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¢ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Տարրական դասարաններում դուք աշխարհընկալման առաջին քայ-
լերն եք արել «Տեխնոլոգիա» առարկան ուսումնասիրելիս: Ճանաչել եք շր-
ջապատող իրերն ու երևույթները: Մեզ շրջապատող ամբողջ աշխարհը
կարելի է բաժանել երկու մասի: Առաջինը բնական աշխարհն է, իսկ երկ-
րորդը` արհեստական, այսինքն` մարդու ստեղծածը: Միայն մարդն է ըն-
դունակ, աշխարհի նյութերը վերափոխելով, ստեղծել կյանքի համար
անհրաժեշտ գործիքներ, սարքեր և համակարգեր:

Տեխնոլոգիան գործընթաց է` մարդու կողմից օգտակար ծառայություն-
ների և ապրանքների ստեղծման համար: 

Տեխնոլոգիայի ուսումնասիրումը զարգացնում է ոչ միայն պոլիտեխնի-
կական մտահորիզոնը, ծանոթացնում տեխնիկայի նորություններին, նյու-
թերի մշակման ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, օգնում է կողմնո -
   րոշ վել մասնագիտության ընտրության հարցում, այլև ինքնուրույն ստեղ-
ծագործական աշխատանք կատարելու հնարավորություն է ընձեռում: Տեխ-
նոլոգիայի դասաժամերին դուք կսովորեք մտածել, վերլուծել, առաջա-
դրել նոր մտահղացումներ, ստեղծագործաբար մոտենալ բոլոր առաջադ-
րանքների կատարմանը, գնահատել գեղեցիկը:         

Ի՞նչ է անհրաժեշտ գիտենալ և կարողանալ, որպեսզի պատրաստվեն
կահույք և ինքնաթիռներ, հեռուստացույցներ, գեղեցիկ հագուստ և համեղ
ճաշատեսակներ: Այս ամենի մասին դուք կիմանաք տեխնոլոգիայի դասե-
րին:

Աշխատանքն ամենից առաջ բնության ու մարդու միջև կա-
տարվող գործընթաց է, որի ժամանակ մարդը սեփական գործու-
նեությամբ միջնորդավորում, կարգավորում է ու հսկում
նյու թա փոխանակությունն իր և բնության միջև:
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ԳՐԱՖԻԿԱ

Գրաֆիկան ուսումնասիրում է գծագրեր կատարելու և կարդալու կանոն-
ները: Մեզ շրջապատող առարկաները կարելի է նկարել,  լուսանկարել կամ
նկարագրել բառերով: Այդ առարկաների մասին առավել ճշգրիտ և լիարժեք
պատկերացում են տալիս դրանց գծագրերը:

Գծագիրն ինքնատիպ գրաֆիկական լեզու է: Այն հասկանալի է ցանկա-
ցած երկրի տեխնիկապես գրագետ մարդու համար: Օգտվելով գծագրերից`
կառուցում են շենքեր, կամուրջներ, ճանապարհներ, մեքենաներ, սարքեր և
այլն:

Գրաֆիկական պատկերներից մարդն օգտվել է բոլոր ժամանակներում:
Դարեր առաջ գծագիրը կատարում էին գետնի վրա հենց այն տեղում, որ-
տեղ կառուցվում էր շինությունը: Այնուհետև գծագրերն սկսեցին կատարել
քարերի, կավե սալիկների վրա: Այդ գծագրերը նման էին նկարի: Դրանք կա-
տարվում էին ձեռքով և աչքաչափով, առանց չափերի: Նման գծագրերով
առար կաների մասին կարելի էր միայն մոտավոր պատկերացում կազմել: 

Աստիճանաբար գծագրերը դարձան ավելի կատարյալ:
Մեր ժամանակներում գծագիրը դարձել է մի ինքնատիպ փաստաթուղթ,

որի միջոցով կարելի է պատկերացում կազմել առարկայի նյութի, կառուց-
վածքի, մշակման, պատրաստման, հավաքման,  շահագործման և վերանո-
րոգման եղանակների մասին: 

1. Ի՞նչ է ուսումնասիրում գրաֆիկան:
2. Ինչպիսի՞ գրաֆիկական պատկերների տեսակներ գիտեք:
3. Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ գծագրության իմացությունը:

§ 2. ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ,  
ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐ

Գծագրերը կատարվում են գծագրական գործիքներով և հարմարանք-
ներով: Հիմնական գործիքներն են` քանոնները, անկյունակները, գծագրա-
կան կարկինը, չափանշիչ կարկինը: Բացի դրանցից, օգտագործում են նաև
օժանդակ գործիքներ` կարկինը երկարացնող ոտք, կենտրոնակ:

Քանոն. քանոնով գծում են ուղիղ գծեր:  Քանոնի մի եզրի վրա դրոշմ-
ված է 1 մմ բաժանումներով սանդղակ: 
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Նկ. 1.  Քանոն
Անկյունակներ. գծագրական աշխատանքներ կատարելիս ուղղաձիգ

և թեք գծեր տանելու համար քանոնի հետ միասին օգտագործում են նաև
անկյունակներ (եռանկյուն քանոններ): Եռանկյուն քանոնները լինում են եր-
կու տեսակ` 45°- 45°- 90°  և 30° - 60° - 90°  անկյուններով:

Նկ. 2. Եռանկյուն քանոններ

Գծագրական կարկին. գծագրական կարկինով գծում են շրջանագծեր
և աղեղներ: Այն ունի երկու ոտք` երկարը վերջանում է ասեղով, իսկ կարճը՝
գրաֆիտե ձողն ամրացնելու հարմարանքով: Ձողը պետք է դուրս թողնել
6-8 մմ: Պետք է հետևել, որպեսզի գրաֆիտե ձողի և ասեղի սուր ծայրերը
գտնվեն միևնույն մակարդակի վրա:

Նկ. 3. Գծագրական կարկին

Չափանշիչ կարկին. չափանշիչ կարկինն օգտագործում են գծային չա-
փումներ կատարելու համար: Կարկինն ունի միևնույն երկարության երկու
ոտք: Ոտքերի ծայրերին ամրացված են ասեղներ, որոնց ծայրերը պետք է
գտնվեն միևնույն մակարդակի վրա:

Նկ. 4. Չափանշիչ կարկին

Կարկինը երկարացնող ոտքն օգտագործվում է մեծ տրամագծի աղեղ-
ներ և շրջանագծեր գծելու համար:

Նկ. 5. Երկարիչ

ԳՐԱՖԻԿԱ
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Կենտրոնակն օգտագործվում է համակենտրոն շրջա-
նագծեր գծելիս թղթի վրա առաջացող անցքի մեծացումը
կանխելու համար:     

Նկ. 6.  Կենտրոնակ

Գծագրական նյութեր և պիտույքներ են` թուղթը, մատիտը, ռետինը,
սևեռակները:

Գծագրական թուղթ. գծագրական աշխատանքներ կատարելիս օգ-
տագործում են սպիտակ, խիտ ստվարաթուղթ:

Մատիտներ. գծագրական աշխատանքներ կատարելիս օգտվում են սև
մատիտներից, բացառիկ դեպքերում` նաև գունավորներից: Մատիտները
լինում են կարծր (H, T, 2T, 3T և այլն) , միջին կարծրության (TM, CT) և փա-
փուկ (B, M, 2M, 3M և այլն): Տառի մոտ գրված թիվը ցույց է տալիս կարծրու-
 թյան կամ փափկության չափը: Դանակով սրում են մատիտի միայն փայտե
պատյանը:   Գրաֆիտե ձողը սրում են հղկաթղթով:

Նկ. 7.  Մատիտ

Ռետին. ավելորդ գծերը գծագրից մաքրում են ռե-
տինով: Ցանկալի է օգտագործել փափուկ ռետին:    

Սևեռակներ. սևեռակներն օգտագործում են թուղ-
թը գծագրական տախտակին ամրացնելու համար:

Նկ. 9.  Սևեռակներ

1. Ի՞նչ գծագրական գործիքներ գիտեք:
2. Ի՞նչ օժանդակ գործիքներ գիտեք:
3. Ի՞նչ գծագրական նյութեր և պիտույքներ գիտեք:
4. Ինչպիսի՞ն են լինում մատիտներն ըստ կարծրության:

ԳՐԱՖԻԿԱ

Նկ. 8.  Ռետին
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§ 3. ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ,
ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐՈՎ

ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՁԵՎԵՐԸ

Գծագրական աշխատանքների որակյալ կատարումն էապես կախված
է աշխատատեղի ճիշտ կազմակերպումից:

Գծագրի վրա լույսը պետք է ընկնի վերևի ձախ կողմից: Այդ դեպքում
ձեռքերից և գործիքներից առաջացած ստվերները չեն խանգարի աշխա-
տանքին: Գծագրական տախտակի մոտ դնում են միայն այն գործիքները,
որոնք անհրաժեշտ են տվյալ աշխատանքի
կատարման համար:

Թուղթը գծագրական տախտակին ամ-
րացնում են նախ մեկ սևեռակով, ուղղում
են, այնուհետև ամրացնում մյուս սևեռակ-
ներով: 

Աշխատանքն սկսելուց առաջ անհրա-
ժեշտ է կարգի բերել բոլոր այն գործիքնե-
րը, որոնք օգտագործվելու են տվյալ աշ-
խա տանքի կատարման ժամանակ:

Նկ. 10.  Գծագրական թղթի նախապատրաստումը

Աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտ է պարբերաբար սրել մատիտ-
ները:  Աշխատանքն ավարտելուց հետո բոլոր գործիքները և պիտույքները
պետք է խնամքով մաքրել և տեղադրել համապատասխան տեղերում:

Ներկա ժամանակաշրջանում գծագրական աշխատանքներ կարելի է
կատարել նաև համակարգչի օգնությամբ: 

Ուղիղ գծերը նախ գծում են կարծր, լավ սրված մատիտով, առանց սեղ-
մելու, հետո մակագծում միջին կարծրության մատիտով: Քանոնից կամ

անկյունակից օգտվելիս մատիտը
թեքում են շարժման ուղղությամբ:

Հորիզոնական գծերը գծում
են  ձա  խից աջ, ուղղաձիգ և թեք
գծերը` ներքևից վերև: 

Ուղղաձիգ և թեք գծեր գծելիս
անկյունակը քանոնի եզրով տե-
ղաշարժում են ձախից աջ, իսկ
հորիզոնական գծերի դեպքում`
վերևից ներքև: 

Աղեղներ և շրջանագծեր գծե-
լիս կարկինի ոտքը դնում են կենտրոնում, գլխիկը բռնում բութ մատով ու
ցուցամատով և կարկինը պտտում ժամսլաքի ուղղությամբ:    

Աշխատանքի ընթացքում կարկինի ասեղը և գրաֆիտի ձողը պետք է

ԳՐԱՖԻԿԱ
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իրար զուգահեռ լինեն: Պտտելիս կար-
կինը կարելի է մի փոքր թեքել առաջ:

Չափանշիչ կարկինով աշխատելիս
ասեղներն ուժեղ չսեղմել թղթին, որ-
պեսզի նկատելի հետքեր չառաջանան:

1. Ինչպե՞ս ճիշտ կազմակերպել աշխատատեղը:
2. Ինչպե՞ս են գծում հորիզոնական, ուղղաձիգ և թեք գծերը
քանոնի ու անկյունակի միջոցով:
3. Ինչպե՞ս են նախապատրաստում և աշխատում գծագրա- 
կան ու չափանշիչ կարկիններով:

§ 4. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ
ՄԱՍԻՆ, ԳԾԱԳՐԻ ՁԵՎԱՉԱՓԵՐԸ ԵՎ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ամեն օր տարբեր նպատակների համար գծվում են մեծ քանակությամբ
գծագրեր: Պատկերացրեք, թե ինչ կստացվեր, եթե ամեն գծագրող գծա-
գիրը գծեր և ձևավորեր իր հայեցողությամբ: Այդպիսի գծագրերը մյուսնե-
րի համար կլինեին անհասկանալի: Դրանից խուսափելու համար
ընդունված են և գործում են պետական ստանդարտներ: 

«Ստանդարտ» նշանակում է տիպօրինակ, նմուշ, որը բավարարում է
որոշակի պահանջների:

Ստանդարտն այն փաստաթուղթն է, որը սահմանում է գծագրերի և այլ
տեխնիկական փաստաթղթերի կատարման և ձևավորման միասնական
կանոններ:

Պետական ստանդարտները պարտադիր են բոլորի համար: Ստան-
դարտները ժամանակ առ ժամանակ վերանայում են: Ստանդարտների փո-
փոխությունները կապված են առաջընթացի և արդյունաբերության զար-
 գացման հետ:

Մասշտաբներ. հաճախ անհրաժեշտ է լինում գծագրում պատկերել
շատ մեծ (ավտոմեքենա, շենք, կամուրջ, հաստոց) կամ շատ փոքր (ժամա-
ցույցի մեխանիզմ, մանր դետալներ) առարկաներ: Շատ  մեծ և փոքր  դե-
տալների իրական չափերը գծագրական թղթի վրա տեղավորելն անհնար
է: Նման դեպքերում մեծ դետալների պատկերները փոքրացնում են, իսկ
փոքրերինը` մեծացնում:

Գծագրում պատկերի գծային չափի հարաբերությունն առարկայի հա-
մապատասխան իրական չափին կոչվում է մասշտաբ:

Գծագրերի մասշտաբները սահմանված են ստանդարտով:

ԳՐԱՖԻԿԱ
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Փոքրացման մասշտաբներ` 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10…
Բնական մասշտաբ` 1:1
Մեծացման մասշտաբներ` 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1…
Մասշտաբները նշագրվում են հետևյալ կերպ` Մ1:1, Մ1:4, Մ2:1 և այլն: 
Եթե մասշտաբը նշագրվում է հիմնական մակագրի համապատասխան

սյունակում, ապա Մ տառը չի գրվում: 
Ինչ մասշտաբով էլ կատարված լինի պատկերը, գծագրի վրա նշվում

են առարկայի իրական չափերը: Անկյունային չափերը պատկերի մեծաց-
ման կամ փոքրացման դեպքում չեն փոփոխվում:

Ձևաչափ. գծագրերը և այլ կոնստրուկտորական փաստաթղթերը
գծում են որոշակի չափեր ունեցող թղթի վրա: Խնայողության, օգտագործ-
ման և պահպանման հարմարավետության համար ստանդարտով սահ-
մանված են խիստ որոշակի ձևաչափի թղթեր:

Գրաֆիկայի դասաժամերին դուք հիմնականում օգտագործելու եք
297 x 210 մմ ձևաչափի թուղթ (A4 կամ 11):

Բոլոր գծագրերը պետք է ունենան շրջանակ, որը սահմանափակում է
նրա դաշտը: Շրջանակի գծերը թղթի ձախակողմյան եզրից անցնում են
20 մմ, իսկ մյուս կողմերի եզրերից՝ 5 մմ հեռավորությամբ:

Գծագրի ներքևի աջ անկյունում գծվում է 22 x 145 մմ կողմերով ուղղան-
կյուն: Այն անվանում են հիմնական մակագրություն:

