ծիրանենուց և տանձենուց 

պատրաստված առարկաները հետագայում կարմրում  

շագանակագույն են  դառնում: 

Փայլը: Փայտանյութերի մեծ մասն ունի իր բնական փայլը , 

որը կախված է նրա խտությունից, միջուկային բազմաթիվ 

ճառագայթումից և այլն: 

  Ընդհանրապես,տարեկան աճման խիտ շերտեր ունեցող 

բոլոր ծառերի տեսակները լավ փայլ ունեն: Այդպիսին 

են,օրինակ, կաղնին,կեչին,թեղին,թխկին և մեծ մասամբ 

արևադարձային՝ վերը նշված բոլոր տեսակի 

փայտանյութերը:Կաղնու փայտն իր  շառավղային/ռադիկալ/  

կտրվածքով տալիս է շատ էֆեկտավոր փայլ: Այդպես են նաև 

թխկենին ու թզենին,որոնց բնափայտը երկարությամբ կտրելու 

դեպքում ստացվում է սադափանման շողշողուն փայլ,որը 

պատրաստված կահույքին և գեղարվեստական առարկային մեծ 

էֆեկտ է տալիս: Այդ պատճառով էլ գեղարվեստական իրը 

փորագրություններով զարդարելու դեպքում հարկավոր է նյութն 

ընտրելիս նկատի ունենալ շինանյութի էֆեկտները: 

Բուրմունքը.Փայտի հոտավետ տեսակներին են 

պատկանում սոսին,եղևնին, գիհին,սանդարենին և այլ 
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տեսակներ: Հոտավետությունը փայտի մեջ եղած էֆիրային 

յուղերի,հատուկ ներկեր պարունակող և զանազան խեժեր  

արտադրող ծառերի հատկանիշն է:Նոր կտրված ծառերից 

հատուկ բուրմունք է տարածվում,բայց երբ արևի 

ճառագայթները զորացնում են դրանց, հոտը ցնդում է:Մշտական 

հոտ ունեցող փայտատեսակներից պատրաստված իրերն ու 

կահույքը շարունակ բուրում են և իրենց հաճելի  հոտը լցնում 

բնակարանները: 

Գույնը,փայլը և հոտավետությունը հաճախ ծառայում են  նյութի 

որակային տեսակավորումը որոշելու համար,որը 

արտադության մեջ շատ կարևոր նշանակություն ունի: 

Տեքստուրա անվանում են այն նկարչական-գծագրական 

խաղերը,որոնք բնականից կան փայտանյութի մեջ:  Դրանք են՝ 

բնափայտի տարբեր ուղղություններով բնական կտրվածքները, 

նրա՝ տարեկան աճից գոյացած շերտավորումները, 

հյուսվածքայնությունը, փայլի խաղերը:  

Կաղնու միջուկային ուժեղ զարգացած ճառագայթները 

շառավղային կամ կիսաշառավղային կտրվածքի դեպքում 

տալիս են շատ գեղեցիկ տեքստուրա, իր գեղեցիկ փայլի 

խաղերով: 

Գեղեցիկ տեքստուրա ունեն բոլոր ամուր, ծանր ու խիտ 

փայտանյութերը, որոնք կարմիր են, կանաչավուն 

շագանակագույն, ոսկեգույն և այլն: 

Տեքստուրայով հարուստ են՝ լեռնային թխկին, թեղին, 

չինարին, կուրիլյան կեչին, ծիրանին, ընկուզենին,սոսին, եղևնին 

և այլն: 

Ձայնադարձությունը և հնչականությունը: 

Ինչքան փայտանյութը չոր է,նույնքան առկա է հնչեղ 

ձայնի տարածումը: Եվ ընդհակառակը՝  փտած ու խոնավ 

փայտանյութը զրկվում է այդ հատկանիշից: 
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Ձայնադարձության կամ հնչականության ուժեղ ու թույլ 

լինելը սերտ կապ ունի փայտանյութի էլասիկության հետ՝ ըստ 

դրա աճի,տարեկան աճի շերտերի խտության, ուղղահայաց  

լինելու և խճճվածության աստիճանի: Խոնավությունը, 

կոստղայնությունը, փտախտ հիվանդությունը վատ են ազդում 

ձայնունակության վրա: Հնչականությունը թուլանում է,երբ ծառի 

տարեկան աճի շերտերը շեղ են ու նոսր,երբ այդ շերտերը 

խճճված են,փայտը կոստղավոր է,խոնավ,որոշ տեղեր փտած 

են,երկայնական հյուսվածքային թելիկները ճկուն չեն և այլն: 

Լավ հնչականություն ունեցող փայտանյութից 

պատրաստում են երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, 

ջութակ, թառ,քամանչա և այլն:Դրանցից ամենալավը չոր, 

խիտ,հավասար շերտեր ունեցող, առողջ և ոչ կոստղավոր սոսին 

և լեռնային թխկին է: 

Մեզանում արևելյան երաժշտական գործիքներ 

պատրաստելու համար որպես ձայնադարձային փայտանյութ ՝ 

գործածում են թզենու, ծիրանենու, տանձենու, ընկուզենու, 

թթենու, բալենու փայտանյութերը: 

Փայտանյութը կիրառվում է էլեկտրա զարդյունաբե 

րության մեջ՝որպես էլետրական վատ հաղորդիչ/մեկուսիչ/: 

 

Կենդանի ծառի գունավորումը. Կենդանի ծառը կամ թարմ 

կտրված ծառը  կարելի է արհեստականորեն  գունավորել 

ծիածանի բոլոր գույներով,անգամ սև գույնով: 

Դա ստացվում էհետևյալ կերպ,կենդանի ծառի արմատային 

մասից քիչ բարձր,զանազան գործիքների միջոցով տարբեր 

ուղղություններով փոսիկներ են փորում և ռետինե  

խողովակների միջոցով այդ փոսիկների մեջ մի քանի օր 

պարբերաբար լցնում են ցանկացած գույնի քիմիական գունավոր 

նյութեր: 
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Այդ նյութերը ծառի սնուցման երակներով ներծծվում են 

ու տարածվում են բնափայտի մեջ և ներկում այն: Ապա այդպիսի 

ծառը կտրում են,պատրաստում տախտակներ,որոնք ունենում 

են այն գույները, ինչ գույնի քիմիական  նյութով սնուցել են 

կենդանի ծառը: 

              Երկրորդ դեպքում թարմ, նոր  կտրած ծառի բնի նույն 

փոսիկների մեջ լցնում են ցանկացած գույնի քիմիական նյութ և 

ներկում  փայտանյութը: 

             Փայտանյութը փտելուց զերծ պահելու համար հարկավոր 

է այն ներծծել պղնձարջասպի կամ քլորային ցինկի հեղուկով և 

կամ ֆենոլով:Այդ դեպքում փայտը դառնում է հրակայուն: 

 

Թեմա8 . Տակառի փայտանյութի ընտրություն  

Փայտանյութն ընտրելու համար պետք է հաշվի առնել 

փայտանյութի որակական, էսթետիկական և շահագործման 

հատկանիշները: Այս հատկանիշները բավարարելու համար 

անհրաժեշտ է ծառատեսակների փայտանյութի ճանաչելիությունը, 

ինչից բխում է ըստ փայտանյութի հատկությունների 

փայտատախտակի ընտրությունը, քանի որ տակառի  

կողատախտակներ  կարող են պատրաստվել  տարբեր 

ծառատեսակների փայտանյութից և ոչ բոլորն են 

համապատասխանում այն պահանջներին, ինչը կբավարարի նշված     

հատկանիշները:    
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ՆԿ. 1 Կաղնու տախտակի տեքստուրան շոշափողային և           

շառավղային  սղոցվածքում                                                                                                                           

           Ամենատարածված զանգվածով  կողատախտակներ 

պատրաստվում են սաղարթավոր ծառատեսակներից՝ 

շոշափողային կամ տանգենցիալ, շառավղային, սղոցվածքներով: 

Լայնական սղոցվածքով փայտատախտակը օգտագործվում է 

միայն գեղարվեստական  իրեր պատրաստելու համար: 

Շոշափողային սղոցվածքի ժամանակ սղոցման հարթությունը 

անցնում է բնափայտի միջուկից որոշակի հեռավորությամբ 

տարիքային օղակներին շոշափողի ուղղությամբ: Շոշափողային 

սղոցվածքում կողատախտակը ունենում է ցայտուն տեքստուրա, 

տարիքային օղակների ալիքաձև, գեղեցիկ նախշ, բարձր 

չորացման և ուռչելու գործակից: Շառավղային սղոցվածքի 

ժամանակ սղոցման հարթությունը անցնում է բնափայտի 
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միջուկով: Շառավղային սղոցվածքում կողատախտակը 

համասեռ է գույնով և տեքստ ուրայով, տարիքային օղակների 

չափերը շատ փոքր են, կայուն են արտաքին ազդեցությունների 

նկատմամբ, ունեն բարձր մաշակայունություն, գործնականում 

չեն ենթարկվում ձևախախտումների: 

        Շառավղային սղոցվածքով փայտատախտակը ունի 

չորացման 0,19 % և 0,2 %, որոնք երկու անգամ ավելի լավ 

ցուցանիշներ են, քան շոշափողային սղոցվածքով հատակի 

փայտա տախտակներինը: Շառավղային սղոցվածքի դեպքում 

փայտատախտակի չորացման և ուռչելու գործույթները 

ընթանում են փայտատախտակի հաստությամբ, իսկ 

շոշափողային սղոցվածքի դեպքում՝ փայտատախտակի 

լայնությամբ, ինչը նշանակում է, որ շառավղային կտրվածքով 

փայտատախտակներում գրեթե ճաքերը բացառվում են, 

համեմատած շոշափողային սղոցվածքի հետ:  

         Տակառի կողատախտակի համար գործնականում որպես 

չափօրինակ վերցվում է կաղնու փայտանյութը, իսկ մնացած 

փայտանյութերի բնութագրումը համեմատականության մեջ է 

դրվում կաղնու փայտանյութի հետ: Կաղնին օժտված է 

շահագործման բարձր հատկանիշներով: Ընդ որում, խտությունը, 

ամրությունը և մեկուսիչ հատկությունները շահագործման 

ընթացքում ավելանում են: 

          Ունի հրաշալի տեքստուրա, գունային ներկապնակ` 

ավազանման դեղինից մինչև մուգ-մոխրագույն, կարծրություն, 

բարձր կայունություն խոնավության ազդեցության նկատմամբ և 

պետք է հաշվի առնել շահագործման ընթացքում կաղնու գույնի 

փոփոխումը դեպի մուգացում: Տեքստուրան մեծ ազդեցություն 

ունի որակի վրա:  

             Հացենին հանդիսանում է միջուկավոր ծառատեսակ, ունի 

նեղ ծուծային ճառագայթներ, տեքստուրայով ավելի ցայտագույն 
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է, արտահայտիչ, համասեռ բաց գույնի երանգով, քան կաղնինը: 

Հացենու փայտատախտակն օժտված է բարձր 

առաձգականությամբ և ամրությամբ:  

            Բոխին սաղարթավոր, ցրված-անոթային, անմիջուկավոր, 

բաց գորշավույն գույնի, սպիտկենային (բնափայտի շերտ) 