Նկ. 11.  A4 ձևաչափի գծագրական թղթի ձևավորումը

ԳՐԱՖԻԿԱ

շրջանակ

հիմնական մակագրություն
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Հիմնական մակագրության չափերը և լրացման օրինակը տրված է 
նկ. 12-ում:

Նկ.12.  Գծագրի հիմնական մակագրությունը

1. Ի՞նչ է ստանդարտը: 
2. Ինչի՞ համար է կիրառվում ստանդարտը: 
3. Ի՞նչ է մասշտաբը:  Ինչպիսի՞մասշտաբներ են լինում:
4. Ի՞նչ չափեր ունի A4  ձևաչափի թուղթը:
5. Թղթի եզրերից ի՞նչ հեռավորություն ունեն շրջանակի գծերը:
6. Գծագրի ո՞ր կողմում են գծում հիմնական մակագրությունը:  

Ի՞նչ տեղեկություններ է այն պարունակում:   

§ 5. ԳԾԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ՍՏԱՆԴԱՐՏ
ԳՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

Գծագրեր կատարելիս օգտագործում են տարբեր տեսակի և հաստու-
թյան գծեր:  Դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր նշանակությունը:

Հիմնական հոծ գիծ. օգտագործում են գծագրի շրջանակը, հիմնական
մակագրությունը, առարկաների տեսանելի ուրվագծերը պատկերելիս:
Հաստությունը 0,5-ից 1,4 մմ է:

Գծիկային գիծ. օգտագործում են առարկաների անտեսանելի ուրվա-
գծերը պատկերելիս: Այն բաղկացած է միևնույն երկարությամբ առանձին
գծերից: Կախված պատկերի մեծությունից` յուրաքանչյուր գծի երկարու-
թյունը կարող է լինել 2-ից 8 մմ: Գծիկների միջև հեռավորությունը 1-2 մմ է:
Գծիկային գծի հաստությունը 2-3 անգամ փոքր է տվյալ գծագրի հիմնա-
կան հոծ գծի հաստությունից:

ԳՐԱՖԻԿԱ
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Գծակետային գիծ. եթե պատկերը համաչափ է, ապա անպայման
համաչափության առանցք պետք է տանել: Այդ նպատակի համար օգտա-
գործում են գծակետային բարակ գիծ: Այդ գիծը պատկերը բաժանում է եր-
կու հավասար մասերի: Այն կազմված է երկար բարակ (5-30 մմ) և կարճ
(կետային) գծիկներից: Երկար գծերի միջև եղած հեռավորությունը 3-5 մմ
է: Հաստությունը 2-3 անգամ փոքր է հիմնական հոծ գծի հաստությունից:

Բարակ հոծ գիծ. այս գծով կատարում են բոլոր կառուցումները:
Գծվում են չափագծերը և արտաբեր գծերը: Բարակ հոծ գծի հաստությու-
նը 2-3 անգամ փոքր է հիմնական հոծ գծի հաստությունից: 

Ալիքաձև գիծ. օգտագործում են երկար դետալների պատկերները սահ-
մանափակելու, կտրվածքի տեղամասերը ցույց տալու համար: Ալիքաձև
գծի հաստությունը 2-3 անգամ փոքր է հիմնական հոծ գծի հաստությունից:

Գծագրերի և տեխնիկական փաստաթղթերի վրա մակագրությունները
կատարվում են ստանդարտ գրատեսակներով: 

Տարբերում են հետևյալ գրատեսակները` հիմնական և լայն, թեք և
ուղիղ: Ստանդարտով սահմանված են բոլոր գրատեսակների ձևը, բարձ-
րությունը և լայնությունը, մակագծման հաստությունը, տառերի, բառերի և
տողերի միջև եղած հեռավորությունները:

Նկ. 13   Գծագրական գրատեսակի տառերը և թվերը

ԳՐԱՖԻԿԱ
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1. Ո՞ր դեպքում է կիրառվում հիմնական    հոծ գիծը: 
2. Ո՞ր դեպքում է կիրառվում բարակ հոծ գիծը: 
3. Ո՞ր դեպքում է կիրառվում գծիկային գիծը: 
4. Ո՞ր դեպքում է կիրառվում գծակետային գիծը: 
5. Ո՞ր դեպքում է կիրառվում ալիքաձև գիծը:

§ 6. ՉԱՓԱԴՐՈՒՄ

Գծագրում պատկերված առարկայի կամ նրա առանձին մասերի մեծությու-
նը որոշելու համար տեղադրում են չափեր:

Չափադրումը գծագրի ստեղծման կարևոր և անհրաժեշտ գործընթացնե-
րից մեկն է:

Չափերը լինում են գծային (երկարություն, լայնություն, բարձրություն, տրա-
մագծի կամ շառավղի մեծություն) և անկյունային (անկյան մեծություն):

Գծագրի վրա գծային չափերը նշում են մի-
լիմետրերով, առանց չափման միավորի գրառ-
ման: Անկյունային չափերը նշում են աստի-
ճաններով:

Գծագրի վրա չափերի ընդհանուր քանակը
պետք է լինի նվազագույնը, սակայն բավարար`
առարկան պատրաստելու և ճշտությունը ստուգելու համար: Չափադրման
օրենքները սահմանված են ստանդարտով:

Գծագրի վրա չափադրում կատարվում է արտաբեր
գծերի, չափագծերի և չափաթվերի միջոցով:

Չափագիծը տարվում է առարկայի չափվող եզրագծին
զուգահեռ, նրանից 6-10 մմ հեռավորությամբ:                              

Չափագիծը երկու եզրերից սահմա-
նափակվում է սլաքներով: 

Արտաբեր գիծը չափագծի սլաքների
ծայրերից պետք է անցնի 1-5 մմ-ով: 

Արտաբեր գծերը և չափագծերը գծվում են բարակ հոծ
գծով: Չափագծի վրա, միջնամասում գրվում է չափաթիվը:
Եթե գծագրի վրա կան միմյանց զուգահեռ մի քանի չափա-
գծեր, ապա եզրագծին մոտ գրառում են փոքր չափը:

Շրջանագծի տրամագծի չափը ցույց տվող չափաթվի առջև դրվում է
հատուկ նշան (Ø ):

ԳՐԱՖԻԿԱ
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Շառավղի չափաթվի առջև դր-
վում է լատինական R տառը: 

Չափագիծն անցնում է աղեղի
կեն տրո նով և վերջանում շրջանա-
գծին հպվող սլաքով:

Անկյան չափագիծն աղեղ է, որի կենտրոնը տվյալ
անկյան գագաթն է:

Եթե չափագիծը դասավորված է ուղղաձիգ, ապա չափաթիվը գրվում է
ձախ կողմից: Թեք չափագծերի դեպքում չափաթվի գրման ձևը տրված է
նկարում: 

Եթե դետալն ունի մի քանի միանման տարրեր, ապա կարելի է չափա-
դրել դրանցից մեկը, նշելով քանակը:

1. Ի՞նչ միավորներով են նշանակվում գծային չափերը: 
2. Ի՞նչ գծով են գծվում չափագծերը և արտաբեր գծերը: 
3. Ի՞նչ նշաններ և տառեր են գրում չափաթվից առաջ՝

տրամագծեր և շառավիղներ նշանակելիս:

§ 7. ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Առարկաների եզրագծերը գծագրվում են երկրաչափական կառուցում-
ներով: Պարզագույն երկրաչափական կառուցումներ են գծագրական գոր-
ծիքներով հատվածի, անկյան, շրջանագծի բաժանումը հավասար մասերի:

Զուգահեռ և փոխուղղահայաց ուղիղների կառուցումը: 
Միմյանց զուգահեռ և փոխուղղահայաց  գծերի անցկացումը ցույց է տր-

ված նկ. 14-ում:

Նկ. 14   

ԳՐԱՖԻԿԱ
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Հատվածի բաժանումը հավասար մասերի
Տրված հատվածի A ծայրակետով կամայական անկյան տակ տարվում

է օժանդակ ուղիղ: Կարկինի օգնությամբ այդ ուղղի վրա նշվում են պա-
հանջվող մասերի քանակով հավասար հատվածներ: C կետը միացվում է
B կետին: 1, 2, 3, 4,...  կետերով տարվում են BC-ին զուգահեռ ուղիղներ,
մինչև AB-ի հետ հատվելը: AB–ն բաժանվում է պահանջվող քանակի հա-
վասար հատվածների: 

Նկ. 15

Շրջանագծի բաժանումը հավասար մասերի
Գծագրեր կատարելիս հաճախ անհրաժեշտ է լինում շրջանագիծը բա-

ժանել հավասար մասերի:
Շրջանագծի բաժանումը չորս հավասար մասերի
Շրջանագիծը չորս հավասար մասերի բաժանելու համար անհրա-

ժեշտ է տանել երկու փոխուղղահայաց տրամագծեր: Այդ տրամագծերի
հատման կետերը շրջանագծի հետ կլինեն բաժանման որոնելի կետերը:

Նկ. 16

Շրջանագծի բաժանումն ութ հավասար մասերի
Շրջանագիծն ութ հավասար մասերի բաժանելու

համար անհրաժեշտ է տանել երկու զույգ փոխուղղա-
հայաց տրամագծեր, որոնք իրար նկատմամբ թեքված
լինեն  45°  անկյան տակ:

Նկ. 17
Շրջանագծի բաժանումը երեք հավասար մասերի 
Շրջանագիծը երեք հավասար մասերի կարելի է բա-

ժանել կարկինի, ինչպես նաև քանոնի ու 30°, 60°, 90° ան-
կյուններ ունեցող անկյունակի օգնությամբ: 

Կարկինի ոտքը դնելով շրջանագծի ու տրամագծի
հատման կետում, տարվում է R շառավղով աղեղ: Ստաց-
վում են առաջին և երկրորդ բաժանումները: Բաժանման
երրորդ կետը տրամագծի հակադիր ծայրակետն է:   

Նկ. 18

ԳՐԱՖԻԿԱ
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Քանոնի ու անկյունակի օգնու-
թյամբ շրջանագծի բաժանումը
երեք հավասար մասերի ցույց է
տրված նկ. 19-ում:

Նկ. 19

Շրջանագծի բաժանումը վեց հավասար մասերի 
Կարկինի ոտքերին տրվում է շրջանագծի R շառավղով բացվածք: Շր-

ջանագծի տրամագծերից մեկի հակադիր ծայրերից տարվում են աղեղներ:
Շրջանագծի հետ աղեղների հատման կետերը միացնելով ուղիղներով`
ստացվում է կանոնավոր վեցանկյուն:

Նկ. 20

Շրջանագիծը վեց հավասար մասերի կարելի է բաժանել նաև քանոնի
ու 30°, 60°, 90° անկյունակի օգնությամբ: Կառուցման եղանակը ցույց է տր-
ված նկ. 21-ում:

Նկ. 21

ԳՐԱՖԻԿԱ
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ՓԱՅՏԱՄՇԱԿՄԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

§ 8. ՈՒՍՈՒՄ ՆԱԱՐ ՏԱԴ ՐԱ ԿԱՆ
ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԻ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒՄԸ 

Ցան կա ցած տե սա կի ար տադ րո ղա կան աշ խա տան քի կազ մա կե րպ   ման
գոր ծո ւմ մեծ տեղ է հատ կաց վո ւմ աշ խա տա տե ղի կա հա վոր մա նը, աշ խա -
տա նք նե րի պլա նա վոր մա նը և ինք նա վե րա հսկ մա նը: 

Փայ տամ շակ ման ար հես տա նո ցո ւմ ու սո ւմ նա կան պա րապ մո ւնք նե րի
հի մքն է հան դի սա նո ւմ ձեռ քի և մե քե նայա կան գոր ծիք նե րով ու հար մա -
րանք նե րով տար բեր գոր ծըն թաց նե րի կա տա րու մը, դրա նց ի րա կա նաց ման
ժա մա նակ զա նա զան հնա րք նե րի տի րա պե տու մը: 

Ու սո ւմ նա կան ար հես տա նո ցը, որ տեղ պե տք է ան ցկաց վեն տեխ նո  լո -
գի այի դա սա ժա մե րը, կա հա վոր ված է ու սո ւց չի և ա շա կե րտ նե րի աշ խա -
տա տե ղե րով, հաս տոց նե րով, հար մա րա նք նե րով ու գոր ծիք նե րով: 

Ար  հես    տա նո ցո ւմ ան հրա ժե շտ է պահ պա նել ներ քին կա րգ ու կա նո նն ու
ան վտա նգ աշ խա տան քի կա նոն նե րը:

- Մի նչև աշ խա տա նքն սկ սե լը հա գիր ար տա հա գո ւստ,
- ստու գիր և նա խա պատ րաս տիր աշ խա տա տե ղը,
- խնամ քով օգտ վիր սար քա վո րո ւմ նե րից ու գոր ծիք նե րից, 
նյու թե րն օգ տա գոր ծիր խնայո ղա բար,   

- օգտ վիր մի այն սար քին վի ճա կո ւմ գտն վող գոր ծիք նե րից,
- կա տա րիր մի այն այն աշ խա տա նք նե րը, ո րո նք հա նձ նա րա րել 

է  ու սու  ցի չը,
- աշ խա տա նքն ա վար տե լո ւց հե տո մաք րիր աշ խա տա տե ղը, 
- պահ պա նիր ան վտա նգ աշ խա տան քի կա նոն նե րը: 

Աշ խա տա տե ղն ար հես տա նո ցի ո րո շա կի տե ղա մա սն է, ո րը նա խա  տես -
ված է ու սո ւմ նաար տադ րա կան աշ խա տա նք նե րի կա տար ման հա մար և
կախ ված է կա տար վող աշ խա տա նք նե րի բնույ թից, կա հա վոր ված է հա մա -
պա տաս խան սար քա վո րո ւմ նե րով, գոր ծիք նե րով, հար մա րա նք նե րով և
նյու թե րով:   

Աշ խա տա տե ղի հիմ նա կան սար քա վո րու մը դազ գա հն է: Այն հա տո ւկ սե -
ղան է, ո րի վրա ամ րա կապ վո ւմ է մշակ վող փայ տա նյու թը: Փայ տամ շակ -
ման ար հես տա նոց նե րը կա հա վոր վո ւմ են ա տաղ ձա գոր ծա   կան կամ
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կոմբինացված դազ գահ նե րով: Դազ գա հի աշ խա տա տա խտա կը պատ -
րա ստ վո ւմ է 60-70 մմ հաս տու թյա մբ ա մո ւր փայ տա տե սա կից: Մշակ վող
փայ տա նյո ւթն ամ րա կա պե լու հա մար դազ գա հն ու նի առջ ևի և հետ ևի սեղ -

միչ տու փեր, ո րո նք տե ղա շա րժ վո ւմ են պտու տա կային մե խա նիզ մի օգ նու -
թյա մբ: Մշակ վող փայ տա նյու թը կա րե լի է ամ րա կա պել նաև աշ խա տա -
տախ տա կի առջ ևի մա սո ւմ գտն վող ան ցքե րի և սեղ միչ տու փի ան ցքի մեջ
տե ղադր ված սե պե րի օգ նո ւթ յա մբ: 