ծառատեսակ է: Ունի նեղ, աննկատ ծուծային ճառագայթներ, 

ոլորուն ու լայն տարիքային օղակները լավ են երևում 

հատկապես լայնական կտրվածքում: Բոխու փայտանյութը շատ 

ծանր է, կարծր, վատ է ենթարկվում մշակման, սակայն ունի 

բարձր մաշվելիության դիմադրողականություն: Բոխուց 

տախտակ օգտագործվում է միայն անփոփոխ խոնավություն 

ունեցող տարածքներում, քանի որ այն չորացման ժամանակ 

գոգավորվում է և ճաքճքում: Բոխու բաց գույնը հաշվի առնելով, 

այն անփոխարինելի է գեղարվեստական ձևավորման համար:    

 
  
Թեմա 9.  Տակառի պատրաստման գործընթացը 

       Տակառի պատրաստման համար ընտրում են 80-100 

տարեկան կաղնու   ծառեր,որոնք բավականին հաստ բուն ունեն: 

Ճեղքեղելով  չորս մասի են բաժանում  համապատասխան 

չափերով սղոցված գերանը, ապա սղոցում են  եռանկյունու 

տեսքով՝որպես սպասվելիք տակառի  կողատախտակների 

նախապատվածք:Եռանկյունաձև սղոցված նախապատվածքը 

դարսում են իրար վրա այնպես,որ տախտակների միջև  

որոշակի տարածք մնա՝օդափոխության նպատակով: 

Տախտակները  բացօթյա պայմաններում գրեթե մեկուկես տարի  

չորանում են անձրևի,արևի ու քամու  պայմաններում:Այդպես 

փայտանյութը ավելի է կարծրանում և  ամրանում:  
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           Գոյություն ունի նաև փայտանյութի չորացման  

չորանոցային եղանակ,որի ժամանակ հատուկ ջեռուցվում է 

չորանոցը ,համապատասխան պայմաններ են  ստեղծվում, 

օրինակ՝ չորանոցի ջերմաստիճանի կարգավորում,միջանցիկ 

քամի՝ չորացման նպատակով և այլն: Բնականաբար ՝ 

փայտանյութի չորացման/արհեստական/  չորանոցային 

եղանակը  շատ ավելի կարճ է տևում,քան  բացօթյա 

պայմաններում  փայտանյութի չորացման եղանակը  : 

       Ի տարբերություն մեր նախնիների կողմից տակառի 

պատրաստման ձևի,որի ժամանակ ամեն ինչ կատարվում էր 

վարպետի  ձեռքով, այժմ փայտանյութի մշակումը կատարվում է 

արհեստանոցներում, որտեղ օգտագործվում են մի շարք  

հաստոցներ,սարքավորումներ: Տակառի պատրաստման 

ժամանակակից տեխնալոգիան թույլ է տալիս տասն անգամ 

ավելի արագ կատարել գործողությունները: Եթե առաջ 

պատրաստվում էր ձեռքով, այն կարող էր տևել մեկ ամիս կամ 

գուցե և ավելի,սակայն այժմ տակառր պատրաստման համար 

ծախսվում է 1-2 օր:  Հիմա  արհեստանոցներն ու  

արտադրամասերն   աղմկոտ են և բազմամարդ: 

Չորացած  փայտանյութը  սղոցում  են հատուկ սարքի 

միջոցով այնպես, որ այն ստանում՝ է նավակի տեսք,ներսը փոս 

ընկած, իսկ դուրսը մի փոքր ուռուցիկ: Այնուհետ կատարվում է 

հղկման աշխատանքը՝ դարձյալ հաստոցի օգնությամբ: Տակառի 

կողատախտակները ունենում են 60 մմ-110 մմ. լայնություն: Մեկ 

տակառի համար  օգտագործվում է 33-35 հատ կողատախտակ, 

որից 4 հատը անպայմանորեն ընտրվում է լայն 

կողատախտակներից, որպեսզի տակառի հավաքման 

ընթացքում կորությունը հեշտությամբ պահպանվի և ավելի 

ամուր միանան կողատախտակներն իրար , որը  կկանխի 

արտահոսքը  տակառից: 
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      Հղկված և ռանդայած կողատախտակների շարվածքը  

օգտագործում են օղակների միջոցով ,,կիսաշրջազգեստ,, 

հավաքելու համար: 

      Տակառի կողատախտակները հավաքելու նպատակով 

օգտագործում են  համատասխան  չափի մետաղյա կլոր 

պատվանդան ՝,որի հատակը կառուցված է  տարբեր չափերի մի 

քանի շրջան ներկայացնող մետաղյա ձողերից  և ունի որոշակի 

խորություն ,կողատախտակները հավաքած պահելու համար: 

      ,,Կիսաշրջազգեստը,,  հավաքելուց հետո շուռ են տալիս , 

տակառի մի կողմից  հագցնում են ժամանակավոր  օղակները: 

Երկրորդ օղակը հագցնելուց հետո  մուրճի օգնությամբ  

հավասարեցնում  են բոլոր տախտակները և զուգահեռաբար 

ձեռքով  վարպետորեն ստուգում յուրաքանչյուր տախտակի 

հավասարությունը, այնուհետ՝ տեղափոխում շոգեմշակման 

խուց: Գոլորշին բաց թողնելուց և մեկ ժամ շոգեմշակման 

ենթարկելուց հետո ,երբ  փայտը բավականին խոնավություն է 

կլանում իր մեջ, այն տեղափոխում  են  նախապես 

պատրաստված կրակի վրա՝ ջերմամշակման նպատակով: 

       Կրակը պատրաստում են բաց,կողային անցքերով  

վառարանում,այնպես որ կողատախտակները չայրվեն: 

Ջերմամշաման ընթացում  տակառի կողափայտերը 

պարբերաբար թրջում են ջրով: Կաղնու փայտից տակառի 

պատրաստման ժամանակ ջերմամշակման՝ բովման ընթացքում 

որպես այրվող նյութ օգտագործվում է կաղնու  փայտից 

առաջացած տաշեղներն ու մնացորները ,որպեսզի այլ հոտ  

չմտնի տակառի  մեջ և ավելորդ համ ու հոտ չհաղորդի գինուն 

կամ կոնյակին: 

            Ջերմամշակման ընթացքը զուգակցվում է  

նախապատրաստական աշխատանքով՝ համապատասխան 

չափի օղակ հագցնելու համար տակառի մյուս ծայրը սեղմելու և  
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մետաղյա  մալուխով հավաքած կողատախտակները ձգելու 

միջոցով: Ձգելով կողատախտակները ,ստանում  են  

համապատասխան չափը և հագցնում օղակը  : 

Համապատասխանաբար  5 օղակները հագցնելուց հետո 

շարունակվում է ջերմամշակման պրոցեսը: 

         Ջերմամշակման գործողությունն ավարտելուց հետո  

կատարվում են տակառի դրսային մակերևույթի հարթեցման 

աշխատանքներ՝ հատուկ հղկման հաստոցի  միջոցով:Տակառի 

միջին հատվածում  խցանը  տեղադրելու համար  

համապատասխան  անցք են  փորում: 

         Տակառահատակները պատրաստելու համար  նախապես 

չափագրելով տակառի  համար անհրաժեշտ չափերը, 

նախապատրաստում են  տախտակների հապատասխան 

շարվածքը և փայտից պատրաստված ամրակներով իրար են 

միացնում  տախտակները: Տախտակների արանքներում դրվում 

է շատ բարակ ժապավեն՝ դարձյալ  փայտից, ավելի ամուր  

դարձնելու և արտահոսքը կանխելու նպատակով: Այդ 

գործողությունը  նույնպես կարող է կատարվել հաստոցի 

օգնությամբ: 

           Տակառահատակի  շարվածքը  մեկ այլ հաստոցի վրա է 

տեղադրվում, որի միջոցով  կտրվում են տախտակների ավելորդ 

մասերը և հղկվում: Հաջորդ փուլում տեղադրվում, ամրացվում 

են տակառահատակները:Տակառի պատրաստման նման 

եղանակը փայտից բացի, ոչ մի  սոսնձանյութ  կամ ամրացնող 

որևէ նյութ չի պահանջում: Դա նպատակային է, քանի որ այլ 

նյութերի առկայությունը կարող է փոխել տվյալ տակառում  

պահպանվող   գինու կամ կոնյակի որակը: 
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 Թեմա 10.  Տեղեկություններ տակառների արտադրության  

մասին 

  Տակառի պատրաստման համար անհրաժեշտ 

չափերով 33-35 հատ կողային տակառատախտակները 

շարվում են համապատասխան կարկասի վրա, ապա վրան 

անցկացվում են աշխատանքային օղակագոտիներ, եթե 

տակառը մինչև 250-350 լիտր է, կարելի է դնել 6 

օղակագոտիներ, եթե լիտրը բարձր է ՝ 450-800, կարելի է 

դնել 8 օղակագոտիներ: Տակառի համար օգտագործվող 1 

խմ փայտն ստանում են 7 խմ փայտանյութից: Ստացված 1 

խմ-ով պատրաստում է 5-6 տակառ: 

          Այնուհետև սկսվում է ծռման և կրակով բովման 

փուլը,այստեղ կարելի է առանձնացնել բովման մի քանի 

փուլ, կախված պատրաստվող խմիչքի տեսակից (թույլ, 

միջին և ուժեղ),որին հաջորդում է տակառահատակի 

ամրացումը:  Տակառը փորձարկվում է գոլորշիով և 

խտացրած օդով, ապա լցվում է ջրով ու կշռվում: 

Պատրաստի տակառի վրա ամրացվում են տակառի մասին 

տեղեկատվություն (հերթական համար, տարողություն) 

բար-կոդերը (ծածկագրերը): Ասում են` ամեն մի տակառ իր 

բնավորությունն ունի, հնարավոր է, որ մեկ տակառի 

համար օգտագործվող տակառատախտակներից 

յուրաքանչյուրը մի ծառի փայտ լինի: 

Տակառագործության մեջ սխալվելն անթույլատրելի 

է, որովհետև իրենց սխալների հետևանքով մի ամբողջ 

գործարան կարող է սնանկանալ: Գործարանի 

հարստությունը որոշվում է տակառներով:  
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Այս մասնագիտությունը բժշկական 

հակացուցումներ չունի, իհարկե եթե չկա ալերգիա 

առաջացնող  նյութեր: 

 
Գիտելիքների ստուգման հարցեր 
 

1. ö³ÛïÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¹»ñÁ ¹»Ïáñ³ïÇí ÏÇñ³é³Ï³Ý 

³ñí»ëïÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ  

2. Փայտանյութերի տեսակները: 

3. Անտառանյութի չորացման եղանակները 

4. Փայտանյութի հատկանիշները 

5. Փայտանյութի արատների տեսակները 

6. Անտառանյութի չորացումը 

7. Կողատախտակների մշակում և հավաքումը 

8. Ջերմամշակման ընթացքը,/ ծռման և կրակով բովման 

փուլը/ 

9. Տակառի մշակումը գոլորշիով 

10. Տակառի պատրաստման Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍíáÕ 

³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ  

11. Զ³ñ¹³Ý³ËßÇ Ï³éáõóÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ  

12. Տակառի պատրաստման գործընթացը 

13. Տակառահատակների  պատրաստման տեխնոլոգիան 

14. ÆÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ óáõó³¹ñáõÙ  

15. Տակառի պատրաստման »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ  

            ÆÜøÜàôðàôÚÜ ²ÞÊ²î²ÜøÆ ÂºØ²îÆÎ² 

 

1. î³Ï³é³·áñÍáõÃÛáõÝ, Ýñ³ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ ¨ 

ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ  

2. î³Ï³é³·áñÍáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñÑ»ëïÝ»ñÇ 

ß³ñùáõÙ  

3. î³Ï³é³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ  û·ï³·áñÍíáÕ ÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ 