Դազ գա հի բա րձ րու թյու նը պե տք է հա մա  պա տաս խա նի աշ խա տո ղի հա -
սա կին: Բար  ձրո ւթ յու նը հա մար վո ւմ է նոր մալ, ե թե աշ խա տո ղը դազ գա հի
մոտ ու ղիղ կա նգ նած դիր քո ւմ, ձեռ քե րը նե րքև, մար մնին սեղ մած վի ճա -
կո ւմ կա րող է ա փե րը հե նել աշ խա տա տախ տա կին (նկ. 22):

Գոր ծիք նե րը պե տք է ճի շտ դա սա վո րել դազ գա հի
վրա: Այն գոր ծիք նե րը, ո րո նք հա ճա խա կի են օգ տա -
գո րծ վո ւմ, դա սա վո րել ա վե լի մոտ, աջ ձեռ քով օգ -
տա գո րծ վող գոր ծիք նե րը դնել աջ կող մո ւմ, իսկ ձախ
ձեռ քով օգ տա գո րծ վող նե րը` ձախ կող մո ւմ:

Դազ գա հի հետ ան հրա ժե շտ է խնամ քով վար վել:
Աշ խա տա նքն ա վար  տե լո ւց հե տո նե րպ տու տա կել
առջ ևի և հետ ևի սեղ միչ տու փե րի պտու  տակ  -
նե րը` թող նե լով 5-10 մմ բաց վա ծք: Դազ գա հի աշ խա -
տա տախ  տա կը մաք րել խո զա նա կի օգ նու թյա մբ:

ՓԱՅՏԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

աշխատատախտակ

անցք
սեպեր

հետևի սեղմիչ տուփ

առջևի սեղմիչ տուփ 

Նկ. 21 Ատաղձագործական դազգահ (ա),   կոմբինացված դազգահ (բ)

առջևի սեղմիչ տուփ հետևի սեղմիչ տուփ ամրակապում սեպերով

սեպ

սեպ

(բ)
(ա)

Նկ. 22
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Փայ տա նյու թը որ պես բնա կան կո նստ րո ւկ ցի ոն նյո ւթ

Բ նու թյան մեջ հա վա նա բար չկա ա վե լի հա մա պի տա նի, մատ չե լի և գե -
ղե ցիկ նյո ւթ, ինչ պի սին փայ տա նյո ւթն է: Այն օժտ ված է զար մա նա լի հատ -
կու թյո ւն նե րով, հեշ տու թյա մբ մշակ վո ւմ է: Ժո ղո վր դա կան տն տե սու թյու նո ւմ
օգ տա գո րծ վող բազ մա զան նյու թե րի մեջ փայ տա նյո ւթն ու նի իր ու րույն տե -
ղը: Փայ տա նյո ւթն ան փո խա րի նե լի է կա հույ քի ար տա  դրու թյու նո ւմ, շի նա -
րա րա կան աշ խա տա նք ներ կա տա րե լիս և այլն: Այդ կեն դա նի և գե ղե ցիկ
նյու թից պատ րա ստ ված շին վա ծք նե րը զար դա րո ւմ են մեր կեն ցա ղը:

Փայ տա նյու թի այդ քան լայն օգ տա գոր ծու մը պայ մա նա վոր ված է տեխ -
նի կա կան բա րձր հատ կու թյո ւն նե րով: Մե տա ղի և քա րի հա մե մա տու թյա մբ
փայ տա նյու թը հե շտ է մշակ վո ւմ: Լի նե լով թե թև` ու նի հա մե մա տա բար մեծ
ամ րու թյո ւն, աչ քի է ընկ նո ւմ ցա ծր ջեր մա հա ղոր դա կա նու թյա մբ, լավ է սո -
սնձ վո ւմ,  հա ճախ ու նե նո ւմ է գե ղե ցիկ ար տա քին տե սք,  լավ է   գե ղե րես -
վո ւմ և այլն: Դրա հետ մեկ տեղ` փայ տա նյու թը խո նա վա նա լիս ուռ չո ւմ է,
իսկ չո րա նա լիս` նվա զո ւմ, ծռմռ վո ւմ ու ճաք ճքո ւմ: Փայ տա նյու թը հեշ տու -
թյա մբ այր վո ւմ է, են թա կա է փտ ման:

Գոյու թյո ւն ու նեն ծա ռե րի շատ տե սակ ներ և բո լո րն էլ օգ տա գո րծ վո ւմ
են տար բեր նպա տակ նե րով: Այն ծա ռե րը, ո րո նց պսա կը ծա ծկ ված է տե -
րև նե րով, կոչ վո ւմ են սա ղար թա վոր (կաղ նի, կե չի, լո րե նի, հա ճա րե նի, հա -
ցե նի և այլն), իսկ փշե րով ծա ծկ ված նե րը` փշա տե րև (սո ճի, եղև նի, մայ րի,
կվե նի և այլն): 

Ա ճող ծա ռը բաղ կա ցած է ար մատ նե րից, բնից և
պսա կից: Գո րծ նա կա նո ւմ փայ տա նյո ւթն ան թա փոն
կոն ստ րու կցի ոն նյո ւթ է: Ար -
դյու  նա բե րա կան նպա տակ  նե -
րի հա մար ա ռա վել կար ևոր
նշա նա կու թյո ւն ու նի ծա ռի բու -
նը: Փայ տա նյու  թի մա սին պատ   -
կե   րա   ցո ւմ կազ մելու համար
պետք է ու սո ւմ նա սի րե լ բնի
ե րեք հիմ  նա կան հա   տույթ  նե րը`
լայ նա կան կամ ճա կա տային (1),
շա ռա վղային (2) և տան  գեն -
ցի ալ (3): 

ՓԱՅՏԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 23  Հիմնական հատույթներ.
1-լայնական, 2-շառավղային, 3-տանգենցիալ

Կաղնի Հաճարենի Հացենի Մայրի Կվենի Եղևնի
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Ծա ռի բո ւնն ար տա քի նից պատ ված է կեղ ևով: Կե ղևն ու նի եր կու շե րտ.
ար տա քին խցա նային, ո րը ծա ռին պա շտ պա նո ւմ է ցր տից, շո գից, այլևայլ
վնա սա կար ազ դե ցու թյո ւն նե րից, և ներ քին նր բա կեղ ևային շերտ, ո րով տե -
ղա շա րժ վո ւմ են օգ տա կար սնն դա նյու թե րը: Կեղ ևի և բնա փայ տի մի ջև
գտն վո ւմ է կամ բի ու մի բա րակ շեր տը, ո րի կեն դա նի բջիջ նե րի բա ժան ման
շնոր հիվ ծա ռը հաս տա նո ւմ է:

Բ նի հիմ նա կան մա սը կազ մո ւմ են տա րե կան շեր տե րը (օ ղակ ներ):
Դրան ցից յու րա քան չյո ւրն ա ճո ւմ է ծա ռի կեն սա գոր ծու նե ու թյան մեկ տար -
վա ըն թաց քո ւմ: Տա րե կան շեր տե րի մեջ տար բե րո ւմ են վաղ և ուշ մա սե րը:
Շեր տի վաղ մա սը գտն վո ւմ է մի ջու կին մոտ, իսկ ուշ մա սը`  կեղ ևին մոտ:
Վաղ մա սը ծա կոտ կեն է ու փխ րո ւն, ու նի բաց գույն, ա ճո ւմ է գար նա նը և
ա մառ վա սկզ բին: Ուշ մա սն ա վե լի խիտ է, ա մո ւր և կա րծր,  ու նի մո ւգ գույն,
ա ճո ւմ է ա մառ վա վեր ջին և աշ նա նը:

Բ նի ճա կա տային կտր ված քո ւմ եր ևո ւմ են փայ լո ւն գծեր, ո րո նք
ուղղ ված են ծու ծից դե պի կեղ ևը: Դրա նք ծու ծային ճա ռա գայթ նե րն են:

Շին վա ծք ներ պատ րաս տե լու հա մար նա խա պատ րա ստ վա ծք ներ ընտ   -
րե լիս ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել փայ տա նյու թի ֆի զի կա կան, մե խա նի -
կա կան և տեխ նո լո գի ա կան հատ կու թյո ւն նե րը: 

Դրան ցից կա րևո րա  գույն նե րն են ար տա քին տես քը, ամ րու թյու նը, խտու -
թյու նը, խո նա վու թյու նը և այլն:  

Խ տու թյու նը բնու թա գր վո ւմ է փայ տա նյու թի նմու շի զա նգ վա ծի ու ծա -
վա լի հա րա բե րու թյա մբ և զգա լի ո րեն կախ ված է խո նա վու թյու նից: Խտու -
թյու նը չափ վո ւմ է փայ տա նյու թի 12% խո նա վու թյան դեպ քո ւմ: 

Ը ստ խտու թյան փայ տա նյու թե րը լի նո ւմ են`  փո քր խտու թյան (սո ճի, եղև -
նի, լո րե նի, մայ րի), մի ջին խտու թյան (կ վե նի, կե չի, կաղ նի, թխ կի), մեծ
խտու թյան (ա կա ցի ա, բո խի, սամ շիտ, հո նի ծառ):

Խո նա վու թյու նը բնու թա գր վո ւմ է փայ տա նյու թո ւմ գտն վող հե ղու կի քա -
նա կո ւթ յա մբ: Փայ տան մու շը կշ ռե լով նախ քան չո րաց նե լը և չո րաց նե լո ւց հե -

ՓԱՅՏԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 24 Ծառի բնի կառուցվածքը.
1-միջուկ, 2-ենթակեղևաշերտ, 3-կամբիում, 4-նրբակեղևային շերտ, 

5-խցանային շերտ, 6-ծուծ, 7-ծուծային ճառագայթներ

Կաղնի Հաճարենի Սոճի ԼորենիՀացենի Կվենի
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տո, դրա նց զանգվածների տար բե րու թյու նը` m1-m2,
բա ժա նե լով չո րաց ված նմու շի զա նգ վա ծին և բազ մա -
պատ կե լով 100%-ով, ո րո շո ւմ են փայ տա նյու թի խո նա -
վու թյու նը, որ տեղ m1-ը փայ տա նյու թի նմու շի զա նգ-
վա ծն է չո րա ցու մից ա ռաջ,  m2-ը` չո րա ցու մից հե տո:

Բ նակ լի մայա կան և կեն սա բա նա կան ազ դե ցու թյո ւն նե րից փայ տա    նյու -
թի պահ պա նու թյան լա վա գույն մի ջոց նե րից է չո րա ցու մը: Չո րա  ցած փայ -
տա նյու թը հե շտ է մշակ վո ւմ, սո սնձ վո ւմ և գե ղե րես վո ւմ: Չո  րաց ման չա փը
կախ ված է պատ րա ստ վող շին ված քի տե սա կից: Օ րի նակ, կա հույ քի պատ -
րա ստ ման հա մար օգ տա գո րծ վող փայ տա նյու թի խո  նա վու թյու նը չպե տք է
գե րա զան ցի 8-10%-ը, դր սի դռ նե րի և պա տու հան  նե րի շր ջա նակ նե րի նը`
15%-ը:   

Փայ տա նյու թը չո րաց վո ւմ է եր կու
ե ղա նա կով` բ նա կան և ար հես տա -
կան: Բնա կան չո րա ցու մը (նկ. 26ա)
կա  տարվո ւմ է բաց պա հե ստ նե  րո ւմ
կամ ծած կե րի տակ: 

Փայ տա նյու թը չո րա նո ւմ է եր կար ժա -
մա նա կա հատ վա ծո ւմ, գո րծ ըն թա ցն
ան կա  ռա վա րե լի է: Խո նա վո ւթ յու նը չի
իջ նո ւմ 15% -ից:

Ար հես տա կան չո րաց ման (նկ. 26բ)
ա մե նա տա րած ված ե ղա նա կը խցի -
կա յին չո րա ցո ւմն է: Չո րաց ման խցիկ -
նե րո ւմ փայ տա նյու թը չո րա նո ւմ է
ա րագ և հա վա սա րա չափ: Խցիկ նե -
րո ւմ տե ղադր ված ավ տո մատ սար -
քա վո րո ւմ նե րը կար գա վո րո ւմ են
ջեր մաս տի ճա նը, օ դի շա րժ  ման ուղ -
ղո ւթ յու նը և ա րա գու թյու նը, խո նա -
վո ւթ յու նը:  

Ս ղո ցա նյու թեր: Փայ տամ շակ ման ժա մա նակ օգ տա գո րծ վող ան տա  ռա -
նյու թե րն ստա նո ւմ են փայ տաս ղոց ման ձեռ նար կու թյո ւն նե րո ւմ՝ հա տո ւկ
հաս տոց նե րով գե րա նը եր կայ նա կան ուղ ղու թյա մբ սղո ցե լով: Դրա նց ան -
վա նո ւմ են սղո ցա նյու թեր (նկ. 27): Սղո ցա նյու թե րն ու նեն հետ ևյալ տար րե -
րը. եզ րա շե րտ (1)՝ եր կայ նա կան լայն մա կեր ևույթն է, իսկ քա ռա   կու սի
հա տույ թի դեպ քո ւմ` ցան կա ցած եր կայ նա կան մա կե րևույ թը, եզր (2)՝ եր կայ -
նա կան նեղ մա կեր ևույթն է, կող (3)՝ եր կու կից մա կե րևույթ  նե րի հատ ման
գի ծն է, ճա կատ (4)՝ ա ռա ջա նո ւմ է սղո ցա նյու թի լայ  նա կան կտ րու մից,
բնե զր (5)՝ գե րա նի ար տա քին մա կեր ևույ թի չկտր  ված մա սն է:
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1. Ի՞նչ է աշ խա տա տե ղը և ինչ պե ՞ս է այն կա հա վոր վո ւմ:
2. Ինչ պե ՞ս է կար գա բեր վո ւմ դազ գա հի բա րձ րու թյու նը:   
3. Ի՞նչ տե սա կի ծա ռեր գի տեք: Ի՞նչ  կազ մու թյո ւն ու նի ծա ռը:
4. Փայ տա նյու թի չո րաց ման ի՞նչ ե ղա նակ ներ գի տեք:
5. Ի՞նչ  սղո ցա նյու թեր գի տեք:

§ 9.  ՇԻՆ ՎԱ ԾՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱՏ ՐԱ ՍՏ ՄԱ Ն
ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ 

Փայ տա նյու թից պատ րա ստ ված ցան կա ցած շին վա ծք կա րող է կա զմ -
ված լի նել մեկ կամ մի քա նի դե տալ նե րից: Դե տա լն այն շին վա ծքն է, ո րը
պատ րա ստ ված է մեկ ամ բող ջա կան մի ա տա րր նյու թից: 

Շին վա ծք նե րը կա րող են լի նել մի ա դե տալ` պատ րա ստ ված մեկ դե տա -
լից (ցու ցա փայտ, քա նոն), կամ բազ մա դե տալ` պատ րա ստ ված մի քա նի դե -
տալ նե րից (ա թոռ, նկա րի շր ջա նակ): Դե տա լի վրա կա րող են լի նել
տեխ նո լո գի ա կան տար րեր` ան ցքեր, ա կոս ներ, ե լո ւստ ներ և այլն:

Շին ված քի պատ րա ստ ման հա մար կա տար վող գոր ծո ղու թյո ւն նե րի ամ -
բող ջու թյո ւնն ան վա նո ւմ են տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն թաց:

Շին ված քի պատ րա ստ ման հա մար ան հրա ժե շտ է.