ï»ë³ÏÝ»ñÁ ¨ Ùß³ÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ  

4.  ö³ÛïÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 

·áñÍÇùÝ»ñÁ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ  
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5. î³Ï³éÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó å³ïñ³ëïÙ³Ý 

»Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ  

6. î³Ï³éÇ Ï³éáõóÙ³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ  

7. ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 

8. àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÇ  ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

¨ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 

ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ  

9.   Øß³Ïí³Í ¿ëùÇ½Ý»ñÇ անցկացում ÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ íñ³  

10. î³Ï³éÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó 

³é³ç³¹ñíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:  

11. ²½³ï Ã»Ù³ïÇÏ³ áõÝ»óáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ï³éáõóáõÙ 

÷áñ³·ñáõÃÛ³Ý ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÝ»ñáí`  

12. Øß³Ïí³Í ¿ëùÇ½Ý»ñÇ ÷áñ³·ñáõÙ ÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ íñ³ 

÷áñ³·ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ï³Ï³éÝ»ñÇ íñ³ 

13. ¸»Ïáñ³ïÇí ÏÇñ³é³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ¿ëùÇ½Ý»ñÇ 

Ý³Ë³·ÍáõÙ ¨ Ó¨³íáñáõÙ ³½·³ÛÇÝ ½³ñ¹³ÙáïÇíÝ»ñáí:  

14. î³Ï³éÝ»ñÇ,ï³ñ³Ý»ñÇ / ÑÝ³·áõÛÝ ÝÙáõßÝ»ñÁ  

15. î³Ï³éÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¹»ñÁ ¹»Ïáñ³ïÇí ÏÇñ³é³Ï³Ý 

³ñí»ëïÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ  
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Հավելված 1 
 

 
1.Տակառի պատրաստման  ընթացքը 
 

Երևանի կոնյակի գործարանը հայկական 

կոնյակագործության ավանդույթները պահպանում է 1887-

ից սկսած, երբ վաճառական Ներսես Թաիրյանը 

հիմնադրեց գինու և կոնյակի առաջին գործարանը: 

Նախքան կոնյակ դառնալը և շշալցվելը կոնյակի սպիրտը 

երկար ժամանակ, երբեմն մի քանի տասնամյակներ 

շփվում է կաղնեփայտից պատրաստված տակառի 

մակերեսի հետ` ստեղծելով համա-հոտային 

յոյուրահատուկ փունջ:  

Երևանի կոնյակի գործարանում կոնյակի հնացումը 

ամբողջովին կատարվում է ավանդական տակառային 

եղանակով` կաղնու փայտից պատրաստված 

տակառներում: Կաղնե տակառների սեփական 

արտադրությունը Երևանի կոնյակի գործարանը վերսկսել 
է 2002 թվականից: 

Գործարանի Այգավանի մասնաճյուղում են գտնվում 

փայտամշակման և տակառագործության 

արտադրամասերը: Տակառագործության համար 

օգտագործվում է կովկասյան կաղնու փայտը, որը նախքան 

արտադրամաս մտնելը, անցնում է ցնցուղաջրման 2 

տարվա փուլը, ապա չորանում է բնական եղանակով, 

այնուհետև արտադրամասում մշակվում և ստանում 

տակառափայտի համապատասխան տեսքը:   

350-400 լիտր  

              Երևանի կոնյակի գործարանի տակառագործական 

արտադրամասը վերաբացվել է 2002 թվականին:  

javascript:;
javascript:;
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Տակառի պատրաստման համար անհրաժեշտ 

չափերով 33-35 հատ կողային տակառատախտակները 

շարվում են համապատասխան կարկասի վրա, ապա վրան 

անցկացվում են աշխատանքային օղակագոտիներ և 

սկսվում է ծռման և կրակով բովման փուլը, որին 

հաջորդում է տակառահատակի ամրացումը:  

 

 

 

   
 
ՆԿ. 1 -Տախտակների պահոց՝ չորանոց: 
 
ՆԿ. 2-Ապագա տակառի կողատախտակները: 

 

 
 ՆԿ. -3- Տակառատախտակի հղկումը 
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ՆԿ. 4- Կողատախտակները հավաքվում են կարկասի վրա, 

պատրաստվում է «կիսաշրջազգեստը»  

 

 

 
ՆԿ. 5- Ամրացվում են ժամանակավոր օղակագոտիները 
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          Տակառը փորձարկվում է գոլորշիով և խտացրած 

օդով, ապա լցվում է ջրով ու կշռվում: Պատրաստ տակառի 

վրա ամրացվում են տակառի մասին տեղեկատվություն 

(հերթական համար, տարողություն) բար-կոդերը 

(ծածկագրերը): Արտադրամասում պատրաստվում են 350 

և 400 լիտր տարողությամբ տակառներ: 

 

 
 

ՆԿ. 6-Հավասարեցվում է կողատախտակների շարվածքը  
 

                
 
ՆԿ. 7; 8- Կատարվում է ջերմամշակում:       
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 ՆԿ. 9- Տակառահատակի հղկում     
 

    
  
ՆԿ.10- Տակառահատակի տեղադրում 
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ՆԿ.11- Կատարվում է տակառահատակի ամրացում: 

 

        
        
ՆԿ.12; 13 -  Տակառահատակի նմուշները 

 
Ասում են` ամեն մի տակառ իր բնավորությունն ունի, 

հնարավոր է, որ մեկ տակառի համար օգտագործվող 

տակառատախտակներից յուրաքանչյուրը մի ծառի փայտ 

լինի: 
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Հրեշտակների բաժինը  

Կաղնե տակառը «շնչում է», այլ կերպ ասած` տեղի է 

ունենում տակառի մեջ հնացվող սպիրտի գոլորշիացում: 

Այդ կորուստները անվանում են «Հրեշտակների բաժին»: 

 

            Կոնյակի գործարանի տակառագործական 

արտադրամասում աշխատում են 5 տակառագործներ, մեկ 

օրում պատրաստվում է 10 տակառ: Տակառը կարող է 50-70 

և և ավելի տարիներ ծառայել կոնյակի 

հնացմանը`ընթացքում նաև վերանորոգվել:  
                        

 
 

  
 
ՆԿ.14,15-Սարքեր, գործիքներ 

 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
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ՆԿ.16,17 Տակառի արտադրամասեր 
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ՆԿ.18 Տակառի պատրաստումը տնային պայմաններում 

 

 
 

ՆԿ.19 

 

 

http://www.ntv.ru/video/1570582/
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 ՆԿ. 20       

ՆԿ.21 

   ՆԿ. 22 
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Թեմա 11. Տակառագործությունը կիրառական 

արվեստում  

/Փայտի փորագրություն 

1.Նախապատրաստվածքի ընտրում  

           Շատ հաճախ   մարդիկ կենցաղում սիրում են օգտագործել 

փայտից պատրաստված  գեղեցիկ տարաներ, իրեր, որոնք 

փայտի գեղարվեստական մշակման  արդյունք են  և ձևավորված 

են  ազգային զարդանախշերով:Փոքրածավալ  դեկորատիվ 

իրերի պատրաստումը  պահանջում է փորագրման 

հմտություն,որը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է գործնական 

պարապմունքները սկսել այսպես կոչված փորագրման 

այբուբենի՝ պարզագույն պատկերների փորակման 

աշխատանքներով: Դրա համար առաջին հերթին պետք է ընտրել 

նախապատրաստվածք և փորագրման դանակ: 

Նախապատրաստվածքի ընտրությունը պայմանավորվում է 

փորագրվող շինվածքի նշանակությամբ, տեսքով և ձևով: 

Փորագրման համար հիմնականում օգտագործում են համասեռ և 

հավասարաչափ, առանց շեղվածքների, ոչ ցայտուն թելերի 

պատկերով՝ տեքստուրայով փայտանյութ: Նուրբ հատվածքային 

փորակումների համար օգտագործում են սաղարթավոր 

ծառատեսակների՝ լորենու, ուռենու, կեչու, տանձենու, թխկու, 

ընկուզենու, կաղնու, սոճենու, հացենու փայտանյութեր: 

Փշատերև ծառատեսակների փայտանյութը պիտանի չէ նուրբ 

հատվածքային փորակումների համար: Որոշ փափուկ 

սաղարթավոր ծառատեսակների փայտանյութերի վրա 

փորակումներն ամբողջ աշխատանքի ընթացքում պետք է 

կատարել սուր սրված գործիքով:  
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         Նախապատրաստվածքն ընտրելու ժամանակ 

ուշադրություն պետք է դարձնել հետևյալ պահանջներին.  

ա) Լայնաշերտությունը ցույց է տալիս ոչ ամուր, փխրուն 

փայտանյութ: 

 բ) Տարիքային օղակների զուգահեռությունը ցույց է տալիս 

ներքին կառուցվածքի ուղղագծությամբ փայտանյութ, ինչը 

լավագույն պայման է հատվածքներ կատարելու համար: 

 գ) Շեղվածքը՝ փայտանյութի թելերի ոլորվածությունը, մեկ 

տեղում միջուկի խառնվածքը սպիտկենի (բնափայտի շերտ) հետ, 

որտեղ փայտանյութն ունենում է խիտ կազմություն, ցույց է 

տալիս միակի ծառատեսակի փայտանյութ, որը չորացման 

ժամանակ ունենում է ճաքեր ու գոգավորություն և փորակման 

համար պիտանի չէ:  

դ) Փափկությունը և փխրունությունը ցույց են տալիս 

երիտասարդ ծառի փայտանյութ, որը հեշտությամբ ենթարկվում 

է մեխանիկական վնասվածքների: Իսկ ծերացած ծառերի 

փայտանյութը հակում ունի փտման. փորակման համար 

այդպիսի փայտանյութերը պիտանի չեն, պետք է ընտրել հասուն 

(միջին տարիքի) ծառի փայտանյութ (կաղին 80- 150 տարեկան, 

կեչի՝ 60-70, սոճենի՝ 80-90, հացենի՝ 60-70, տարիքը որոշվում է 

ծառի բնի լայնական կտրվածքի տարիքային օղակների 

քանակով կամ բնի հաստությամբ):  

         Գործնական աշխատանքներ կատարելիս անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել փայտանյութի խոնավությունը: Խոնավության 

տարբեր աստիճանների համար օգտագործվում են հետևյալ 

տերմինները. 