- կազ մել աշ խա տան քային պլան, 

- ու սո ւմ նա սի րել էս քի զը կամ գծա գի րը, 

- կա տա րել նյու թի ընտ րու թյո ւն,

- կա տա րել նա խա պատ րա ստ ված քի ընտ րու թյո ւն,
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Անեզրահատ տախտակԵզրահատ
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- կա տա րել գոր ծիք նե րի և հար մա րա նք նե րի ընտ րու թյո ւն,

- կա տա րել չա փան շո ւմ,

- կտ րող գոր ծիք նե րով մշա կել նա խա պատ րա ստ ված քը,

- կա տա րել վե րջ նամ շա կո ւմ:

Շին ված քի պատ րա ստ ման տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն թա ցն ի րա կա  նաց -
նե լիս օգտ վո ւմ են տեխ նո լո գի ա կան փաս տա թղ թե րից: 

Տեխ նո լո գի ա կան քար տը փաս տա թո ւղթ է, որ տեղ նշ վո ւմ են գոր ծո ղու -
թյո ւն նե րի կա տար ման հա ջոր դա կա նու թյու նը, գրա ֆի կա կան պատ կեր նե -
րը և այն գոր ծիք նե րն ու հար մա րա նք նե րը, ո րոն ցով ի րա կա նաց վո ւմ է
գոր ծըն թա ցը:

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏ
Չորսվակի պատրաստում

Քանոն,
անկյունակ

Բազային եզրի մշակում

Չափանշում ըստ լայնության և
բարձրության, մակերևույթների

մշակում

Դազգահ, ռանդա,
անկյունակ, ստուգիչ

քանոն 

Դազգահ, ռանդա,
անկյունակ, քանոն,

մատիտ

Բազային մակերևույթի մշակում
Դազգահ, ռանդա,

ստուգիչ քանոն

Նախապատրաստվածքի
ընտրություն (35x55x180)
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Չա փան շո ւմ: Նա խա պատ րա ստ վա ծք նե րի չա փան շու մը կա րևոր և
պա տաս խա նա տու գոր ծըն թաց է, ո րի ճշգ րիտ կա տա րու մից է կախ ված
շին ված քի ո րա կը, նյու թե րի և ժա մա նա կի խնայո ղա բար օգ տա գոր ծու մը:
Չա փան շո ւմ են ան վա նո ւմ նա խա պատ րա ստ ված քի վրա այն կե տե րի և եզ -
րագ ծե րի ան ցկա ցու մը, ո րո նք ցույց են տա լիս մշակ ման տե ղա  մա սե րն ու
սահ ման նե րը: 

Չա փան շո ւմ կա տա րե լիս օգ տա գոր ծո ւմ են քա նոն, ան կյու նակ, խազ   -
քաշ (ռեյս մո ւս): Ոչ մեծ ճշ տու թյո ւն պա հան ջող եր կայ նա կան չա փո ւմ   նե րը
կա տար վո ւմ են չա փե րի զով:  

Ան կյու նա կը նա խա տես ված է նա խա պատ րա ստ վա ծք նե րի, դե տալ  նե րի
և շին վա ծք նե րի տար րե րի ուղ ղան կյու նու թյո ւնն ստու գե լու, ինչ պես նաև ու -
ղիղ ան կյո ւն նե րի չա փա նշ ման հա մար:

Խազ քա շն օգ տա գո րծ վո ւմ է նա խա պատ րա ստ ված քի վրա չա փա նշ ման
զու գա հեռ գծեր քա շե լու հա մար:

Նա խա պատ րա ստ վա ծք նե րի վրա ա ղեղ ներ, շր ջա նագ ծեր գծե լու հա -
մար օգտ վո ւմ են կար կի նից:

Չա փան շո ւմն սկ սո ւմ են նա խա պատ րա ստ ված քի
ու ղիղ լայն եզ րից: Այդ մա կեր ևույթն ան վա նո ւմ են բա -
զային մա կեր ևույթ: Բա զային մա կեր ևույ թի մշա կու մից
հե տո կա տա րո ւմ են նեղ եզ րե րից լա վա գույ նի չա -
փան շու մը: Այն ան վա նո ւմ են բա զային եզր: Բա զային
եզ րի մշա կու մից հե տո կա տար վո ւմ է մյո ւս լայն և նեղ շեր տե րի չա փան շու -
մը և մշա կու մը:

Մեծ քա նա կու թյա մբ մի ա տե սակ դե տալ ներ չա փան շե լիս նպա տա կա -
հար մար է օգտ վել ձևա նմո ւշ նե րից:   

1. Ի՞նչ է դե տա լը:
2. Ի՞նչ փու լե րից է բաղ կա ցած տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն թա ցը:
3. Ի՞նչ տե ղե կու թյո ւն ներ են նշ վո ւմ տեխ նո լո գի ա կան քար տո ւմ:
4. Ի՞նչ է չա փան շու մը: Ի՞նչ գոր ծիք նե րով և ինչ պե ՞ս է կա տար վո ւմ չա- 
փան շու մը:
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§ 10. ՓԱՅ ՏԱՆՅՈՒ ԹԻ ՄՇԱ ԿՈՒ ՄԸ ԿՏՐ ՄԱ ՄԲ

Կտ րու մը փայ տա նյու թի մշակ ման ա մե նա տա րած ված ե ղա նա կն է: Փայ -
տա նյու թի կտ րո ւմն ի րա կա նաց վո ւմ է զա նա զան կտ րող գոր ծիք նե րով: Բո -
լոր կտ րող գոր ծիք նե րի աշ խա տա մա սե րն ու նեն սե պա ձև տե սք:

Կտ րի չը կա զմ ված է հետ ևյալ տար րե րից. 
- ա ռջ ևի մա կեր ևույթ (OO1AB), ո րի վրայով հե ռա նո ւմ է տա շե ղը,
- հետ ևի մա կեր ևույթ (OO1DC), որն ուղղ ված է դե պի կտր ման հար թու -

թյու նը,
- կո ղային մա կեր ևույթ ներ (OBC, O1AD):
Կտ րի չի մա կեր ևույթ նե րը հատ վե լով ա ռա ջաց նո ւմ են եզ րեր.
- գլ խա վոր կտ րող եզր (OO1), որն ա ռա ջա նո ւմ է առջ ևի և հետ ևի մա -

կեր ևույթ նե րի հա տու մից,
- կո ղային եզ րեր, ո րո նք լի նո ւմ են առջ ևի (OB, O1A) և հետ ևի (OC, O1D):
Կտր ման գոր ծըն թա ցո ւմ կար ևոր դեր են կա տա րո ւմ կտ րի չի ան կյու -

նա յին բնու թագ րիչ նե րը. 
- β՝ սր ման ան կյո ւն (առջ ևի և հե տևի մա -

կեր ևույթ նե րով կա զմ ված ան կյո ւն),
- γ ՝ առջ ևի ան կյո ւն (առջ ևի մա կեր ևույ -

թով և կտր ման հար թո ւթ յա  նն ուղ ղա հայաց
հար թու թյու նով կա զմ ված ան կյո ւն),

- α՝ հետ ևի ան կյո ւն (հետ ևի մա կեր ևույ թով
և կտր ման հար թու թյա մբ կա զմ ված   ան կյո ւն),

- δ՝ կտր ման ան կյո ւն (առջ ևի մա կեր ևույ -
թով և կտր ման հար թու թյա մբ կա զմ ված ան կյո ւն):

Փայ տա նյու թի սղո ցո ւմ: Փայ տա նյու թի կտր մա մբ մշակ ման կա րևոր և
պա տաս խա նա տու գոր ծո ղու թյո ւն նե րից է սղո ցու մը:

Ս ղո ցու մը գոր ծըն թաց է, ո րի ժա մա նակ փայ տա նյու թը բա ժան վո ւմ է
մա սե րի: Փայ տա նյու թի սղո ցու մը կա տար վո ւմ է ձեռ նասղոցներով (նկ. 28)
կամ ձեռքի է լեկ  տրա կան սղոց ով (նկ. 29): 
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Ս ղո ցը՝ սր ված ա տամ նե րով սկա վա ռակ է կամ ժա պա վեն: Սղո ցի յու -
րա քան չյո ւր ա տամ ու նի ե րեք կտ րող եզր` մեկ առջ ևի և եր կու եզ րային:
Կախ ված կտր ման ուղ ղու թյու նից՝ օգ տա գոր ծո ւմ են տար բեր ձևի ա տամ -
նե րով սղոց ներ.
- հա վա սա րա կո ղմ ե ռան կյան տես քով կամ ու ղիղ ա տամ նե րով սղոց, ո րը  

նա խա տես ված է լայ նա կան կտր ման հա մար,
-  շե ղան կյան տես քով կամ մեծ թե քու թյա մբ ա տամ նե րով սղոց, ո րը նա խա- 

տես ված է եր կայ նա կան սղոց ման հա մար, 
- ո ւղ ղան կյո ւն ե ռան կյան տես քով կամ փո քր թե քու թյա մբ ա տամ  նե րով 
սղոց, ո րը նա խա տես ված է խա ռը սղոց ման հա մար:

Ս ղոց ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է սղո ցի վի ճա -
կից: Սղո ցա ժա պա վե նը պե տք է լի նի ու ղիղ, ա ռա նց վնաս վա ծք նե րի: Սղո -
ցի բո լոր ա տամ նե րը պե տք է լի նեն մի ան ման և լավ սր ված:

Ս ղո ցե լիս սղո ցա ժա պա վե նը շփ վո ւմ է կտր ման տե ղա մա սի պա տե  րին,
տա քա նո ւմ է և ըն դար ձակ վո ւմ, ո րի հետ ևան քով դժ վա րո ւթ յա մբ է շա րժ -
վո ւմ սղո ցա տե ղո ւմ: Այդ եր ևույ թից խու սա փե լու հա մար սղո ցի ա տամ նե րը
են թար կո ւմ են չափ րա ստ ման: Չափ րաս տու մը սղո ցի ա տամ նե րի թե քո ւմն
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է հեր թա կա նո ւթ յա մբ տար բեր կող մեր: Չափ րաս տու -
մը կա տար վո ւմ է հա տո ւկ չափ րաս տիչ նե րով:

Լայ նա կան սղոց ման ա մե -
նա պա րզ ե ղա նա կը՝ նա խա -
պատ րա ստ ված քը հե նա կին
սեղ մած կտ րե լն է:   Ի հար կե,
ա վե լի ա պա հով է, երբ նա   խա պատ րա ստ վա ծքն
ամ րա կապ վո ւմ է դազ գա հի սեղ միչ տու փո ւմ:

Փայ տա նյու թի եր կայ նա կան սղոց -
ման ժա մա նակ նա խա պատ րա ստ -
ված քը դազ գա հի սեղ միչ տու փո ւմ
ամ րաց նո ւմ են ուղ ղա ձիգ կամ հո րի -
զո նա կան դիր քով, կտր ման գի ծն աշ -
խա տա խտա կի եզ րից 20-30 մմ դո ւրս:
Աշ խա տա նքն ա վե լի հա ճախ կա -
տար վո ւմ է ա ղեղ նաս ղո ցով: 

Եր բե մն աշ խա տան քի սկզ բո ւմ դժ -
վար է սղո ցել ճի շտ չա փա նշ ման
գծով: Նման դեպ քե րո ւմ սղո ցով մի
քա նի հետ շար ժո ւմ ներ են կա տա-
րո ւմ չա փա նշ ման գծի վրայով, ո րից
հե տո շա րու նա կո ւմ սղո ցել: Ձեռ քը
չվ նա սե լու հա մար նպա տա կա հար -
մար է օգտ վել ուղ ղո րդ չո րս վա կից:

Փայ տա նյու թը ձեռ նաս ղոց նե րով սղո ցե լիս դժ վար է ա պա հո վել բա րձր
ո րակ և մեծ ճշ տու թյո ւն: Հար մար է օգտ վել ան կյու նաս ղոց ման արկ ղից,
ո րի օգ նու թյա մբ սղո ցա նյու թե րը կա րե լի է կտ րել  90° և 45°  ան կյո ւն նե րով:

-  Նա խա պատ րա ստ ված քը հու սա լի ամ րա կա պե ՛ք սեղ միչ տու փո ւմ,
- ս ղո ցը դրե ՛ք դազ գա հի վրա` ա տամ նե րը ձե զա նից հա կա ռակ, 
- ե րբ աշ խա տան քը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց վո ւմ է, մի՛ թո ղեք 
սղո ցը սղո ցա տե ղո ւմ,

-  չի կա րե լի աշ խա տել ան սա րք սղո ցով,
- ս ղո ցե լիս օգ տա գոր ծե ՛ք ուղ ղոր դիչ ներ, հե նակ ներ, ան կյու նա սղո  ցման 
արկղ,

- ս ղո ցե լիս չի՛ կա րե լի սղո ցն ուղ ղոր դել մատ նե րով,
- մի՛ փչեք թե փը և մի՛ մաք րեք ձեռ քով: Օգտ վեք խո զա նակ նե րից և 
գո գա թի ա կից:
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Փայ տա նյու թի ռան դո ւմ: Սղո ցա նյու թե րի կամ նա խա պատ րա ստ վա ծք -
նե րի մա կեր ևույթ նե րը սղո ցու մից հե տո ու նե նո ւմ են ան հար թո ւթ յո ւն ներ,
գծեր և այլ ա րատ ներ: Ռան դու մը փայ տամ շակ ման այն գոր ծո ղու թյո ւնն է,
ո րի ժա մա նակ դե տալ նե րին տա լիս են հա մա պա տաս խան ձև, ճշգ րիտ չա -
փեր և ան հրա ժե շտ մաք րու թյո ւն: 

Տար բե րո ւմ են հա րթ և ան կյու նային ռան դո ւմ:
Հա րթ ռան դու մով մշա կո ւմ են այն պի սի դե տալ ներ,
ո րո նք ու նեն ուղ ղան կյան, ե ռան կյան կամ այլ
պա րզ հա տույ թի ձևեր: Ան կյու նա յին ռան դու մով
մշա կո ւմ են այն դե տալ նե րը, ո րո նց լայ նա կան հա -
տույթն ու նի ու ռու ցիկ և գո գա վոր տար րեր: Փայ տա -
նյու թի ռան դու մը կա տար վո ւմ է ձեռ քի կամ
է լեկ տրա կան ռան դիչ գոր ծիք նե րով:

Ռան դան կա զմ ված է կոճ ղա կից, դա նա կից
(կտ րիչ) և սե պից կամ սեղ միչ պտու տա կից: Կոճ -
ղա կի ներ քին մա սը կոչ վո ւմ է ներ բան, առջ ևի
մա սը` քթա մաս, հետ ևի նը` կրո ւնկ: Կոճ ղա կի
բնի կը նա խա տես ված է դա նա կի ամ րաց ման և
տա շե ղի հե ռաց ման հա մար: Ռան դայի առջ ևի ու
հետ ևի մա սե րո ւմ կան բռ նակ ներ: Ձեռ քի ռան -
դիչ գոր ծիք նե րի կոճ ղա կը կա րող է լի նել փայ -
տյա կամ մե տա ղյա: Դա նա կն ամ րաց վո ւմ է
սե պի կամ սեղ միչ պտու տա կի օգ նու թյա մբ:

Հա րթ մա կեր ևույթ ներ ռան դե լիս օգտ վո ւմ են հետ ևյալ տե սա կի ռան դիչ
գոր ծիք նե րից.