 ա) թաց – երկար ժամանակ ջրի մեջ եղած, 

 բ)թարմ կտրված - փշատերև ծառատեսակների փայտանյութ՝ 

82% և ավելի, փափուկ սաղարթավոր՝ 60-93%, կարծր 

սաղարթավոր՝ 36-78%,  
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գ) մթնոլորտային չոր – բաց մթնոլորտում երկար պահպանված՝ 

15- 20%,  

դ)սենյակային չոր–սենյակային ջերմաստիճանում պահպանված՝  

8- 12%, 

 ե) բացարձակ չոր - 0% խոնավությամբ: 

              Բացարձակ չոր փայտանյութը փորագրման համար 

օգտագործելիս նախապես ենթարկում են այսպես կոչված 

չորացման՝ 10-16% խոնավությամբ: Եթե փորագրված շինվածքը 

նախատեսված է բաց մթնոլորտի համար ապա պետք է 

փորագրում կատարել 15% խոնավությամբ փայտանյութի վրա, 

ծածկի տակ օգտագործման համար՝ սենյակային չոր 

խոնավությամբ:   Թարմ կտրված փայտանյութի վրա 

փորագրումից հետո չորացման ենթարկվելով այն սեղմվում է 

ծավալային առումով և գոգավորվում: Շատ չորացման 

ենթարկված փայտանյութը նույնիսկ նորմալ խոնավությամբ 

անմիջապես կլանում է խոնավություն մթնոլորտից և ուռչելով 

ենթարկվում է ճաքճքման: Թերի կամ շատ չորացումը մեծ 

ազդեցություն ունի կարծր և ամուր փայտանյութերի վրա, իսկ 

քիչ չորացումը՝ փափուկ և փխրուն փայտանյութերի վրա:    

Փորագրողը փայտանյութի արտաքին հատկանիշներով պետք է 

որոշի նախապատրաստվածքի  պիտանելիությունը: Օրինակ՝ 

փայտանյութի ճակատային մասում մանր ճառագայթային 

ճաքերի բացակայությունը խոսում է փայտանյութի լավ որակի 

մասին, իսկ մեծ ճաքերը նշանակում են դատարկ մակերեսների 

առկայություն, որը սղոցվածքի ժամանակ կվերածվի խոտանի:  

           Չի կարելի փորակումներ կատարել սոճենուց 

փայտանյութի վրա, եթե տարիքային օղակներում նկատվում է 

ճաքերի առկայություն:  
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            Չի կարելի շտապել նախապատրաստվածքի ընտրություն 

կատարելիս:  

              Սկսնակ փորագրողի համար փափուկ սաղարթավոր 

ծառերի փայտատեսակներից առավել նպատակահարմար է 

փորակումներ կատարել լորենու փայտանյութի վրա: Այն ունի 

փափուկ, համասեռ կազմությամբ՝ մածուցիկ փայտանյութ, և 

հեշտությամբ է հատվում է թելերի երկարությամբ ու լայնքով, քիչ 

է ենթարկվում գոգավորության և ճաքճքման: Փորակման համար 

լավագույնն է կեչու սպիտակ, կարծր և առաձգական 

փայտանյութը: Այն համասեռ է ըստ ամրության, և լավ է 

հատվում, հատված մակերևույթապատկերը ստացվում է մաքուր 

ու հավաք: Կեչին լավ է երեսապատվում, չնայած հակում ունի 

գոգավորության: 

                                  

     

 Նկ.    2  . Տակառի գծանկար      Նկ.3 Պատրաստի տակառ    

                     

2.Փայտի փորագրման տեսակները  

         Փայտափորագրման հիմնական տեսակներն են՝ 

հարթփորվածքյին, երկրաչափական, հատվածքային, 

քանդակային, արձանիկային: Քանդակային և արձանիկային 

փորագրումների էությունն այն է, որ նախշը կամ արձանը 
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ձևավորվում են իրենց համապատկերում փորակումներով: 

Հարթփորվածքային փորագրմանը բնորոշ է այն, որ հարթ 

մակերևույթի վրա կատարում են տարբեր ձևի խորացված 

փորակումներ: 

                                     Հարթփորվածքային փորակման տարբերատեսակ է նաև 

երկրաչափական փորակումը: Երկրաչափական փորակումն 

իրենից ներկայացնում է եռանկյուններից, քառակուսիներից, 

շրջանագծերից փորակված տարրեր: 

                               Նկ. 4.  

          

 Տրամատային  փորագրումը կատարվում է նախշի 

տրամատով ոչ խոր, երկնիստանի, երկկողմանի, բարակ 

փորակումներով, և օգտագործվում է հիմնականում 

պատկերների փորագրման դեպքում: Հատվածքային 

փորագրումը կատարվում է այն իրերի պատրաստման 

դեպքում, երբ անհրաժեշտ է ստանալ բացվածք: 
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                  Ա/                                                  բ/                                          գ/ 

 

 Նկ.5  Հարթ  փորվածքային փորակումներ  

 Ա/  կլորացված տրամատայով. բ/ կլորացված բարձիկային տեսք  

գ/  կլորացված հավաքված տեսքով 

 

 

Գործնական աշխատանքներ 

1. Փորակման հիմնական երկրաչափական պատկերների 

գծանշում 

                          

ՆԿ . 6 
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  Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ միջոցներ  

        Լորենու կամ կեչու 15 մմ հաստությամբ 170 x 110 մմ 

չափերով մաքրատաշ տախտակ, քանոն, մատիտ, կարկին: 

            Աշխատանքի կատարման գործույթները 

 1) Նախապատրաստվածքը, գծագրական պարագաները դնել 

դազգահի վրա: 

 2) Նախապատրաստվածքի փորակման մակերևույթի վրա գծել 

5x5 մմ չափսերով վանդակներ: 

 3) Վերևից երկրորդ շարքի վանդակներում տանել 

անկյունագծեր, ինչպես ցույց է տրված պատկերում. 

4) Վերևից չորրորդ և հինգերորդ շարքերի վանդակներում տանել 

անկյունագծեր, ինչպես ցույց է տրված պատկերում. 

 5) Վերևից յոթերորդ և ութերորդ շարքերի վանդակներում տանել 

գծեր, ինչպես ցույց է տրված պատկերում.  

6) Վերևից տասներորդ, տասնմեկերորդ շարքերի 

վանդակներում տանել գծեր, ինչպես ցույց է տրված պատկերում՝ 

 7) Վերևից տասներեքերորդ, տասնչորսերորդ, տասնհինգերորդ, 

տասնվեցերորդ շարքերի վանդակներում տանել գծեր, ինչպես 

ցույց է տրված պատկերում. 

8)Նախապատրաստվածքի աջ անկյունում կառուցել շրջանագիծ, 

տանել գծեր, ինչպես ցույց է տրված պատկերում. 

            Գործնական աշխատանք 2. Եռանկյունիկների փորակում 
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    Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ միջոցներ 

     Գծանշված նախապատրաստվածք, հատման դանակ. 

 

 

1 

 

2 

 

3                                                                     5 

 Նկար.  7. Հատման դանակ. 1-բռնակ, 2-սեպիկ, 3-քթիկ, 4-կտրող 

եզր, 5-կրունկ  

 

 

Նկար.8.   1 մշակման մակերևույթ, 2-կող, 3-եզր, 4-ճակատ 

 

1 

2 

3 

4 

4 
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   Աշխատանքի կատարման գործույթները (ցանկացած տեսքի 

եռանկյունաձև-հանվող  

փորակումները կատարվում են երկու գործույթներով՝ ծակող և 

կտրող)  

1) Նախապատրաստվածքը, հատման դանակը դնել դազգահի 

վրա: 

  

Նկար  9 

 

2) Վերցնել դանակը աջ ձեռքով, բութ մատը դնել բռնակի վերին 

թեք մշակված հարթության վրա, որպեսզի հատման ժամանակ 

դանակը ձեռքից չսահի:  

3) Համընկեցնել դանակի քթիկը հատվածիկի գագաթին, կտրող 

եզրն ուղղել պատկերի աջ կողմի գծով:  

3) Պահելով դանակը ուղղահայաց դիրքով՝ ուժեղ սեղմել 

դանակը, որպեսզի քթիկը խորանա 2-3 մմ: 

 4) Իջեցնել դանակի կրունկը մինչև աջ կողմի գծի հատումը 

գծանշման հորիզոնական գծին: 
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6) Վերադարձնել դանակը ուղղահայաց դիրք և խնամքով դուրս 

հանել: 

 7) Շարունակել նույն գործողությունները հաջորդաբար՝ 

հատվածիկների բոլոր աջ կողմերի համար: 

 8) Դնել դանակի կտրող եզրը հատվածիկի աջ կողմի վրա 

այնպես, որ դանակի քթիկը համընկնի հատվածիկի գագաթի 

հետ: 

9) Ձեռքը դանակի հետ միասին հետ տանել այնպես, որ 

պահպանվի կտրող եզրի և աջ կողմի զուգահեռությունը 

(հարկավոր է ուշադրություն դարձնել ձեռքի դաստակի 

շարժմանը, այլ ոչ թե ուսի, որը պետք է լինի անշարժ):  

10) Սեղմելով դանակը կտրման հարթությանը 450  անկյան տակ՝ 

դաստակը բերել նախնական դիրքի (դանակի քիթը պետք լինի 

եռանկյունու գագաթին, իսկ կտրող եզրը եռանկյունու աջ 

կողմում), ինչի արդյունքում հատված եռանկյունը դուրս կգա 

(թռիչքանման): 

 11) Հաջորդաբար հեռացնել բոլոր հատվածիկները: 

       Գործնական առաջադրանք 3. Փորակել շեղանկյունիկներ 

Շեղանկյունիկները կազմված են երկու հատվածիկներից, որոնք 

միացված են հիմքում իրար հետ: Աշխատանքը կատարելու 

համար սկզբից պետք է ծակել և կտրել շեղանկյան վերևի 

հատվածիկը (պատկերում գծանշված, իսկ կետերով ցույց է 

տրված դանակով ծակման տեղերը), իսկ հետո շրջելով 

նախապատրաստվածքը՝ փորակել երկրորդ հատվածիկը, 

ինչպես ցույց է տրված պատկերում.  
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         Նկ.   10                                                   Նկ. 11 

         Գործնական առաջադրանք 4.Փորակել գալարիկներ  

 

Նկ.  12 

 

       Գալարի հիմքում ընկած են հատվածիկներ մեկը մյուսից մի 

կողմի վրա շեղված: Հիմքում ընկած են նույն հատվածիկները, 

ինչն արդեն փորակվել է: Հատելով կստացվի գալարանման, 

ոլորուն ուղի: Դրա համար պետք է սկզբում ծակել և կտրել 

ներքևի եռանկյունները (պատկերում գծանշված, իսկ կետերով 

ցույց է տրված դանակով ծակման տեղերը), հետո շրջելով 

նախապատրաստվածքը՝ հատել վերևի եռանկյունները, ինչպես 

ցույց է տրված պատկերում. 
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           Գործնական առաջադրանք 5. Բուրգի փորակում 

 Առաջին երեք պատկերները եռանկյունաձև հանվող 

փորակումների պարզագույն տարրեր են:  

 

Նկար 13 

Բուրգն ավելի բարդ փորակվող պատկեր է, Նկ 13       և կազմված է 

միևնույն ընդհանուր ծակման կետ ունեցող երեք 

եռանկյուններից: Եթե առաջին երեք պատկերներում հատումը 

կատարվում էր փայտանյութի թելերի ուղղությամբ և իրենից 

բարդություն չէր ներկայացնում, ապա բուրգի եռանկյունները 

հատվում են և° թելերի ուղղությամբ, և° թելերի լայնքով: Լայնքով 

հատման ժամանակ ուշադրություն պետք է դարձնել հատման 

շեղվածքների վրա: Բուրգի եռանկյունները փայտի շերտերում 

դասավորված են օղակաձև, լայնքով և երկարությամբ: 

Պատկերի 2 և 3 եռանկյունները հատվում են այնպես, ինչպես 

նախորդ գործնական աշխատանքներում փորակվել են 

եռանկյունները, իսկ 3 եռանկյունները պետք է հնարավորինս 

փորակել փայտանյութի թելերի ուղղությամբ: Դրա համար պետք 

է կատարել հատումներ ոչ միայն «դեպի քեզ», այլ նաև 

«քեզնից»:Պատկերից տեսանելի է, որ եթե դանակը ձեռքում 
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սեղմված դիրքում մատներն ուղղված են դեպի ներքև, ապա 

փորակումը կատարվում է «քեզնից» եղանակով, իսկ եթե վերև՝ 

«դեպի քեզ» եղանակով: 

 

         Գործնական առաջադրանք 6 . Աստղի փորակում՝ կատարել 

բուրգի փորակման միջոցով: 

            Աստղը կազմված է չորս բուրգերից: Եթե սովորողի կողմից 

ձեռք է բերվել բուրգի փորակման հմտություններ, ապա այս 

պատկերի փորակումն իրենից բարդություն չի ներկայացնում: 

Փորակումը պետք է սկսել պատկերում շտրիխավորված 

բուրգից, և փորակումները կատարել բուրգերի հաջորդաբար 

հատմամբ. արդյունքում կստացվի փորակված աստղ: Կետերով 

նշված են ծակման տեղերը: Փորակումները պետք է կատարել 

թելերի ուղղությամբ՝ ընտրելով փորակման «քեզնից» և «դեպի 

քեզ» եղանակները:  

 

 

 

 

 

Նկ.14 

           Գործնական աշխատանք. Քառակուսիների փորակում 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ միջոցներ` 

գծանշված նախապատրաստվածք, հատման դանակ, քանոն, 

մատիտ Աշխատանքի կատարման գործույթները 
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 1) Նախապատրաստվածքը և հատման դանակը դնել դազգահի 

վրա:  

2)Դանակը դնել աջ եզրագծի վրա, ծակել 2-3 մմ խորությամբ, 

թեքել այն 45 0 անկյան տակ, և հաջորդաբար աջ եզրագծերի 

երկարությամբ կատարել փորակումներ, ինչպես ցույց է տրված 

պատկերում. 