Զո լաղ – նա խա տես ված է փայ տա նյու թի կոպ տա -
տաշ մշակ ման հա մար: Դա նա կի կտ րող եզրն ու նի
կո րա գիծ տե սք: Մշակ ված մա կե րևույթն ստաց վո ւմ է
ան հա րթ` ա կոս նե րի տես քով: Կտ րի չի թռիչ քը` ներ բա -
նից դո ւրս ե կած մա սը, կա րող է հաս նել մի նչև 3 մմ-ի: 

Ռան դա – նա խա տես ված է փայ տա նյու թի մաք րա -
տաշ մշակ ման հա մար: Օգ տա գո րծ վո ւմ է սղո ցու -
մից կամ զո լա ղով մշա կու մից հե տո: Դա նա կի
կտ րող եզրն ու ղիղ է, ու նի 40 մմ լայ նու թյո ւն, թռիչ -
քը` մի նչև 1 մմ: Ա ռա վել ճշգ րիտ մա կեր ևույթ ներ
ստա նա լու հա մար օգ տա գոր ծո ւմ են կրկ նա կի լեզ -
վա կով դա նակ ներ: Երկ րո րդ լեզ վա կը հան դի սա -
նո ւմ է որ պես տա շե ղա կոտ րիչ:

Ֆու գան –  նա խա տես ված է եր կար և լայն տախ տակ ներ ռան դե լու հա -
մար: Ի տար բե րու թյո ւն ռան դայի, ու նի եր կար
և ծա նր կոճ ղակ (երկ. 700 մմ,  լայն. 70 մմ):
Որ պես օ րե նք, ֆու գան  նե րն ու նեն 65 մմ լայ -
նո ւթ յա մբ կրկ նա կի լեզ վա կով դա նակ ներ:
Օգ տա գո րծ վո ւմ են նաև 50 մմ լայ նու թյա մբ
դա նակ ներ ու նե ցող կի սա ֆու գան ներ:   
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Աշ խա տան քի սկզ բո ւմ ան հրա ժե շտ է ընտ րել նա խա պատ րա ստ վա ծք և
ըստ գծագ րի կա տա րել չա փան շո ւմ: Նա խա պատ րա ստ ված քը դազ գա հին
ամ րա կա պո ւմ են հետ ևի սեղ միչ տու փի և սե պե րի մի -
ջո ցով: Չա փա նշ ման գի ծը պե տք է գտն վի սե պե րի
մա կար դա կից 20–25 մմ բա րձր: Ռան դե լիս կար ևոր է
գոր ծի քի ճի շտ բռ նե լը և աշ խա տան քային դի րք գրա -
վե լը: Աջ ձեռ քով բռ նո ւմ են ռան դայի հետ ևի բռ նա -
կից, ձա խով` առջ ևի բռ նա կից: Ռան դե լիս ան հրա-
ժե շտ է դեմ քով կա նգ նել դե պի դազ գա հը, մի փո քր
կռա նալ ա ռաջ և հաս տա տո ւն դի րք ըն դու նե լով`
սկ սել աշ խա տան քը: Սկզ բո ւմ ռան դո ւմ են տախ տա -
կի լայն մա կեր ևույ թը, այ նու հե տև՝ եզ րա յին նե րը: Ե թե
թո ղն ված քը մեծ է, սկզ բից ռան դո ւմ են զո լա ղով,
այ նու հե տև՝ ռան դայով:

Ռա նդ ված մա կեր ևույթ նե րի ո րա կի ստու գու մը կա տար վո ւմ է ստու գիչ
քա նո նի և ան կյու նա կի մի ջո ցով (լու սա բա ցա կի օ րե նք): Մշակ ված մա -
կերևույ թի ո րա կը հա մար վո ւմ է բա վա րար, ե թե քա նո նի եզ րը` եր կայ նա -
կան, լայ նա կան ուղ ղու թյո ւն նե րով և ան կյու նագ ծե րով, ա ռա նց բա ցակ նե րի
կիպ հպ վո ւմ է մշակ ված մա կեր ևույ թին:    

-    Նա խա պատ րա ստ ված քը հու սա լի ամ րա կա պի ՛ր սեղ միչ տու փո ւմ,
- աշ խա տի ՛ր սար քին վի ճա կո ւմ գտն վող, լավ սր ված և կար գա բերված

գոր ծի քով,
- ռան դիչ գոր ծիք ն ե րն աշ խա տա տախ տա կին դի ՛ր կող քի վրա` դա  նա -

կը քե զա նից հա կա ռակ,
- գոր ծի քը բռ նի ՛ր այն պես, որ ռան դե լիս ձեռ քը չհպ վի մշակ վող մա -

կեր ևույ թին,
- ձեռ քով մի՛ ստու գիր ռա նդ ված մա կեր ևույ թի և դա նա կի սրո ւթ յան

ո րա կը,
- տա շեղ նե րը մաք րի ՛ր խո զա նա կի և գո գա թի ա կի մի ջո ցով: 

1. Ի՞նչ տար րե րից է կա զմ ված կտ րի չի աշ խա տա մա սը:
2. Փայ տա նյու թի կտր ման ի՞նչ ձևեր գի տեք:
3. Ինչ պի սի՞ ձև ու նեն սղոց նե րի ա տամ նե րը:
4. Սղոց ման ինչ պի սի՞ ե ղա նակ ներ գի տեք:
5.  Ի՞նչ է ռան դու մը: Ի՞նչ  կա ռո ւց վա ծք ու նեն ռան դիչ 

գոր ծիք նե րը:
6. Ի՞նչ ռան դիչ գոր ծիք ներ գի տեք:
7. Ինչ պե ՞ս է կա տար վո ւմ ռա նդ ման գոր ծո ղու թյու նը:
8. Ինչ պե ՞ս են ստու գո ւմ ռա նդ ված մա կեր ևույ թի ո րա կը:
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§ 11. ՓԱՅ ՏԱՆՅՈՒԹԻ ՇԱ ՂԱ ՓՈՒՄԸ
ՁԵՌ ՔԻ ԳՈՐ ԾԻՔ ՆԵ ՐՈ Վ

Փայ տա նյու թի վրա կլոր (գ լա նա ձև) ան ցքեր մշա կե լիս օգտ վո ւմ են հա -
տո ւկ կտ րող գոր ծիք նե րից` շա ղափ նե րից: Կտ րո ւմն ի րա կա նաց վո ւմ է շա -
ղա փի պտ տա կան և ուղ ղա գիծ շար ժո ւմ նե րի զու գակ ցու մով: Մշակ վող
ան ցքե րը կա րող են լի նել մի ջան ցիկ կամ խո ւլ:

Տար բե րո ւմ են շա ղափ ման հետ ևյալ ձևե րը. եր կայ նա -
կան (դե տա լի ճա կա տա մա սից), լայ նա կան (ման րա թե լե րին
ուղ ղա հայաց) և ման րա թե լե րի նկատ մա մբ ո րո շա կի ան -
կյան տակ:  

Ը ստ կա ռո ւց ված քի և աշ խա տա մա սի ձևի շա ղափ նե րը
բա ժան վո ւմ են ե րեք խմ բի` գդա լա ձև, կե նտ րո նա հան և
պա րու րա ձև: Շա ղա փը կա զմ ված է աշ խա տա մա սից և պո չա մա սից:

Գդա լա ձև շա ղա փի աշ խա տա մա սն ու նի սր ված ծայ րով կի սա խո ղո -
վա կի տե սք: Կի սա խո ղո վա կի մի եզրն ամ բո ղջ եր կա րու թյա մբ սր ված է և
հան դի սա նո ւմ է որ պես կտ րիչ, մյո ւս եզ րը կա տա րո ւմ է ուղ ղո րդ դեր: Գդա -
լա ձև շա ղափ նե րն ու նեն մին չև 170 մմ եր կա րու -
թյո ւն, 3–16 մմ տրա մա գիծ: Օգ տա գո րծ վո ւմ են
հիմ նա կա նո ւմ եր կայ նա կան շա ղափ ման ժա մա -
նակ: Ա ռա վել հա ճախ օգ տա գո րծ վո ւմ է փետ -
րա ձև տե սա կը:

Կե նտ րո նա հան շա ղափ նե րն օգ տա գո րծ վո ւմ են լայ նա կան շա ղափ    ման
ժա մա նակ: Ար տա դր վո ւմ են 12–50 մմ տրա մագ ծով, 120–150 մմ եր կա րու -
թյա մբ, նա խա տես ված են ոչ խոր և մի -
ջան ցիկ ան ցքե րի շա ղափ   ման հա մար:
Սո ւր ծայ րը կա տա րո ւմ է կե նտ րո նա դիր
դեր, ա կո սա   կտ րի չը շր ջա նա ձև կտ րո ւմ է փայ տա նյու թի ման րա թե լե րը, իսկ
դա նա կը հե ռաց նո ւմ է ժա պա վե նա ձև տա շե ղը:

Պա րու րա ձև շա ղափ նե րը նա խա տես ված
են փայ տա նյու թի եր կայ  նա կան (կո նա ձև սր -
ված քով, տրա մա գի ծը` 5–10 մմ) և լայ նա կան
(կեն տրո   նով և ա կո սա կտ րի չով, տրա մա գի ծը`
4–32 մմ) շա ղափ ման հա մար:

Պ տու տա կա ձև շա ղափ նե րը հիմ նա կա նո ւմ օգ տա գոր ծո ւմ են փայ տա -
նյու թի ման րա թե լե րի լայ նա կան ուղ ղու թյա մբ
խոր ան ցքեր շա ղա փե լիս: Ու նեն 10–50 մմ տրա -
մա գիծ և 400–1100 մմ եր կա րու թյո ւն: Աշ խա տա մա սի ծայ րը կո նա ձև պտու -
տակ է, ո րը հեշ տաց նո ւմ է կե նտ րո նադ րու մը և մա տու ցու մը:

Փայ տա նյու թի վրա խոր ան ցքեր մշա կե լիս եր բե մն օգտ վո ւմ են գչի րից,
իսկ ոչ խոր ան ցքե րի դեպ քո ւմ` գչ րա կից:
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Շա ղափ նե րը շա րժ ման մեջ են դր վո ւմ ձեռ քի, մե խա նի կա կան շա ղա -
փիչ նե րի, է լե կտ րա գայ լի կո նիչ նե րի կամ հաս տոց նե րի մի ջո ցով:

Ա նց քե րի շա ղա փու մը կա րե լի է կա տա րել նա խա պատ րա ստ ված քը հո -
րի զո նա կան կամ ուղ ղա ձիգ դիր քով ամ րա կա պե լով: Նախ քան շա  ղա փե լը
կա տար վո ւմ է չա փան շո ւմ, ո րից հե տո բի զով նշ վո ւմ է ա պա  գա ան ցքի
կե նտ րո նը: Շա ղա փը ճի շտ և հու սա լի ամ րա կա պե լով կա պի չո ւմ, կա տար-
վո ւմ է ան ցքի մշա կու մը:

- Նա խա պատ րա ստ ված քը հու սա լի ամ րա կա պի ՛ր սեղ միչ տու փո ւմ, 
- աշ խա տի ՛ր սար քին վի ճա կո ւմ գտն վող գոր ծի քով,
- շա ղա փը հու սա լի ամ րա կա պի ՛ր կա պի չո ւմ,
- շա ղա փե լիս օգտ վի ՛ր տակ դիր տախ տա կից,
- շա ղա փե լիս պար բե րա բար մաք րի ՛ր  մշակ վող ան ցքը, 
- շա ղափ ման վեր ջո ւմ թու լաց րո ՛ւ ճն շու մը, շա ղա փի չի բռ նա կը

պտ տի ՛ր զգույշ և դան դաղ:

1. Ի՞նչ է շա ղա փը: Շա ղա փի ի՞նչ տե սակ ներ գի տեք:
2. Շա ղափ ման ի՞նչ ե ղա նակ ներ գի տեք:
3. Ի՞նչ գոր ծիք ներ ու հար մա րա նք ներ են օգ տա գոր ծո ւմ շա ղա փե լի ս:  
4. Ինչ պե ՞ս է կա տար վո ւմ շա ղափ ման գոր ծո ղու թյու նը:
5. Աշ խա տան քի ան վտան գու թյան ի՞նչ կա նոն ներ պե տք է 

պահ պա   նել շա ղա փե լիս: 
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§ 12.ԴԵ ՏԱԼ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐՋ ՆԱՄ ՇԱ ԿՈ ՒՄ ԵՎ
ՀԱ ՎԱ ՔՈ ՒՄ

Ա տաղ ձա գոր ծա կան շին վա ծք ներ պատ րաս տե լիս դետալների վե րջ -
նամ շակ ման ան հրա ժեշ տու թ յո ւն է ա ռա ջա նո ւմ: Վե րջ նա մշա կու մը դե տա -
լի մա կեր ևույթ նե րի մաք րո ւմն ու հղ կո ւմն է: Փայ տա նյու թի մա քր ման հա մար
օգ տա գո րծ վող հիմ նա կան գոր ծիք նե րն են` տով րի չը, խար տո ցը, նր բա -
խար տո ցը և հղ կա թո ւղ թը:

Տով րի չը կե տային ծրատ ված քով խար տոց
է, ո րով կա տա րո ւմ են ե լո ւստ  նե րի, կոր մա -
կեր ևույթ նե րի նախ նա կան մշա կու մը:

Խար տոց նե րն օգ տա գոր ծո ւմ են կա րծր
փայ տա տե սակ նե րի և շին վա ծք  նե րի մաք րա -
տաշ մշակ ման ժա մա նակ:  

Նր բա խար տոց նե րն օգ տա գոր ծո ւմ են
շին վա ծք նե րի դժ վար հա սա նե լի տե ղա մա սե -
րի մշակ ման ժա մա նակ:

Հղ կա թո ւղթն օգ տա գո րծ վո ւմ է մա կե-
ր ևույթ նե րի վե րջ  նա կան մա քր -
ման և հղկ ման հա մար: 

Շին ված քի դե տալ նե րը ձեռ քի գոր ծիք նե րով մշա կե լո ւց
հե տո սկս վո ւմ է հա վաք ման գոր ծո ղու թյու նը: Դե տա լը շին -
ված քի մի մա սն է, որն ու նի ա վար տո ւն տե սք և ճշգ րիտ չա -

փեր: Կախ ված ձևից և կա ռո ւց ված քից` շին վա ծք նե րը հա վա քո ւմ են մեկ
կամ մի քա նի փու լե րով: Հա վաք ման գոր ծըն թա ցն ի րա կա նաց նե լիս օգ-
տ վո ւմ են հա վաք ման գծագ րե րից: Շին ված քի հա վաք ման հա մար ան հրա -
ժե շտ տե ղե կու թյո ւն ներ պա րու նա  կող գծա գի րն ան վա նո ւմ են հա վաք ման
գծա գիր:

Հա վաք ման աշ խա տա նք ներ կա տա րե լիս դե տալ նե րն ի րար մի աց նո ւմ
են մե խե րի, պտու տակ նե րի կամ սո սն ձի մի ջո ցով:

Մե խե րը սո վո րա բար պատ րաս տո ւմ են
պող պա տե մե տա ղա լա րից: Օգ տա գոր ծո ւմ են
ինչ պես ընդ հա նո ւր նշա նա կու թյան, այն պես էլ
հա տո ւկ նշա նա կու թյան մե խեր: Ար տա դր վո ւմ
են 0,8–8 մմ տրա մա գծով և 6–250 մմ եր կա րու -
թյա մբ մե խեր: Մե խե րն ու նեն հա րթ (տա փակ),
կո նա ձև, կի սակ լոր և ձևա վոր գլ խիկ ներ: Մի աց -
ման ամ րու թյու նը կախ ված է մի շա րք գոր ծոն նե րից` փայ տա նյու թի տե սա   -
կից ու խո նա վու թյու նից, մե խե րի փոխ  դա սա վոր վա ծու թյու նից, եր կա րո ւ-
թ յու նից, տրա մագ ծից և լայ նա կան հա տույ թի ձևից:

Դե տալ նե րը մե խե րով մի աց նե լիս ան հրա ժե շտ է պահ պա նել հե տև յալ
կա նոն նե րը. շախ մա տա ձև դա սա վոր վա ծու թյան դեպ քո ւմ դե տա լի ճա  կա -
տից մե խի ա ռա նց քի հե ռա վո րու թյու նը պե տք է լի նի ոչ պա կաս 15d (d-ն մե -
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խի տրա մա գի ծն է), մե խե րի ա ռա նցք նե րի հե ռա վո րու թյու նը ման րա թե լե րի
ուղ ղու թյա մբ` ոչ պա կաս 5d, մե խե րի ա ռա նցք նե րի հե ռա վո րու թյու նը ման -
րա թե լե րին ուղ ղա հայաց ուղ ղու թյա մբ` ոչ պա կաս 4d: Մե խի եր կա րու թյու -
նը պե տք է լի նի մի աց վող դե տա լի հաս տու թյան ե րեք չափ սից ոչ պա կաս,
տրա մա գի ծը` ոչ ա վե լի հաս տու թյան 1/10 չափ սից:

Մե խե րը խփե լու հա մար օգ տա գոր ծո ւմ են քա ռա կու սի զար կա նով փա -
կա նա գոր ծա կան կամ ա տաղ ձա գոր ծա կան մո ւր ճեր: Աշ խա տան քի սկզ-
բո ւմ մե խը բռ նո ւմ են ձախ ձեռ քի ցու ցա մա տով և բո ւթ մա տով, աջ ձեռ քով
բռ նած մո ւր ճով, թույլ հար ված նե րով   հար վա ծո ւմ մե խի գլ խի կին մին չև
ամ րա նա լը, հե ռաց նո ւմ ձախ ձեռ քը, ու ղիղ և ու ժեղ հար ված նե րով խփո ւմ
մի նչև վե րջ: Դե տա լի ճա կա տա մա սից մե խե րը խփո ւմ են ո րո շա կի ան կյան
տակ, որ պես զի ա պա հով վի ան հրա ժե շտ ամ րու թյո ւն: Մի աց ման ամ րու թյու -
նը մե ծաց նե լու հա մար հա ճախ մե խե րը հա կա ռակ կող մից ծռո ւմ են: Ծռ -
ված կամ ոչ ճի շտ խփ ված մե խե րը դո ւրս են հա նո ւմ աք ցա նի կամ
ա տաղ ձա գոր ծա կան մո ւր ճի օգ նու թյա մբ:

Պ տու տակ նե րը կո նա ձև մե տա ղե ձո ղեր են,
ո րո նք ու նեն ե ռա նի ստ հա տույ թով պա րու րա ձև փոր -
վա ծք և մի ա գիծ կամ խա չա ձև կտր ված քով գլ խիկ:
Պտու տակ նե րն օգ տա գոր ծո ւմ են փայ տե դե տալ նե րի
մի աց ման, ինչ պես նաև ծղխնի նե րի, բռ նակ նե րի, փա -
կան նե րի և այլ դե տալ նե րի ամ րաց  ման հա մար: Ար -
տա դր վո ւմ են 6-120 մմ եր կա րու թյան և 1,5–10 մմ
տրա մագ ծով պտու տակ  ներ: Պտու տակ նե րի գլ խիկ նե -
րը կա րող են լի նել թաք նա գլ խի կով, կի սա թաք նա-
գլ խի կով, կի սակ լոր:

Պ տու տակ նե րով դե տալ նե րի մի աց ման հու սա լի ու թյու նը կախ ված է մի
քա նի գոր ծոն նե րից. փայ տա նյու թի խտու թյու նից ու խո նա վո ւթ յու նից,

պտու տա կի եր կա րու թյու նից, տրա մագ ծից,
պա րու րա ձև մա սի եր կա  րու թյու նից և այլն: 

Դե տալ նե րը պտու տակ նե րով մի աց նե լիս
օգտ վո ւմ են հա մա պա տաս   խան գլ խի կով
ձեռ քի կամ է լե կտ րա կան պտու տա կիչ նե րից:
Խս տիվ ար գել վո ւմ է պտու տակ նե րին հար -
վա ծել մո ւր ճով: Փա փո ւկ փայ տա տե սակ նե -
րի մեջ փո քր տրա մա գծի պտու տակ նե րը
ձգո ւմ են նա խա պես բի զով ան ցք բա ցե լո ւց

հե տո: Մեծ տրա մա գծի պտու տակ նե րը ձգե լո ւց ա ռաջ (հատ կա պես կա րծր
փայ տա տե սակ ներ) ան հրա ժե շտ է շա ղա փել պտու տա կի տրա մա գծի 0,7
չափ սին հա վա սար ան ցք: Անց քի խո րու թյու նը պե տք է լի նի մո տա վո րա -
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պես պտու տա կի պա րու րա ձև մա սի չափ սին հա վա սար: Պտու տակ նե րի
դա սա վոր վա ծու թյու նը նույնն է, ինչ պես մե խե րի դեպ քո ւմ:

Սո սի նձ ներ են ան վա նո ւմ այն բնա կան կամ ար հես տա կան ծա գո ւմ ու -
նե ցող նյու թե րը, ո րո նք օժտ ված են տար բեր դե տալ նե րն ի րար մի աց նե լու
(սո սն ձե լու) հատ կու թյա մբ:

Սո սի նձ նե րը մա ծու ցիկ նյու թեր են, ո րո նք ո րո շա կի պայ ման նե րո ւմ ու -
նեն չո րա նա լու հատ կու թյո ւն: Սո սի նձ նե րը հիմ նա կա նո ւմ բաղ կա ցած են
սո սն ձող տար րե րից, լու ծիչ նե րից, լցա նյու թե րից, պն դա րար նե րից և հա -
կա նե խիչ նե րից: Սո սի նձ նե րը լի նո ւմ են կեն դա նա կան, բու սա կան ծա գու -
մով և ար հես տա կան: Սո սի նձ նե րի չո րա ցու մը կա տար վո ւմ է տա  քաց ման,
սա ռեց ման, քի մի ա կան ռե ակ ցի այի կամ լու ծի չի գո լոր շի աց  ման շնոր հիվ:
Լայն կի րա ռու թյո ւն են գտել ար հես տա կան ծա գու մով սո սի նձ նե րը, քա նի
որ դրան ցից օգտ վե լը բա վա կա նին հե շտ է, ջրա կա յո ւն են և շատ ա րագ են
չո րա նո ւմ:

Սո սնձ ման գոր ծըն թա ցը կա զմ ված է հետ ևյալ փու լե րից.
- սո սնձ վող մա կեր ևույթ նե րի մաք րո ւմ, 
- աշ խա տա տե ղի նա խա պատ րաս տո ւմ (սո սի նձ, վր ձին, ձեռ նա մա -

մո ւլ ներ, լա թի կտոր ներ),
- մա կեր ևույթ նե րի սո սն ձա պա տո ւմ,
- սո սնձ վող դե տալ նե րի սեղ մո ւմ դազ գա հի սեղ միչ

տու փի կամ ձեռ նա մամ լա կի մի ջո ցով, 
- լա թով ա վե լո րդ սո սն ձի հե ռա ցո ւմ,
- պա հո ւմ մի նչև սո սն ձի չո րա նա լը:

Սո սնձ ման աշ խա տա նք ներ կա տա րե լիս ան հրա ժե շտ է խս տո րեն պահ  պա -
նել աշ խա տան քի և սա նի տա րա հի գի ե նիկ ան վտան գու թյան կա նոն նե րը:

- Աշ խա տի ՛ր սար քին վի ճա կո ւմ գտն վող գոր ծիք նե րով,
- մո ւր ճով աշ խա տե լիս ե ղի ՛ր ու շա դիր,
- գոր ծիք նե րն  օգ տա գոր ծի ՛ր ըստ նշա նա կու թյան, 
- օ գտ վի ՛ր հա մա պա տաս խան գլ խի կով և չափ սով պտու տա կիչ նե րից, 
- սո սն ձե լիս օգտ վի ՛ր վր ձի նից, խու սա փի ՛ր սո սն ձին ձեռ քով հպ վե լո ւց:

1. Ի՞նչ գոր ծիք նե րով է կա տար վո ւմ դե տալ նե րի վե րջ նամ շա կու մը:
2. Մե խե րի դա սա վոր վա ծու թյան ի՞նչ կա նոն ներ գի տեք:
3. Պտու տակ նե րի ի՞նչ տե սակ ներ գի տեք : 
4. Ի՞նչ փու լե րից է կա զմ ված սո սնձ ման գոր ծըն թա ցը:   
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§ 13. ՇԻՆ ՎԱ ԾՔ ՆԵ ՐԻ ԳԵ ՂԵ ՐԵ ՍՈ ՒՄ

Փայ տա նյու թից պատ րա ստ ված շին վա ծք նե րի ան պա շտ պան մա կե -
րևույթ  նե րը լույ սի, խո նա վո ւթ յան և ար տա քին մի ջա վայ րի այլ ազ դե ցո ւ-
թ յո ւն  նե րից վնաս վո ւմ են` կո րց նե լով տես քը, փայ լը, բնա կան գույ նը: Շին -
վա ծք նե րի մա կեր ևույթ նե րն այդ ազ դե ցու թյո ւն նե րից պա շտ պա նե լու, ինչ -
պես նաև ար տա քին գե ղե ցիկ տե սք տ ա լու հա մար գեղ ե րե սո ւմ են:
Գե ղե րե սու մը շին ված քի մա կեր ևույթ նե րի ե րե սա պա տո ւմն է լա քա ներ -
կային և այլ դե կո րա տիվ նյու թե րով: Բո լոր վնաս ված և ա նո րակ մա կե-
ր ևույթ նե րը պե տք է մի քա նի շեր տով մած կա պա տել: 

Ել նե լով շին ված քին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րից, նշա նա կո ւթ յու նից,
փայ տա նյու թի տե սա կից և շա հա գո րծ ման պայ ման նե րից` տար  բե րո ւմ են
գե ղե րես ման հետ ևյալ ձևե րը` թա փան ցիկ և ոչ թա փան ցիկ:

Թա փան ցիկ  գե ղե րե սու մը  կա տար վո ւմ է ան գույն կամ գու նա վոր-թա -
փան ցիկ լա քե րով: Այն օգ տա գո րծ վո ւմ է թան կար ժեք փայ տա տե սակ նե րից
պատ րա ստ ված շին վա ծք նե րի գե ղե րես ման ժա մա նակ` պահ պա նե լով ար -
տա քին տես քը: 

Ոչ թա փան ցիկ  գե ղե րե սու մը փայ տա նյու թից պատ րա ստ ված շին վա ծք -
նե րի ար տա քին մա կեր ևույթ նե րի ներ կա պա տո ւմն է: 

Մի նչև գե ղե րես ման աշ խա տա նք նե րն սկ սե լը ան հրա ժե շտ է նա խա -
պատ րաս տել շին ված քի մա կեր ևույթ նե րը: Դրա նք պե տք է լի նեն մա   քո ւր,
հա րթ և ո ղո րկ:

Շին վա ծք նե րի լա քա պա -
տու մը կա րե լի է կա տա րել մի
քա նի ե ղա նա կով` վր ձի նով,
լա թա գն դով (գո րծ ված քով
փա թա թած բամ բակ), լա քի
մեջ սու զե լով և փո շեց րի մի -
ջո ցով: Ներ կա պատ ման աշ -
խա տա նք նե րը հիմ նա կա նո ւմ
կա  տա րո ւմ են վր ձին  նե րով,
ո րոշ դեպ քե րո ւմ` սպո ւն գով:  

- Աշ խա տի ՛ր օ դա փոխ վող աշ խա տա սե նյա կո ւմ,
- լա քա ներ կային նյու թե րը հրավ տա նգ են: Մի՛ աշ խա տիր տաք  

սար քա վո րո ւմ նե րի մոտ, 
- եր կա րա տև աշ խա տան քի ժա մա նակ օգտ վի ՛ր դի մա կից, 
- աշ խա տա նքն ա վար տե լո ւց հե տո մաք րի ՛ր աշ խա տա տե ղը, 

լվացվի ՛ր:

1. Ի՞նչ է գե ղե րե սու մը:
2. Գե ղե րես ման ի՞նչ ե ղա նակ ներ գի տեք:
3. Ի՞նչ գոր ծիք նե րով են կա տա րո ւմ գե ղե րե սու մը : 
4. Ինչ պե ՞ս է կա տար վո ւմ գե ղե րես ման գոր ծո ղու թյու նը:

ՓԱՅՏԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
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ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

§ 14. ԲԱՐԱԿ ԹԵՐԹԱՄԵՏԱՂ
ԱՇԽԱՏԱՏԵՂ

Մետաղները լայն կիրառություն ունեն մարդու կյանքում: Մե տա  ղից
պատրաստված իրերի և առարկաների մենք հանդիպում   ենք ցան կացած
քայլափոխի: Մարդը մետաղ սկսել է մշակել շատ հին ժա մա նակներից,
նույնիսկ մետաղների անունով անվանվել են ժամա նակա շրջաններ,
օրինակ` «Երկաթի դար», «Բրոնզի դար»: Մե տաղ ներն ամուր են, էլեկ-
տրական հոսանքի և ջերմության լավ
հաղորդիչներ, ունեն գեղեցիկ գունա-
վորում և փայլ: Մետաղներից ավելի
շատ օգտա գործ վում են երկաթը, ալյու-
մինը և պղինձը` հիմնականում համա-
ձուլվածք ների ձևով: Օրինակ` երկաթի
համաձուլ ված քներից են պողպատը և
թուջը: Մետաղներից ստանում են տար -
բեր կտրվածքներով ձողեր, անկյունակ -
 ներ, ինչպես նաև՝ թերթամետաղ (նկ. 31): 

Հատուկ  մեքենաներով՝ գլոցման հաստոցներով թերթամետաղից
ստանում են բարակ թերթամետաղ (մինչև 2 մմ հաստությամբ): 

Թերթամետաղի ստացումը ցույց է տրված նկար 32-ում:  Պողպատից
ստացված բարակ թերթա մե տաղ ները բաժանվում են հետևյալ

Նկ. 31  Մետաղից պատրաստված
տեսականի

Նկ. 32 Բարակ թերթամետաղի ստացումը

վերին գրտնակ

ներքին գրտնակ

նախապատրաստվածք

հոլովակներ
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տեսակների` թիթեղ (0,2-0,5 մմ հաստությամբ),
տանիքի թիթեղ (0,5-0,8 մմ հաստությամբ) (նկ.
33): Թիթեղները լինում են սև և սպիտակ: Այն
թիթեղը, որը չունի պաշտ պանիչ շերտ, կոչվում
է սև, իսկ երկու կողմերից անագի բարակ շեր -
տով պատվածը` սպիտակ: Տանիքի թիթեղները
լինում են սև և ցինկա պատ: Անագի և ցինկի
շերտը թիթեղը պաշտպանում է կոռոզիայից և
տա լիս է գեղեցիկ տեսք: 

Բարակ թերթամետաղից թիթեղա -
գործ փականագործը պատրաստում է
ջրահեռացման և ծխատար խողովակ -
ներ, կենցաղային տարբեր իրեր (նկ.34):

Մետաղամշակման աշխատանքներ
կատարելու համար անհրաժեշտ է կա -
հա վորել հատուկ աշխատատեղ: Մե -
տաղները ձեռքի գործիքներով մշակելու
համար որպես աշխա տատեղ է ծա -
ռայում փականագործական կամ կոմբի -
նացված դազգահը` կահավորված
հ ա   մա պա տասխան գործիքներով, սար -
քա վորումներով և հարմարանք ներով: 

Դազգահների կա ռուց  վածքը ցույց է տրված նկարում (նկ. 35): Դազգահի
վրա մշակվող նախապատ րաստվածքն ամրացնելու համար նա խատես -

ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 33 Տանիքի թիթեղ

ա բ
Նկ. 34 Բարակ թերթամետաղից շինվածքներ.