Գործնական աշխատանք 7. Վարդակի փորակում  

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ միջոցներ` 

նախապատրաստվածք, հատման դանակ, քանոն, մատիտ, 

կարկին, անկյունաչափ  

Աշխատանքի կատարման գործույթները  

1) Նախապատրաստվածքը, հատման դանակը, գծանշման 

պարագաները դնել դազգահի վրա:  

2) Կարկինին տալ մեծ շրջանագծի բացվածք, ըստ 

գործնական 1 աշխատանքի չափերի՝ նախապատրաստվածքի 

վրա գծանշել շրջանագիծ, այնուհետև փոքր շրջանագիծը, 

կենտրոնով տանել ուղղահայաց և հորիզոնական առանցքներ 

(հորիզոնական առանցքը պետք է համընկնի փայտանյութի 

թելերի ուղղության հետ) և նշել A, B, C, D կետերը, ինչպես ցույց է 

տրված պատկերում: 
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 Նկ.15 

Նկ.16 

Նկ.17 
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Նկ. 18 

Նկ.19 

                                   

3)Անկյուաչափով 45 0 անկյան տակ նշել ևս 4 կետեր, քանոնով 

չափել A և B կետերի  

հեռավորությունը (պետք է ստացվի 30 մմ), 

4). բաժանել 4-ի (պետք է ստացվի 7,5 մմ) և կարկինին տալով 

ստացված բաժանքի չափը նշել մնացած ութ կետերը, ինչպես ց 

ույց է տրված պատկերում: 

5)Փոքր շրջանագծի հատվածների հատման երկու հարևան 

կետերի մեջտեղում նշել կետեր, ինչպես ցույց է տրված 

պատկերում. 

 6)Մեծ և փոքր շրջանագծերի կետերը միացնել կարճ 

հատվածներով այնպես, ինչպես ցույց է տրված պատկերում: 

         Գործնական առաջադրանք Կատարել վարդակի փորակում 

 Ըստ չափանշումների ստացվում են բուրգեր՝ ձգված գագաթով, 

իսկ ներքևի եռանկյունների (ներքևի եռանկյունը ցույց է տրված 3 

թվով) հիմքը փոքր ինչ կլորացված, ինչպես ցույց է տրված 

պատկերում.  
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   Վարդակի բուրգերը պետք է փորակել բուրգի փորակման 

պայմաններով՝ թելերի ուղղությամբ, իսկ եռանկյուններն 

այնպես, ինչպես ցույց է տրված պատկերում. 

Գործնական առաջադրանքը կատարելու համար պետք է 

հաշվի առնել երեք կարևոր պայման. 

 1. Ոչ մի դեպքում ծակման կամ հատման ժամանակ չվնասել 

վարդակի կենտրոնը, քանի որ այն հանդիսանում է 

ճառագայթների միմյանց կապող օղակ: Այն վնասելով՝ 

կստացվեն անհամապատասխան, անհավասարաչափ բուրգեր: 

Դրա համար հատման դանակը պետք է կենտրոնին մոտեցնել 1 

մմ հեռավորությամբ:  

2. Բարդ պատկերներ (օրինակ՝ բուրգեր, աստղեր) փորակելու 

ժամանակ, որոնք կառուցվածքում ունեն մի քանի եռանկյուններ, 

պետք է ճիշտ ընտրել ծակման կետը, որը հանդիսանում է 

եռանկյունու գագաթը, այլ ոչ թե պատկերի գագաթը: Այդ 

պատճառով պետք չէ ձեռք տալ շրջանագծի կենտրոնին:  

3.Հարկավոր է պատշած ձևով ուշադրություն դարձնել 

գործիքների նախապատրաստմանը փորակման գործույթներին, 

քանի որ դրանով են պայմանավորվում հետագա աշխատանքի 

որակական արդյունքները: Մատիտը պետք է սուր սրված 

օգտագործել, կարկինը պետք է լինի սարքին, քանոնը առանց 

վնասվածքների, դանակը պետք է առավելագույնս սուր լինի, 

միշտ պահված պատյանի մեջ և հանել միայն 

փորակմանաշխատանքներ կատարելիս:   
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            Անվտանգության պահանջները փայտամշակման 

աշխատանքների ժամանակ  

   1.Աշխատանքները սկսելուց առաջ հագնել պահանջվող 

հատուկ հագուստ, կոճկել թևքերը, հավաքել հագուստի կախ 

ընկած մասերը, աշխատանքային տեղն ապահովել նորմալ 

լուսավորությամբ, փոշի առաջացնող աշխատանքի ժամանակ 

պետք է կրել պահպանիչ ակնոցներ:  

2.Հարվածող գործիքների հիմքը (հարվածող մասը) պետք է 

ապահով ամրացված լինի բռնակին (բռնակի երկարությունը 

չպետք է փոքր լինի 150 մմ-ից), որի համար պետք է օգտագործել 

սեպ:  

3.Աշխատանքներ իրականացնելիս աշխատատեղում չպետք է 

լինեն ավելորդ գործիքներ: Դուրերը չի կարելի թողնել սուր 

բերանը դեպի վեր, սեղանի ծայրին կամ մաքրել տաշեղներ, քանի 

որ կարող են ընկնել ու վնասվածքներ առաջացնել:  

4.Չի կարելի աշխատել ատամները ջարդված սղոցով, ինչպես 

նաև վնասված կտրող մասով կտրող և ռանդող գործիքներով:  

5.Չի թույլատրվում սրել գործիքները 10 մմ –ից պակաս 

հաստությամբ կլոր հղկաքարով, քանի որ փոքր հաստությամբ 

կլոր քարերի ժամանակ առաջանում են տատանումներ, իսկ 

դրանց ամրացման համար օգտագործել միևնուն չափերով 

միջադիր և տափօղակ: 

6.Ռանդող գործիքների ագուցարանի ներքին մակերևույթը 

պետք է լինի հարթ և հավասարաչափ՝ առանց շեղվածքի, 

ճաքերի և կտրվածքների: 

 7.Ռանդվող նախապատրաստվածքները պետք է լինեն 

առանց մետաղական ներմտցվածքների՝ մեխեր, պտուտակներ, 

ունթերի, քանի որ դրանք կվնասեն գործիքները, և կստեղծվի 

վնասվածքների վտանգավոր նախադրյալներ:  



69 
 

8.Էլեկտրական գործիքներ օգտագործելիս հարկավոր է 

ուշադրություն դարձնել մեկուսման պայմաններին: Կտրող մասը 

պետք է լինի կարգավորված, սրված և ամուր ամրացված: 

 9. Սնման աղբյուրի աշխատանքային ռեժիմում չմիացնել 

էլեկտրական գործիքները: Աշխատանքը վերջացնելուց հետո 

անմիջապես անջատել էլեկտրական գործիքը սնման աղբյուրից՝ 

չի կարելի էլեկտրական կոթառը կանգնեցնել ձեռքի օգնությամբ:  

10.Չի կարելի էլեկտրական գործիքը կարգավորել պարապ 

ընթացքի ժամանակ՝ խուսափելու համար կտրման գոտում 

օտար առարկաների  հայտնվելուց: Ֆուգանային, սղոցման, 

ռեյսմուսման հաստոցներում մատակարարումը պետք է 

կատարել կտրող գործիքի լրիվ ընթացքի ժամանակ: 

11.Էլեկտրագայլիկոնիչով աշխատելու ժամանակ 

ուշադրություն դարձնել գայլիկոնի էքսցենտրիկ և հուսալի 

ամրացմանը: Փոքր նախապատրաստվածքներ գայլիկոնելու 

համար հարկավոր է օգտագործել տափաշուրթ, կլորաշուրթ, 

մամլակ, համուղղիչներ և սևեռակներ: Չկանգնեցնել 

նախապատրաստվածքը, երբ այն գայլիկոնի ազդեցությամբ 

դուրս է գալիս սևեռակից՝ հաստոցի կանգառման դեպքում այն 

հեշտությամբ կարելի է ազատել գայլիկոնից՝ պտտելով 

գայլիկոնի պարուրակի ուղղությամբ:  

12. Հաստոցներով աշխատանքի ժամանակ կարող են լսվել 

կամ նկատվել աղմուկներ, կտկտոցներ, լիսեռի տատանումներ, 

ամրացումների շարժունակություն, տաքացվեն 

առանցքակալները՝ անմիջապես դադարեցնել աշխատանքները, 

և աշխատանքներն սկսել միայն անսարքությունները 

վերացնելուց հետո: 

 13.Փայտե տախտակով ծածկի աշխատանքներն սկսելուց 

առաջ ուշադիր զննել աշխատանքային տեղը՝ զերծ մնալ 

չօգտագործվող առարկաներից և գործիքներից, ստուգել 
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գործիքների, հարմարանքների սարքինությունը, նախատեսված 

ծածկի նյութի պիտանելիությունը: 

 14.Բետոնե մակերևույթի հավասարեցման սարքերի հետ 

աշխատել զգուշությամբ՝ բետոնե ծածկի մնացուկները կարող են 

վնասել աչքերը, որի համար պետք է օգտագործել հատուկ 

պահպանիչ ակնոց՝ չջարդվող ապակիներով: 

 15.Մածուկներով կամ լուծիչներով աշխատելիս 

օգտագործել ռետինե ձեռնոցներ. դրանք պաշտպանում են 

ձեռքերը վնասակար ազդեցություններից: 

16. 17. Սենյակը, որտեղ պատրաստվում են մածուկներ կամ 

սոսինձներ, պետք է լավ օդափոխել. Դրա համար պետք է ունենա 

լավ օդափոխման համակարգ: 

 18.Հատման աշխատանքների ժամանակ աշխատանքային 

ձեռքը (այն, որով սեղմված է դանակը) պետք է սեղմված լինի 

սեղանի մակերևույթին, շարժում կատարել միայն դաստակով:  

19.Նախապատրաստվածքը բռնած երկրորդ ձեռքը պետք է 

հեռու լինի կտրման գոտուց՝ մատները չվնասելու համար: 

 20.Աշխատանքներն ավարտելուց հետո կարգի բերել 

աշխատատեղը, անջատել էլեկտրասարքավորումները հոսանքի 

աղբյուրից: 
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Հավելված 2     Գործիքներ և սարքեր 

                           

                     Նկ.1                                                       Նկ. 2                                                        

 

                                      

                      Նկ. 3                                                           Նկ.4 

          

                         Նկ.5                                                           Նկ.6 
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Նկ.7  

 Նկ.8 

 Նկ.9  
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     Նկ.13                                                       Նկ.14                                    
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Մաս երկրորդ 
 

Անվտանգություն և առաջին օգնություն արտադրամասում 

Աշխատանքային գործունեության անվտանգության 

կանոնները 

      Թեմա1.Կենցաղը և աշխատանքը՝ սանիտարահիգիենիկ 

պահանջներին համապատասխան: 

 

        Շրջապատող միջավայր, մարդու բնակության և 

արտադրական գործունեության միջավայրը։  

Սովորաբար շրջապատող միջավայր ասելուվ՝ հասկանում 

ենք միայն շրջապատող միջավայրը, և այդ իմաստով այն 

գործածում միջազգային համաձայնագրերում, սակայն 

շրջապատող միջավայրը ավելի լայն հասկացություն է և 

ընդգրկում է նաև արհեստական միջավայրի (տնտեսություններ, 

արդյունաբերություն, ձեռնարկություններ և այլ ինժեներական 

կառույցներ) տարրերը, ինչպես նաև տվյալ հասարակարգի 

սոցիալական գործոնները։ Կյանքը կարող է գոյություն ունենալ 

շրջապատող բնական միջավայրի որոշակի պայմանների 

շրջանակներում։ Գիտության ու տեխնիկայի բուռն զարգացման, 

ազգաբնակչության նյութական, հոգևոր ու գեղագիտական 

պահանջների անընդհատ աճի ու բարելավման արդի 

պայմաններում շրջապատող միջավայրի պահպանման ու 

բնական պաշարների ռացիոնալ օգտագործման պրոբլեմը ձեռք 

է բերել կարևորագույն նշանակություն։ Մարդն իր 

գործունեությամբ ակտիվորեն ազդում է շրջապատող բնական 

միջավայրի վրա, և այդ ազդեցությունը կարող է ունենալ թե՛ 
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դրական, և թե՛ բացասական հետևանքներ։ Չորացվել և 

օգտագործվել են միլիոնավոր հա ճահիճներ ու գերխոնավ 

հողատարածություններ, որի հետևանքով խիստ կրճատվել են 

հիվանդությունները, ոռոգվել են անապատային հողերը, զգալի 

քանակով անապատներ, ձորեր ու լեռնալանջեր 

կանաչապատվել ու անտառապատվել են, քաղաքներում, 

գյուղերում ու ավաններում ստեղծվել անտառագոտիներ։ 

Մթնոլորտը խիստ աղտոտող ածխի, մազութի ու նավթի 

փոխարեն ներկայումս օգտագործում են գազ, 

էլեկտրականություն ու էներգիայի այլ աղբյուրներ, 

ժողտնտեսության մեջ լայնորեն օգտագործվում է ատոմային 

էներգիան։ Բնական շատ նյութեր փոխարինվում են 

արհեստականներով, պատրաստվում են մեծ քանակությամբ 

սինթետիկ նյութեր ու ապրանքներ։ Մարդկային արտադրական 

գործունեությունը միաժամանակ լուրջ վտանգ կարող է 

սպառնալ շրջապատող միջավայրին, եթե այն իրականացվի 

առանց հաշվի առնելու շրջապատող միջավայրի 

պահպանության պայմանները։ Մասնավորապես վտանգավոր 

կարող են լինել էներգետիկայի և մշակող արդյունաբերության 

մի շարք ճյուղերի (նավթի վերամշակում, միջուկային 

էներգետիկա, քիմիական արդյունաբերություն, գունավոր 

մետալուրգիա) օբյեկտները, գյուղատնտեսության քիմիացումը, 

ավտոմոբիլային, ջրային և օդային տրանսպորտի աճը։ 

Միլիոնավոր հա արգավանդ հողեր օգտագործվել են 

շինությունների համար կամ, ենթարկվելով իռիգացիոն ու 

տեխնիկական էրոզիայի, դուրս մնացել գյուղատնտեսության 

օգտագործումից։ Մինչդեռ բնության մեջ 90 սմ հաստությամբ 

հողաշերտ ստեղծվում է, միջին հաշվով, 16 հազար տարում։ 

Բազմաթիվ երկրներ խմելու ջրի պակասի պատճառով 

սառցալեռներ են տեղափոխում Գրենլանդիայից։ Միաժամանակ 
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ջրային աղբյուրներն ու Համաշխարհային օվկիանոսը 

աղտոտվում են արդյունաբերության, գյուղատնտեսության 

ուտնտեսության թափոններով (տարեկան 10 միլիոն տ 

նավթամթերքի մնացորդներ են թափվում Համաշխարհային 

օվկիանոս)։ Վառելիքի այրումից յուրաքանչյուր տարի մթնոլորտ 

են անցնում միլիարդավոր տոննաներով ածխաթթու գազ, 20 

միլիարդ տոնաից ավելի արդյունաբերական և այլ թափոններ։ 

           Մթնոլորտում ածխածնի երկօքսիդի ավելացումը 

ջերմոցային էֆեկտի շնորհիվ խորացնում է օդի և Երկրի 

մակերևույթի ջերմաստիճանի բարձրացման վտանգը։ Աշխարհի 

խոշոր շատ քաղաքներում օդը վտանգավոր է դարձել մարդու 

առողջության համար։ Օդի աղոտության պատճառով իջնում է 

արտադրողականությունը, քայքայվում են մետաղական ու 

բետոնե կոնստրուկցիաները, շենքերը, շինություններն ու 

հուշարձանները։ Զգալի վնաս է հասցվել նաև բուսական ու 

կենդանական աշխարհին։ Անհետացել են բույսերի և 

կենդանիների բազմաթիվ հազվագյուտ և թանկարժեք 

տեսակներ։ Գործարանների մի մասը, որոնք իրենց 

թափոններով աղտոտում են շրջապատը, փոխարինվել է 

անթափոն արտադրությամբ, մյուսներում տեղադրվել են 

մաքրման կայաններ ու սարքավորումներ։ Երևանում և մյուս 

խոշոր քաղաքներում, արդյունաբերական կենտրոններում ու 

ձեռնարկություններում կառուցվել ու կառուցվում են 

աղտոտված ջրերի մաքրման կայաններ, արտադրության մեջ 

ներդրվում է ջրի օգտագործման փակ (շրջապտույտային) 

տեխնոլոգիան։ Ոռոգվում ու չորացվում են նոր 

հողատարածություններ, կառուցվում են ջրամբարներ, հողի 

էրոզիայի դեմ պայքարի նպատակով անտառապատվում են 

լեռնալանջերն ու ձորերը, սահմանափակվել է 
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անտառահատումը, որը կատարվում է միայն սանիտարական 

նպատակներով։  

   Առաջադրանք 1. Նկարագրել    մարդու   առողջության   վրա   

ազդող   3   կարևորագույն   գործոն   և    ներկայացնել   կանխար 

գելիչ   միջոցառումներ 

 

     Առաջադրանք 2.   Նկարագրել   արտադրական   և   ոչ   

արտադրական   գործոնները 

   Արտադրական  գործոններ  Ոչ արտադրական   գործոններ 

  

Աշխատանքի պայմանները դասակարգվում են նաև ըստ 

աշխատանքների ծանրության աստիճանի:Աշխատանքի 

ծանրության աստճանը արտացոլում է աշխատանքի 

պայմանների բոլոր գործոնների ազդեցությունը մարդու 

աշխատունակության, առողջության և կենսագործունեության 

վրա:  

Ըստ աշխատանքի պայմանների`   աշխատանքները 

դասակարգվում են  6   խմբի`   

 1. բարենպաստ պայմաններում կատարվող աշխատանքներ, 

2. համեմատաբար բարենպաստպայմաններում կատարվող 

աշխատանքներ, 

  3. ոչ լրիվ բարենպաստ, բանվորական լարվածություն 

(կարող է լինել ֆիզիկական, ներվային, էմոցիոնալ և հոգեկան 

,ինչպեսառանձին- առանձին, այնպես էլ բոլորը միասին 

վերցրած)  պահանջող ու միօրինակ պայմաններում կատարվող 

աշխատանքներ, 
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 4.անբարենպաստ, բանվորական նշանակալից 

լարվածություն պահանջող ու միօրինակ պայմաններում 

կատարվող աշխատանքներ 

5.առավելան բարենպաստ, բանվորական բարձր 

լարվածություն պահանջող ու միօրինակ պայմաններում 

կատարվող աշխատնքներ 

 6.արտակարգ անբարենպաստ, չափազանց բարձր 

բանվորական լարվածություն պահանջող, միօրինակ ու ոչ 

հիգիենիկ պայմաններում կատարվող աշխատանքներ:   

 Առաջադրան 3. Ներկայացնել աշխատանքային պայմանները 

 

Թեմա 2. Աշխատավայրի  սանիտարիայի   և  

հիգիենայի   ընդհանուր    նորմերը 

/միկրոկլիման,  ճառագայթումը,  լուսավորվածությունը,   

տատանումները  և   այլն/ 

      Ընդհանուր   նորմերը նորմավորվում և քանակապես գնա- 

հատվում են սանիտարա-հիգիենիկ ուսումնասիրությունների 

մեթոդներով: Այս խմբի մեջ են մտնում՝ միկրոկլիման (օդի 

ջերմաստիճան,   օդի խոնավություն,  օդի շարժումը), օդային 

միջավայրի վիճակը (օդային միջավայրի մաքրություն),  

լուսավորությունը, արտադրական ճառագայթումը,  աղմուկը, 

վիբրացիան:  Համարյա բոլոր տարրերը, որոնք մտնում են այս 

խմբի մեջ, նորմավորվում են ստանդարտների,  սանիտարական 

նորմերի և պահանջների ճանապարհով: Այս խմբի մեջ են 

մտնում՝ 

  1. օդի ջերմաստիճանը,  որը բարձր է  20՛- 22՛C-ից,  իջեցնում 

է աշխատունակությունը   2- 4%-ով՝ ամեն  1՛C  բարձրանալու 

դեպքում,  իսկ   30՛C   ջերմաստճանից սկսած՝ ամեն  1՛C  
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բարձրանալու դեպքում՝  4 - 6% -ով:  Այս դեպքում նկատվում է 

աճող թուլություն, գլխապտույտ,  գլխացավ,  աղմուկ 

ականջներում , գունային ընկալման աղավաղում, սրտխառնոց,  

մարմնի բարձր ջերմություն,  շնչառությունը և պուլսը 

արագանում են, անոթային ճնշումը սկզբում բարձրանում է ,  

հետո ընկնում; Բայց եթե նույնիսկ այդպիսի վիճակ չի էլ 

ստեղծվում, օրգանիզմի գերջերմացումը դրական է 

անդրադառնում մարդու ներվային համակարգի և 

աշխատունակության վրա; 

  2. օդի խոնավությունը որոշվում է նրանում պարունակվող 

ջրային գոլորշիներով: Տարբերում են օդի բացարձակ,  

առավելագույն և հարաբերական խոնավություն:  Բացարձակ 

խոնավությունը ջրային գոլորշիների այն զանգվածն է,   որը 

տվյալ պահին պարունակվում է օդի որոշակի   ծավալում; 

Առավելագույն խոնավությունը տվյա լջերմաստիճանի 

պայմաններում օդում ջրային գոլորշիների առավելագույն 

հնարավոր պարունակությունն է: 

  3.օդի շարժումը մարդը սկսում է զգալ դրա   0,1  մ /վ  

արագության դեպքում: Օդի սովորական ջերմաստիճանի 

պայմաններում օդի թեթև շարժումը նպաստում է լավ  

ինքնզգացողությանը: Օդի շարժման բարձր արագությունը 

հատկապես ցածր ջերմաստիճանի  պայմաններում 

առաջացնում է օրգանիզմի շատ ուժեղ սառեցում:  

4. օդային  միջավայրի  մաքրություն: Օդային  միջավայրի  

աղտոտվածությունը  բնութագրվում  է   օդում  պարունակվող   

խառնուրդների՝ գազերի, գոլորշիների, փոշիների  

քանակությամբ: Աշխատանքային  հրապարակների   օդում  

փոշու, գոլորշիների  և  գազերի  ավելորդ  պարունակությունը  

իջեցնում  է  աշխատունակությունը  և  աշխատանքի  

արտադրողականությունը, կարող  է  առաջացնել  
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արտադրական  վնասվածքներ, պրոֆեսիոնալ  

հիվանդություններ, ինչպես  նաև  առողջական  վիճակի  

վատացումներ, որոնք  բացահայտվում  են ինչպես  

աշխատանքային  պրոցեսի  ընթացքում, այնպես  էլ  հետագա  

կյանքի  ընթացքում: Օդի  մեջ  թունավոր  նյութերի խառնուրդը  

թույլատրվում  է  2-ից  մինչև  10մգ/մա:  Առավել  վտանգավոր  է 

այն փոշին, որի  առանձին  մասնիկների  մեծությունը  հասնում  

է  0,5-ից  մինչև  5  միկրոնի: 

5. Լուսավորություն: Լուսավորությունը չափվում է 

լյուքսերով ( լք) : 1 լք  հավասար է  1 մ Ա վրա  1  լումենի 

հավասարաչափ բաշխումը, իսկ լումենը լուսայն հոսքի 

մեծությունն է , որի չափանիշը նդունված է   1  մոմի արձակած 

լույսը: Աշխատանքի համար մեծ նշանակություն ունեն սուր 

տեսողությունը,  պարզ տեսնելու տևողությունը, որոնքն 

շանակալի չափով կախված են լուսավորման աստիճանից: Լավ 

լուսավորությունը բարձրացնում է տոնուսը, ստեղծում է լավ 

տրամադրություն, բարելավում է վերին ներվային համակարգ 

իգործունեության հիմնական պրոցեսների ընթացքը:   Վատ 

լուսավորության ժամանակ մարդը շատ շուտ է հոգնում, 

աշխատում է ավելի քիչ արտադրողականությամբ,  աճում է 

սխալ գործողությունների և դժբախտ պատահարների 

պոտենցիալ վտանգը: ՈՒսումնասիրությունները ցույց ենտվել, 

որ վնասվածքների մինչև  5% ը  կարելի  էբացատրել 

անբավարար կա մոչռացիոնալ լուսավորությամբ, իսկ  20%  

դեպքերում`  նպաստում է վնավածքների առաջացմանը: 

Վերջապես, վատ լուսավորությունը կարող է առաջացնել 

պրոֆեսիոնալ հիվանդություններ: 

  6.Արտադրական աղմուկ: Ներկայումս աղմուկը դառնում է 

արտաքին և արտադրական միջավայրի տարածված 

գործոններից մեկը: Սովորաբար աղմուկը հանդիսանում է 
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տարբեր բնույթի հաճախականության և ինտենսիվության 

համադրությունը: Ինտենսիվ աղմուկը ամենօրյա ազդեցության 

դեպքում առաջ է բերում պրոֆեսիոնալ հիվանդություններ: 

Բացի մարդու լսողական օրգանի վրա անմիջականորեն 

ազդելուց, աղմուկը ազդում է գլխուղեղի տարբեր 

բնագավառների վրա` փոխելով վերին ներվային 

գործունեության նորմալ գործունեությունը: Ապացուցված է ,որ 

աղմուկի ազդեցության հետևանքով մարդու տեսողական 

օրգանում առաջանում են փոփոխություններ( նվազում է պարզ 

տեսողության կայունությունը ևտեսողության սրությունը, 

փոխվում է զգայունակությունը տարբեր գույների նկատմամբ և 

այլն ): 

Առաջադրանք  4. Լրացնել աշխատավայրի     ընդհանուր   

նորմերի    աղյուսակը: 

 

      

 

 

 

 

Օդի 

ջերմաս 

տիճանը 

Օդի  

խոնավու

թյունը 

 

Օդի  

շարժումը 

Միջավայի  

մաքրու 

թյունը 

Լուսաո 

րությունը 

Արտադրա 

կան 

աղմուկ 
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Թեմա 3. Հրդեհային անվտանգության և հակահրդե-հային 

պաշտպանության կանոնները, դրանց խախտման 

հետևանքները, պատասխանատվությունը 

        Հրդեհային   անվտանգության    կանոնները   

նկարագրելիս   օգտագործվում   են   հետևյալ   պայմանները 

1) հրդեհային անվտանգություն` հրդեհներից անձի, գույքի, 

հասարակության և պետության պաշտպանվածություն.  

2) հրդեհ` չվերահսկվող այրում, որը բարոյական, 

ֆիզիկական, գույքային վնաս էհասցնում անձին, հասարակութ 

յան և պետության շահերին, վտանգում է մարդու առողջությունը 

և կյանքը.  

3) հրդեհային անվտանգության պահանջներ` Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով 

սահմանված` հրդեհային անվտանգության ապահովման 

ուղղությամբ սոցիալական  և տեխնիկական բնույթի հատուկ 

պայմաններ.  

4) հրդեհաշիջման (հրդեհիմարման) հետ կապված 

վթարային-փրկարարական աշխատանքներ` հրդեհի ժամանակ 

մարդկանց, գույքը փրկելու, տուժողներին առաջին բժշկական 

օգնություն ցույցտալու ուղղությամբ հրդեհային պահպանության 

մարտական գործողություններ.  

        5)հրդեհային պահպանություն` հրդեհների կանխարգելման, 

հրդեհաշիջման, ինչպես նաև դրանց հետ կապված վթարային 

փրկարարական աշխատանքներ անցկացնելու նպատակով 

սահմանված կարգով ստեղծված պետական կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների,  

կազմակերպությունների ուժերի և միջոցների, այդ թվում` 

հակահրդեհային միջոցների ամբողջություն.  
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6) հրդեհայինանվտանգությանմիջոցներ` հրդեհայինան 

վտան-գության ապահովմանը, այդթվում` հրդեհային 

անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների 

կատարմանն ուղղված գործողություններ.  

7) հրդեհատեխնիկական արտադրանք` հրդեհային 

անվտանգության ապահովման համար նախատեսված հատուկ 

տեխնիկական, գիտատեխնիկական և մտավոր արտադրանք, 

այդ թվում` հրդեհային տեխնիկաև սարքավորում, հրդեհային 

հանդերձանք, կրակմարիչ, հրապահպան և հրակայուն նյութեր, 

հատուկ կապի և կառավարման միջոցներ, համակարգչային 

ծրագրեր, տեղեկությունների բանկ, ինչպես նաև հրդեհների 

կանխարգելման և հրդեհաշիջման այլ միջոցներ.  

8) հրդեհային անվտանգության ապահովման համակարգ` 

հրդեհների դեմ պայքարի համար նախատեսված ուժերիև 

միջոցների, ինչպես նաև իրավական, կազմակերպական, 

տնտեսական,  սոցիալական և գիտատեխնիկական 

միջոցառումների ամբողջություն:  

 

Առաջադրանք   5.Նկարագրել   հրդեհային    անվտանգության    

կանոնները 
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Թեմա  4. Բնակչության, բնակավայրերի և 

օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն 

ապահովումը 

         Բնակչության, բնակավայրերի և օբյեկտների հրդեհային 

անվտանգությունն ապահովվում է`  

ա) պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների,  

պաշտոնատար անձանց և քաղաքացիների կողմից Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված, ինչպես նաև 

նորմատիվ փաստաթղթերով նախատեսված հրդեհային 

անվտանգության պահանջների պարտադիր կատարմամբ.  

բ) հրդեհների առաջացումը կանխարգելող և դրանց 

մարմանը նպաստող համապետական և տեղական 

նպատակային ծրագրերի մշակմամբ ուի րագործմամբ: 

Հրդեհային անվտանգության մասին Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությունը բաղկացած է Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությունից, Հայաստանի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերից, 

սույնօրենքից, այլ օրենքներից և իրավական ակտերից:  

Հրդեհային անվտանգության ապահովման մարմինների 

համակարգն են կազմում պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները, 

որոնք մասնակցում են հրդեհային անվտանգության 

ապահովմանը` Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

        Պետական հակահրդեհային ծառայությունն ընդգրկվում է 

Հայաստանի Հանրապետության ներքի նգործերի 

հանրապետական գործադիր մարմնի համակարգի մեջ:  
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Հակահրդեհային նորմատիվ փաստաթղթերը  

(տեխնիկականկանոնակարգերը), ինչպես նաև հրդեհային 

անվտանգության պահանջները սահմանող ստանդարտները 

պարտադիր են բնակավայրերի,  շենքերիև շինությունների 

նախագծման, կառուցման և շահագործման, հիմնանորոգման և 

վերակառուցման, ինչպես նաև սարքավորումների 

արտադրության ևշահագործման ժամանակ:  

Հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերը 

նախապես համաձայնեցվում են պետական հրդեհային 

հսկողության մարմինների հետ:  

Հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով 

չսահմանված` հրդեհային անվտանգության ապահովման 

առանձին լուծումներ պահանջող հարցերի վերաբերյալ 

եզրակացություններ է տալիս պետական հակահրդեհային 

ծառայությունը:    

 

 

 ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

         Հրդեհային պահպանության հիմնական խնդիրներն են`  

ա) հրդեհների կանխարգելման կազմակերպումը.  

բ) հրդեհաշիջումը:  

Հրդեհային պահպանության համակարգում ներառվում են`  

ա) պետական հակահրդեհային ծառայությունը.  

բ) գերատեսչական հրդեհային պահպանությունը.  

գ)հրդեհային պահպանության հասարակական     

կազզմավորումները:  

 

Առաջադրանք 6. Նկարագրել    հրդեհային     պահպանության    

խնդիրները,   առաջարկել   լուծման   մեխանիզմներ 
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Թեմա 5. էլեկտաանվտանգության   կանոնները   

և    խախտման   հետևանքները 

Էլեկտրաանվտանգության    կանոնները   

նկարագրելիս   օգտագործվում   են   հետևյալ   

պայմանները 

1) անվտանգություն` շրջակա միջավայրին, կյանքին ու 

գույքին վնաս հասցնելու անթույլատրելի ռիսկի 

բացակայություն, 

2) անվտանգության նորմեր` իրավասու մարմնի կողմից 

հաստատված և տեխնիկական կանոնակարգերում, կատարման 

համար պարտադիր իրավական այլ ակտերում (շինարարական 

նորմեր, սանիտարահիգիենիկ նորմեր և այլն) ամրագրված 

պարտադիր նորմեր, որոնք սահմանում են արտադրական 

սարքավորման և (կամ) արտադրական գործընթացի 

անվտանգության հատկանիշները` որոշակի մեծություններով, 

պայմաններով, պահանջներով և այլ ձևերով, 

3) աշխատանքային տեղ (այսուհետ` աշխատատեղ)` 

գործատուի հետ ուղղակի կամ անուղղակի կապված տեղ կամ 

վայր, որտեղ աշխատողը պետք է գտնվի կամ ուղևորվի` 

կապված աշխատանքային գործընթացի հետ, 

4) աշխատանքի միջոցներ` աշխատողների կողմից իրենց 

աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ մեխանիզմներ, 

սարքավորումներ, գործիքներ, պաշտպանության սարքեր և այլ 

միջոցներ, 

5) աշխատողների անվտանգությունը և առողջությունը (կամ 

աշխատանքի անվտանգությունը)` աշխատանքային 

գործունեության ընթացքում աշխատողների կյանքի և 
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առողջության պահպանման համակարգ, որը ներառում է 

իրավական, սոցիալ-տնտեսական, կազմակերպական-

տեխնիկական, սանիտարահիգիենիկ, բուժկանխարգելիչ, 

վերականգնողական և այլ միջոցառումներ, 

6) բարձր լարում՝ ցածր լարումը գերազանցող լարում, 

7) էլեկտրակայանք` էլեկտրական էներգիայի արտադրութ 

յան կամ կերպափոխման, հաղորդման, բաշխման կամ 

սպառման համար նախատեսված սարքավորում կամ 

սարքավորումների և կառույցների համալիր, 

8) էլեկտրական տեղական (լոկալ) համակարգ` գործատուի 

կամ քաղաքացու տնօրինման տակ գտնվող էլեկտրական 

համակարգ, որն էլեկտրականապես կապված չէ ընդհանուր 

նշանակության էլեկտրական համակարգի հետ, 

9) էլեկտրակայանքի տեխնիկական սպասարկում` 

էլեկտրակայանքի տեխնիկական վիճակը և անվտանգության 

սահմանված մակարդակն ապահովող տեխնիկական 

միջոցառումների համալիր (կանխարգելիչ պարբերական 

նորոգումներ, փորձարկումներ, անվտանգությունն ապահովող 

հարաչափերի ստուգումներ և այլն), 

10) էլեկտրակայանքի օպերատիվ սպասարկում` 

իրականացվում են հետևյալ աշխատանքների համալիրը` 

ա) էլեկտրակայանքի աշխատանքի պահանջվող ռեժիմի 

վարում, 

բ) սարքավորումների փոխանջատումների կատարում և 

զննում, 

գ) նորոգման համար նախապատրաստություն 

(աշխատատեղերի նախապատրաստում, թույլտվություն), 

11) ընդհանուր նշանակության էլեկտրական համակարգ 

(ցանց)` Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրական 

համակարգը, որում էլեկտրաէներգիայի աղբյուրները, 
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հաղորդման և բաշխման էլեկտրակայանքներն 

էլեկտրականապես կապված են և էլեկտրաէներգիա են 

մատակարարում միացված սպառողներին, 

12) ռիսկերի գնահատում` աշխատանքային գործընթացի 

բնականոն և կրիտիկական վիճակներում աշխատատեղում 

աշխատողների կյանքի ու առողջության համար ռիսկեր 

պարունակող վտանգավոր և վնասակար գործոնների 

հաշվառում, հնարավոր ազդեցության գնահատում, որից 

կախված է անվտանգության միջոցառումների ընտրությունը, 

13) ռիսկերի կառավարում` ռիսկերի նվազեցման կամ 

աշխատողի առողջության ու անվտանգության վրա դրանց 

ազդեցության հետևանքների նվազեցման համալիր 

միջոցառումներ, 

14) վտանգ` մարդու, կենդանիների վրա էլեկտրակայանքի 

էլեկտրաանվտանգության խախտման հետևանքով 

էլեկտրահարման և էլեկտրական աղեղի ազդեցության ռիսկեր, 

անթույլատրելի էլեկտրական մեծության մագնիսական և 

էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցության ռիսկեր, 

էլեկտրակայանքի մեխանիկական մասերի շարժման հետ 

կապված ռիսկեր, բարձրության վրա կատարվող 

աշխատանքների դեպքում աշխատողի վնասման (խեղման) 

ռիսկեր, 

15) տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձ 

(այսուհետ` սպասարկող անձ)` Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այլ անձանց 

էլեկտրակայանքների սպասարկման ծառայություններ 

մատուցող մասնագիտացված իրավաբանական անձ կամ 

անհատ ձեռնարկատեր: 
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          Էլեկտրաանվտանգության   կանոնների    խախտման   

դեպքում ՀՀ  էլեկտական   համակարգը  պետք  է   

ա) կատարի իր սեփականությունը հանդիսացող (իր 

կողմից տնօրինվող) տարածքում տեղակայված 

էլեկտրակայանքների ռիսկերի գնահատում և, հիմք ընդունելով 

սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները, անձամբ կամ 

սպասարկող անձի միջոցով մշակի և ներդնի 

էլեկտրակայանքների անվտանգության ապահովման ներքին 

իրավական ակտեր (կազմակերպության ստանդարտներ, 

կարգեր, կանոններ, հրահանգներ և այլն)` իր 

էլեկտրատնտեսության անվտանգությունն ապահովելու համար, 

բ) կատարի մարդկանց և կենդանիների վրա` իր 

սեփականությունը հանդիսացող (իր կողմից տնօրինվող) 

տարածքից դուրս գտնվող իր էլեկտրակայանքների 

ազդեցության ռիսկերի գնահատում, մշակի և ներդնի ռիսկերի 

նվազեցման համակարգ (զանգվածային լրատվության 

միջոցներով պարբերական իրազեկում բնակելի և ոչ բնակելի 

տարածքներում գտնվող էլեկտրակայանքների վտանգի մասին, 

նախազգուշացնող պլակատների փակցնում 

էլեկտրակայանքներ պարունակող շինությունների, օդային 

գծերի հենասյուների վրա` նշելով էլեկտրակայանքի 

սեփականատիրոջ անվանումը, գտնվելու վայրը, 

հեռախոսահամարները և այլն), 

գ) աշխատողներին ստորագրությամբ ծանոթացնի 

աշխատանքի անվտանգության ապահովման վերաբերյալ 

կազմակերպության ներքին իրավական ակտերին` դրանց 

ընդունումից հետո 3 օրվա ընթացքում, եթե դրանց ընդունման 

մասին գործատուի որոշմամբ այլ ժամկետ նախատեսված չէ: 

Քաղաքացու հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելիս` 

գործատուն պարտավոր է նրան ներկայացնել իր 
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աշխատատեղին և աշխատանքային գործունեությանը 

վերաբերող աշխատանքի անվտանգության ու սանիտարա 

հիգիենիկ պահանջների վերաբերյալ կազմակերպության բոլոր 

ներքին իրավական ակտերը, 

դ) իր էլեկտրակայանքներն սպասարկող անձին 

պայմանագրով սպասարկման կամ փորձարկման, կամ 

վերակառուցման, կամ նորոգման հանձնելիս` այդ սպասարկող 

անձից պահանջի կատարվող աշխատանքների որակի և 

տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխանության 

համար երաշխիքներ և պայմանագրով նախատեսված 

պատասխանատվության ձևեր: 

3) Էլեկտրակայանքներ սպասարկող, փորձարկող, հսկող 

յուրաքանչյուր աշխատող իր, այլ աշխատողների ու 

քաղաքացիների առողջությունը պահպանելու և 

անվտանգությունն ապահովելու համար պարտավոր է 

կատարել անվտանգության վերաբերյալ կազմակերպության 

ներքին իրավական ակտերի պահանջները, իր գործունեությունն 

իրականացնել սույն տեխնիկական կանոնակարգի, իր 

աշխատանքային պարտականություններին և իրավունքներին 

վերաբերող այլ տեխնիկական կանոնակարգերի դրույթներին 

համապատասխան: 

4) Բնակելի և ոչ բնակելի տարածքներում գտնվող 

էլեկտրակայանքներում հրդեհի, պայթյունի, օդային գծերի 

հաղորդալարերի կտրման, մալուխային գծերի տեսանելի 

վնասվածքների դեպքում քաղաքացիները չպետք է մոտենան 

վնասվածքի վայրին և կատարեն որևէ գործողություն, որը 

կարող է վտանգ ներկայացնել կյանքի ու առողջության համար: 

Հրդեհի, պայթյունի կամ օդային գծի վնասվածքի մասին 

քաղաքացիներն զգուշացնում են այդ էլեկտրակայանքի 

սեփականատիրոջը, էլեկտրամատակարար կազմակերպութ-  
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յանը կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, 

ինչպես և այլ անձանց` դեպքի վայրին չմոտենալու մասին: 

5) Կազմակերպության տարածքում գտնվող և 

քաղաքացիների համար ոչ հասանելի էլեկտրակայանքները, 

որոնց տեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված 

ծառայության ժամկետը լրացել է, գործատուի որոշմամբ կարող 

են մնալ շահագործման մեջ, եթե ըստ ստուգումների 

արդյունքների դրանց անվտանգության ցուցանիշները 

համապատասխանում են նորմատիվ ակտերի պահանջներին: 

Հասարակական վայրերում գտնվող էլեկտրակայանքները, 

որոնց տեխնիկական շահագործման ժամկետը լրացել է, կարող 

են շահագործվել միայն տեխնիկական հսկողություն 

իրականացնող պետական կառավարման լիազոր մարմնի 

թույլտվությամբ: 

 

Առաջադրանք 7.Ներկայացնել   էլեկտրաանվտանգության   

կանոնները   և    դրանց    խախտման   հետևանքնե 
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 Հավելված 3       
  Առաջին օգնության պարագաներ  
 

 
 
 
 

 
Պաշտպանիչ ակնոցներ 

 
 

 
 
 
 
 

http://svarka.am/hy/home/314-safety-glasses-luxor.html
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Կոտրվածքներ 
Վերջույթների  վնասվածքներ 
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Վերջույթների վիրակապում 

                                                                                                                

                   ա/                                          բ/                                                                                       
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  գ/ 

  

   դ/ 
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1. Հ.Ազատյան ,,Փայտի գեղարվեստական  

փորագրություն,,  Հայպետ հրատ 

2. Ս .Մկրտչյան ,,Արդի գեղարվեստական 

փորագրություն,,Կրթության ազգային ինստիտուտ 

3. Ա. Հովհաննիսյան Վ. Քոչարյան,,Հատակի,տանիքի և 

դռների պատրաստման աշխատանքներ,, Կրթության 

ազգային ինստիտուտ 

4. mediamax.am/am/ 

5. https://www.youtube.com/watch?v=K0EEhNVpv-4 

6. https://www.youtube.com/watch?v=dwERh3ifOJM 

7. https://www.youtube.com/watch?v=CeqEGeMAt_0 

8. https://www.youtube.com/watch?v=dQSMs-b0Jzg 

9. https://www.youtube.com/watch?v=BReofCcAx-Y 

10. https://www.youtube.com/watch?v=AairvkF_jHg 

11. https://www.youtube.com/watch?v=1eSLWQaJbIU 

12.  https://www.youtube.com/watch?v=mgKWhgpA-OY 
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