ա – ջրահեռացման խողովակ,  
բ – վառարան ծխատար խողովակով

Նկ. 35 Դազգահի տեսակներ.

ա) կոմբինացված դազգահ, բ) փականագործական դազգահ,  
1 – պատվանդան, 2 – սեղաներես, 3 - ցանց, 4 – մամլակ, 5 – դարակ, 6 – շարժական աթոռ, 7 - տակդիր

ա)

բ)
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ված է   փակա նագործական մամ լակը (նկ. 36):
Հարմար աշխա տելու համար մա մլա  կի բարձ-
 րությունը պետք է համապատասխանի աշ խա -
 տո ղի հասակին: Բարձրությունը  համար   վում է
նորմալ, եթե աշխատողը դազգահի մոտ ուղիղ
կանգնած վիճակում, աջ ձեռքը ծալած, արմունկը
հպվում է մամլակի վերին մասին, իսկ մատների
ծայրերը՝ կզակին (նկ. 37): Մետաղների մշակ ման
համար օգտա գոր ծում են տարբեր գոր ծիք ներ և
հար մա րանք ներ: Գործիքները պետք է այնպես
դասավորել դազգահի վրա, որպեսզի  դրանցից
օգտվելը հարմար լինի: Գործիքները, որոնք
վերց նում են աջ ձեռքով, դրվում են մամլակի աջ
կողմում, իսկ ձախ ձեռքով վերցվող գործիքները`
ձախ կողմում: Եթե աշխատատեղը ճիշտ է
կազմա կերպված, ապա տնտեսվում է ժամա -
նակը, բարձրանում է աշխա տանքի որակն ու
արտա դրո ղականությունը:

Անվտանգության տեխնիկայի կանոնները ձեռքի
գործիքներով մետաղների մշակման ժամանակ

- Ստուգել գույքի առկայությունը (խոզանակ, գոգաթիակ,    նստա -
րան) և անհատական օգտագործման գործիքների վիճակը, դրանք
դասավորել ըստ ուսուցչի հրահանգի,

- ստուգել մամլակի վիճակը (շուրթերի միջև թողնել 1-2 մմ բա ցակ),
շուրթերի ծրատվածքը մաշված չլինի,

- աշխատանքի ժամանակ նախապատրաստվածքն ամուր ամ րաց նել
մամլակում, բռնակը սահուն իջեցնել, որպեսզի ձեռքը չվնասվի,

-    հետևել, որպեսզի.
ա) մուրճի զարկանները լինեն  առանց վնասվածքների, 
բ) գործիքների բռնակները լինեն  առանց ճաքերի,
գ) խարտոցման ժամանակ ձեռքի մատները լինեն խարտոցի     

վերին մակերևույթին հավասար,
դ) հատող և կտրող գործիքները լինեն սրված,

-    չի կարելի ձեռքով ստուգել խարտոցված մակերևույթի որակը,
-   փականագործական գործիքները կիրառել ըստ նշանակության,
- աշխատանքն ավարտելուց հետո հավաքել աշխատատեղը և

տեղավորել գործիքները:

1.  Ի՞նչ է պողպատը:
2.  Ի՞նչ բարակ թերթամետաղներ գիտեք:
3.  Ի՞նչ է աշխատատեղը:
4.  Ինչպե՞ս են դասավորում գործիքները:

ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 36 Փականագործական մամլակ.
1 – շուրթեր, 2 – բռնակ

Նկ. 37 
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§ 15. ԲԱՐԱԿ ԹԵՐԹԱՄԵՏԱՂԻՑ ԵՎ
ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԻՑ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ
ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՈՒՄ

Բարակ թերթամետաղից և մետաղալարից դետալները պատկե րում
են գծագրի, էսքիզի կամ տեխնիկական նկարի տեսքով:

Գծագրում անցքի, օղակի տրամագիծը նշվում է Ø պայմանական
նշա նով, շառավիղը՝ R տառով: Թիվը,
որը գրված է նշանի մոտ, ցույց է տա լիս
տրամագծի կամ շառավղի մեծությունը:
Եթե մետաղալարի հաս տությունը փոքր
է 2 մմ-ից, գծագրի վրա պատկերվում է
հիմ նա կան հոծ գծով (նկ. 38): Եթե
մետաղալարի հաստությունը մեծ է 2 մմ-
ից, ապա այն պատկերվում է երկու
զուգահեռ   հիմնական հոծ գծերով,
կենտ  րոնում` գծակետային գծով (նկ. 39):

Ծռման տեղը ցույց է տրվում գծաերկկետային գծով (նկ. 40): Անցքի,
շրջանագծի առանցքը ցույց է տրվում
ուղիղ անկյան տակ փոխհատված գծակե -
տային գծե րով: Դետալի հաստությունը
նշվում է S տառով և թվով, որը ցույց է
տալիս նրա մեծությունը: Թվերն արտա -
հայտվում են միլիմետրերով (նկ. 41): 

ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 38  
2 մմ-ից փոքր տրամագծով մետաղալարից

պատրաստված  կեռիկի գծագիր 

Նկ. 39 
2 մմ-ից մեծ տրամագծով մետաղալարից

պատրաստված ճարմանդի գծագիր 

Նկ. 40 Տուփի գծագիր (ծռման տեղը ցույց
տվող գծերով)

Նկ. 41 Կախիչի գծագիր (պատրաստված բարակ
թերթամետաղից)
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Բարակ թերթամետաղի ուղղում
Ուղղումը գործընթաց է, որի միջոցով վերացվում են նախապատ-

րաստ վածքի անհարթությունը, կորությունը կամ ձևի այլ թերութ յուն ները:
Ուղղումը հիմնականում նախապատրաստական գործընթաց է և կա-
տարվում է չափանշումից առաջ: Ուղղումը կատարվում է ձեռքի
գործիքներով կամ մեքենայական եղանակով: Ձեռքի գործիքներով ուղղու -
մը կատարվում է ուղղման սալի վրա: 

Եթե թերթամետաղի հաստու թյունը
չի գերազանցում 0,5 մմ, այն ուղղում են
հարթիչներով: Որպես հարթիչ օգտա -
գոր ծում են փայտե չորսվակ:

Ուղղելու համար թերթամետաղը դր -
վում է ուղղման սալի վրա: Ձախ ձեռքով
բռնելով թերթամետաղը, աջով` փայտե
չորսուն, սեղմած պահելով շարժում են
թերթամետաղի մակերևույթով (նկ. 42):
Իսկ ավելի հաստ թերթամետաղներն
ուղղում են թակով կամ մուրճով, որի
զար կանը պատրաստված է փափուկ մե -
տաղից կամ ռետինից: Թերթա մետա ղը
թակով ուղղելու համար տեղադրում են
ուղղման սալի վրա և թակի հարված -
ներով  եզրերից դեպի կենտրոն ուղղում
(նկ. 43): 

Թերթամետաղը, որն ունի ուռուցիկ
հատված, պետք է ուղղել հետևյալ
հաջորդականությամբ. կավիճով նշել
ուռու ցիկ հատվածը, ուռուցիկ մասը դե -
պի վեր դնել ուղղման սալի վրա, ձախ
ձեռքով բռնելով թերթամետաղը, աջով
մուրճի  հարվածներ հասցնել  նախա -
պատ րաստվածքի եզրերին, աստիճա -
նաբար մոտենալով ուռուցիկ մասին:
Հարվածն առավել ուժգին պետք է լինի
ուռուցիկ մասից հեռու գտնվող հատ -
վածներում: 

Որքան մոտենում են ուռու ցիկ մա -
սին, այնքան հարվածի ուժ  գնու  թյունը
թուլանում է: Նկ. 44-ում օղակները ցույց
են տալիս հարվածի տեղը, իսկ օղակի
մեծությունը ցույց է տալիս հարվածի
ուժգնությունը:

Բարակ թերթամետաղի ուղղման մեքենայական եղանակը հիմ նա -
կանում կիրառվում է գործարաններում: Թերթամետաղն անց է կացվում
պտտվող հոլովակների միջով:

ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 42 Բարակ թերթամետաղի ուղղումը
չորսվակով.

1 – թերթամետաղ, 2 – ուղղման սալ,
3 – չորսվակ

Նկ. 43 Բարակ թերթամետաղի ուղղումը
թակով.

1 – թերթամետաղ, 2 – ուղղման սալ, 
4 – թակ

Նկ. 44 Թերթամետաղի ուղղումը մուրճով
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Ուղղման որակը կարելի է ստուգել  քանոնով (լուսաբացակով) կամ
սալի վրա: Լուսաբացակով ստուգման եղանակը ձեզ ծանոթ է փայտա -
մշակում բաժնից, իսկ մյուս եղանակով՝  նախապատրաստ վածքը դրվում
է սալի վրա և աչքաչափով ստուգվում:

- Աշխատել միայն սարքին գործիքներով,
- նախապատրաստվածքը բռնել միայն ձեռնոցով,
- ձախ ձեռքը հեռու պահել հարվածի տեղամասից:

1. Ինչպե՞ս են նշվում անցքի տրամագիծը և շառավիղը:
2. Ինչպե՞ս է նշվում ծռման տեղը:
3. Ինչպե՞ս է գծագրում պատկերվում մետաղալարից շինվածքը:
4. Ի՞նչ է ուղղումը:
5. Ինչպե՞ս  են ուղղում թերթամետաղը:
6. Ինչպե՞ս են ստուգում ուղղված դետալները: 

§ 16. ՉԱՓԱՆՇՈՒՄ

Չափանշումից է կախված պատրաստվող դետալի չափսերի
ճշգրտութ յունը և որակը: Չափանշելիս նախապատրաստվածքի վրա
կատարում են գծանշումներ և կետանշումներ, որոնք ցույց են տալիս

մշակման (կտրման, ծռման) տեղը կամ
սահմանները: 

Նախապատ րաստ վածքի վրա կե -
տա նշում և գծանշում (խազեր) կա -
տարում են հա տուկ չափանշման
գոր ծիքներով` գծիչ, կարկին, կետիչ
(նկ.45): Չա փանշում կատարելիս օգտա -
գործում են նաև քանոն, անկյունակ,
մուրճ (նկ. 46): Տարբերում են չա  փա -
նշման երկու եղանակ` ըստ գծագրի և
ըստ ձևանմուշի: Առաջին դեպքում վերը
նշված գործիքների միջոցով նա խա -
պատրաստվածքի վրա գծվում է
պատրաստվող դետալի բանվորա կան
գծագիրը (նկ. 47): Երկրորդ դեպքում
ձևանմուշը դրվում է այնպես, որ
ամբողջությամբ տեղավորվի նախա -
պատ րաստվածքի վրա: Այնու հետև
ձևանմուշն ամուր սեղմում են նախա -
պատրաստվածքի մա կերևույթին և
գծիչով ձևանմուշի եզրով կատարում

ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 45 Չափանշման գործիքներ.
ա – գծիչ,   բ – չափանշման կարկին,

գ – կետիչ

Նկ. 46 Չափանշման ժամանակ
օգտագործվող գործիքներ.
ա – քանոն, բ – անկյունակ, 

գ – մուրճ

ա 

բ

գ

ա 

բ

գ
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գծանշում (նկ. 48): Այս եղանակը կի րառվում է նույն
դետալից մեծ քանակությամբ  պատ րաս տելիս:

Չափանշում կատարելիս նախ պետք է ստուգել
նախապատրաստ վածքը, անհրաժեշ տության դեպ-
քում այն ուղղել և համեմատել դետալի չափերի
հետ: Նախապատրաստվածքի չափերը պետք է
մեծ լինեն դետալի չափերից: Այնուհետև պետք է
նախապատրաստվածքի վրա ընտրել բազա, որից
տեղադրում են բոլոր չափերը: Որպես բա զա

կարող է ծառայել որևէ
մակերևույթ կամ գիծ:
Սովորաբար որպես բա զա ընտրում են նա-
խապատրաստվածքի ուղղագիծ եզրը: Չափա-
նշման գծերն ավելի ցայտուն երևալու նպա-
տակով նախապատր աստվածքի մակերևույթը
հաճախ պատում են կավիճի   լուծույթով:  

Չափանշում կատարելիս անհրաժեշտ է
հիշել նյութի խնայողության մասին: 

-  Աշխատել միայն սարքին գործիքներով,
-  պահպանել ընդհանուր անվտանգության տեխնիկայի կանոնները:

1. Ի՞նչ է չափանշումը:
2. Չափանշման  ի՞նչ գործիքներ գիտեք:
3. Չափանշման  ի՞նչ տեսակներ գիտեք:

§ 17. ԲԱՐԱԿ ԹԵՐԹԱՄԵՏԱՂԻ
ԿՏՐՈՒՄ ԵՎ ԾՌՈՒՄ

Բարակ թերթամետաղը կտրում են  հատուկ
մկրատներով, որոնց ան վանում են փակա նա -
գոր ծական մկրատներ: Այդ մկրատ ներից են
ձեռ քի և լծակավոր մկրատները: Ձեռքի մկրատը
կազմված է կտրող դանակներից և բռնակ-
ներից: Ձեռքի մկրատներն ըստ կտրող դանակ -
ների ձևի լինում են ուղիղ և կոր  (նկ. 49): Ուղիղ
աշխատա  մա     սով մկրատ ները նախա տեսված
են թերթա մե տաղն ուղիղ գծով և մեծ շառավղով կորագիծ կտրելու համար:
Կոր աշխատամասով մկրատ ները նախատեսված են թերթամետաղը փոքր

ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 47 Գոգաթիակի գծագիր

Նկ. 48 Չափանշում ձևանմուշով.
ա – ձևանմուշ, բ – գծիչ, 
գ – չափանշման սալ

Նկ. 49 Ձեռքի մկրատներ.
ա – ուղիղ աշխատամասով, 

բ – կոր աշխատամասով

ա 

բ
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շառավղով կորագիծ կտրելու
համար: Մկրատ ներն ըստ կտրող
դանակ ների դա սավորութ յան լինում
են աջ կամ ձախ: Ժամսլաքի ուղ-
ղությամբ կո րա   գծով  կտրե լիս օգ-
տագործում են աջ մկրատ ներ, իսկ
հակառակ ուղ ղու  թյամբ՝ ձախ մկ-
րատներ:

Ավելի հաստ և կարծր թերթամե -
տաղները կտրում են լծակավոր
մկրա   տով (նկ. 50):

Ձեռքի մկրատով բարակ թերթա -
մե տաղի կտրման համար կիրառ -
վում է երկու եղա նակ: Առաջին
 եղա  նակ. մկրատը բռնում են աջ
ձեռ  քում, ինչպես ցույց է տրված
նկ.51-ում: Երկրորդ եղա նակ. մկրա -
տի ներքին բռնակն ամրա կապում
են մամլակում, վերին բռնակը բռ -
նում աջ ձեռքով և սահուն սեղմում
(նկ. 52): Երկու դեպքերում էլ թերթա -
մետաղը բռնում և մատուցում են
ձախ ձեռքով: Ձեռքը չվնասելու հա -
մար թերթամետաղը պետք է բռնել
ձեռնոցով: Թերթա մետաղի կտրման
համար օգտագործում են նաև
պնևմատիկ և էլեկտրա կան մկրատ -
ներ (նկ. 53):

Բարակ թերթամետաղի ծռում
Ծռման միջոցով բարակ թեր -

թամետաղից պատրաստում են զա -
նա զան ծավալային իրեր: Ծռումն
իրականացվում է ձեռքով կամ մե -
քենայա կան եղանակով: Բարակ
թեր թամետաղի ձեռքով ծռումը կա -
տար վում է մամլակում ամրա կապ -
ված  կալակների վրա կամ հատուկ
հարմարանքներով: Նկ. 54-ում ցույց
են տրված տարբեր ձևի կալակներ:
Կալակը պետք է ընտրել դետալի
ծռման ձևին համա պատասխան:

Թերթամետաղի ծռման հար մա -
րանքը զգալիորեն կրճա  տում է ձեռ -
քի աշխա տանքը: 

ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 51  Մկրատը ճիշտ բռնելու ձևերը

Նկ. 52  Ձեռքի մկրատով կտրելու ձևերը

Նկ. 53  Էլեկտրական 
մկրատ.   

1 - կտրող դանակներ

Նկ. 50  Լծակավոր մկրատ.
1 – ներքին դանակ, 2 – լծակ, 3 – վերին դանակ,

4 – թերթամետաղ, 5 – կտրման գիծ
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Բարակ թերթամետաղի ծռման հիմ -
նական գործիք ներ են հանդի սա նում թակը և
փափուկ զարկանով մուրճը: Մուրճի զար -
կանը պետք է պատրաստված լինի փափուկ
 նյութից, որպեսզի ծռ վող թեր  թամետա ղի
մակերևույթին չթողնի հարվածի հետքեր:
Թերթա մետաղը մամլակում ամրա կա պելիս
հաճախ թերթամե տաղի մակե րևույ   թին դրոշմվում է մամլակի շուրթերի
ծրատվածքի հետ քերը:  Թեր թա մե տաղի վրա մամլակի շուր թերի հետքերը
չդրոշմելու համար օգտա գոր ծում են փափուկ թերթամետա ղից
պատրաստ ված վրադիր շուրթեր (նկ. 56): 

Բա րակ թերթամետաղը ծռելու
հա մար անհրաժեշտ է նա խա -
պատ րաստ ված քն ամրակապել
մամ լա կում` ծռման գծով շուր -
թերի մա կերևույթին հավասար:
Սկզ բում պետք է թակով հար-
վածել նա  խա պատրաստվածքի
եզրե րին, իսկ հետո` մյուս հատ -
ված ներին: Բարակ թերթամե-
տաղի ծռման օրինակներ են
ցույց տրված նկ. 57 և նկ. 58-ում:
Արտադրու թյունում թերթամե -
տաղի ծռումը կատա րում են
ծռման  տարբեր մեքենաների
միջոցով  (նկ. 59):

 

ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 54 Կալակներ

Նկ. 55 Թերթամետաղի ծռման
հարմարանք

Նկ. 58  Բարակ թերթամետաղից 
նախապատրաստվածքի ծռումը.

ա - կալակի վրա՝ թակով, բ – կալակի վրա՝ չորսվակով   

Նկ. 57   Բարակ թերթամետաղից
նախապատրաստվածքի ծռումը մամլակում.

ա – թակով, բ – մուրճով, փայտե չորսվակի օգնությամբ

Նկ. 56 Վրադիր շուրթեր

Նկ. 59 Թերթամետաղի ծռման 
հաստոց

ա)

բ)
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- Աշխատել միայն սարքին գործիքներով,
- նախապատրաստվածքը  պետք է  բռնել միայն ձեռնոցով,
- ձախ ձեռքը  պետք է  հեռու պահել կտրող դանակներից և 

հարվածի տեղից: 

1. Ի՞նչ մասերից է կազմված ձեռքի մկրատը:
2. Ձեռքի ի՞նչ մկրատներ գիտեք:
3. Ծռման ի՞նչ եղանակներ գիտեք: 
4. Ի՞նչ նպատակով են օգտագործում վրադիր շուրթերը:

§ 18. ԳԱՅԼԻԿՈՆՈՒՄ
Գայլիկոնումը կտրման միջոցով անց -

 քեր ստանալու եղանակներից է: Որպես
կտրող գործիք ծառայում է գայլիկոնը:
Գայլիկոններն ըստ կա ռուց վածքի ու նշա -
նակության լինում են տար բեր տեսակ -
ների: Մե տաղ ների մշակման համար
 հա ճախ օգտագործում են պա րու րաձև
գա յ  լի  կոններ (նկ. 60): 

Պարու րաձև գայլիկոնը բաղկացած է
աշ խա  տա    մասից և պոչամասից: Անցքեր
մշակելիս գայլիկոնի կտրող մասը մխրճ -
վում է նախապատրաստվածքի նյութի
մեջ, կտրում տաշեղ, որը հե ռա նում է
աշխատամասի պարուրաձև  ակոսներով:
Գայլիկոնն ամրակապելու համար նախա -
տեսված է պոչամասը: Գայլիկոնի պոչա -
մասը կարող է լինել և՛  գլանաձև, և՛ կո -
նաձև: Գլանաձև պոչամասով գայլի կոնն
ամրացնում են կապիչում (նկ. 61): Անցքեր
մշակելիս գայլիկոնին պետք է միաժամա-
նակ հաղորդել  ուղղագիծ և պտտական
շարժումներ: Պտտական շարժ մանն ան-
վանում են կտրման շարժում, իսկ ուղղա-

գիծ շարժմանը՝ մատուցման շարժում: Գայլիկոնին այդ եր կու շար-
ժումները, բացի ձեռքի և էլեկտրական գայլիկոնիչներից, կա րելի է
հաղորդել նաև գայլիկոնման հաստոցի միջոցով (նկ. 62): Գայլիկոնման
հաստոցի վրա անցքեր մշակելիս նախապատրաստ վածքը պետք է
ամրակապել հաս տոցի սեղանին տեղադրված մեքե նայա կան մամլակում
կամ ձեռքի մամլակում (նկ. 63): 

ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 60 Պարուրաձև գայլիկոն.
ա – կոնաձև պոչամասով, 
բ – գլանաձև պոչամասով

Նկ. 61 
Կապիչ, գայլիկոնը 

կապիչում ամրակապված

ա

բ
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Գայլիկոնման  հաստոցի վրա գայլի կոն ման աշխատանքները կա տա -
րում են  հետևյալ հաջորդականությամբ.  

- նախապատրաստվածքը, որի վրա կետանշված է անցքի տեղը,
ամրակա պել ձեռքի կամ մեքենայական մամլա կում,

- ըստ բանվորական գծագրի` ընտրել համապատասխան տրամա գծի
գայլիկոն,

- եթե գայլիկոնի պոչամասը գլանաձև է, ամրացնել կապիչում և
բանալու օգնու թյամբ ձգել, իսկ եթե գայլիկոնի պոչա մասը կոնաձև է,
տեղակայել հաստոցի իլի մեջ,

- բռնակի օգնությամբ գայլիկոնն իջեց նել նախապատրաստվածքի
վրա, նա խա պատրաստվածքը տեղաշարժել և կետանշված մասը (անցքի
կենտրոնը)  համընկեցնել գայլիկոնի գագաթին,

- միացնել հաստոցը, բռնակի միջոցով գայլիկոնը սահուն իջեցնել և
գայլիկոնել փոքր խորության փորձնական անցք, գայլիկոնը բարձրաց նել,
համոզվել, որ մշակված անցքը ճիշտ տեղում է, շարունակել գայլի կոնումը,

- գայլիկոնման վերջում բռնակի սեղմման ուժը թուլացնել: 

- Աշխատել միայն արտահագուստով, մազերը հավաքած,
- աշխատել միայն ակնոցներով,
- չի կարելի ձեռքը մոտեցնել հաստոցի պտտվող մասերին,
- նախապատրաստվածքը  հուսալի ամրակապել:

1.  Ի՞նչ կառուցվածք ունի պարուրաձև գայլիկոնը:
2. Ինչպիսի՞ աշխատանքային շարժումներ է կատարում 

գայլիկոնը: 
3. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է կատարվում գայլիկոնումը:  

ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 62  Գայլիկոնման հաստոց.
1 – բռնակ, 2 – իլ, 3 - սեղան

Նկ. 63   Նախապատրաստվածքի ամրակապումը.
ա – ձեռքի մամլակում, բ - մեքենայական մամլակում

ա1

2

3

բ
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§ 19.ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՄԻԱՑՈՒՄԸ ԳԱՄԵՐՈՎ:
ՎԵՐՋՆԱՄՇԱԿՈՒՄ

Գամումը բարակ թերթամետաղից դետալների միացման եղանակ ներից
է: Գամումը երկու և ավելի դետալների միացումն է գամի միջո ցով: Գամը
բաղկացած է հիմնական գլխիկից, ձողից և փակող գլխիկից (նկ. 64): Փա -
կող գլխիկն ստաց վում է միացումն ավարտելուց հետո: 

Գամերը հիմ նականում պատրաստում են փափուկ պողպատից և գու -
նա վոր  մ ե   տաղ     նե րից (պղինձ, ալյումին): Գամերի գլխիկ  ները կարող են
լինել տարբեր տես քի` կիսակլոր, թաքնագլխիկով և հարթ (նկ. 65): Գա մի
տեսակի ընտրությունը կախված է միացվող դետալների հաստութ յունից և
շինվածքի նշանա կությու նից: Գամում կատարելիս օգ տվում են հետևյալ
գոր ծիքներից` ձգիչ, ճնշակ, հակակալ և մուրճ: Նկար 66-ում ցույց է տրված

գամ ման գործիք ների նշանա կութ յունը
և աշխատանքի կատարման հաջորդա -
կա նությունը.

- ձեռքի մամլակում ամրակապված
միացվող թերթամետաղների վրա
գայլի կոնով անցք մշակել: Գայլիկոնի
տրամագիծը 0,1-0,3 մմ-ով մեծ է ձողի
տրա մագծից,

- գամը տեղադրել մշակված անցքի
մեջ, հիմնական գլխիկը հենել մամլա -
կում ամրակապված հակակալի փոսի -
կին,

- ձգիչը տեղադրել գամի ձողի
դուրս եկած մասի վրա, հարվածել
ձգի չին և թերթամետաղները մոտեցնել
գամի փակող գլխիկին,

- ճնշակը տեղադրել ձողի վրա և
մուր ճով հարվածել, արդյուն քում ձևա -
վորվում է գամի փակող գլխիկը: 

Գամային միացումները կիրառվում
են նաև այլ բնագավառներում, օրի -
նակ` մետաղական կառուցվածքով կա -
մուրջ ների շինարա րու թյու նում, ինքնա -
 թիռաշի նության և նավաշինության մեջ:

Վերջնամշակում: Բարակ թերթամետաղից պատրաստված շինվածք -
ները վերջնա մշակման արդյունքում հարթեցվում են և պատվում դեկո -
րատիվ շեր տով: Դեկորատիվ շերտը շինվածքին տալիս է գեղեցիկ տեսք
և պաշտ պա նում կոռոզիայից:

Շինվածքների մակերևույթները հարթեցվում են խարտոցների կամ
հղկա թղթի միջոցով: Մանր ծրատվածքով խարտոցներով մշակում են
թերթա մետաղի եզրերը, հեռացնում ծլեպները և բթացնում սուր ան կյուն -

ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 64 Գամի կառուցվածքը.
1 – հիմնական գլխիկ, 2 – գամի ձող, 

3 – փակող գլխիկ, 4 – միացվող 
թերթամետաղներ

Նկ. 65 Գամերի տեսակները.
ա – կիսակլոր գլխիկով, 

բ – թաքնագլխիկով, գ – հարթ գլխիկով

ա            բ             գ
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ները: Ոչ մեծ անհարթու թյունները և քերծվածքները
մշակում են հղկա թղթի օգնությամբ: Սկզբում
հղկու մը կատարում են խո շորահատիկ հղկաթղթով
և ավարտում մանրահա տիկ հղկաթղթով:

Շինվածքների դեկորատիվ շերտով պատման
առավել տարածված եղանակներից է ներկումը:
Ներկման համար նախատեսված շինվածքի մակե -
րևույթը մաքրում են կոռոզիայի և փոշու շերտերից:
Շին վածքի չոր և մաքրված մակերևույթի ներկումն
իրականացվում է վրձնի միջո ցով (նկ. 67): Ներկը
մակերևույթի վրա քսվում է բարակ և հավասար
շերտով: Ներկման աշխատանքներ կատարելիս
պետք է ապահովել տարածքի օդափո խությունը:

- Աշխատել միայն սարքին գործիքներով,
- չի կարելի ձեռքով  ստուգել մշակված մակերևույթների որակը,
- ներկման աշխատանքներ կատարելիս պետք է ապահովել      

տարածքի օդափոխությունը և պահպանել հակահրդեհային 
անվտանգության կանոնները:

1. Ի՞նչ է գամումը:
2. Գամման ի՞նչ գործիքներ գիտեք:
3. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է կատարվում գամումը: 
4. Ի՞նչ նպատակով է կատարվում վերջնամշակումը:

ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 66   Գամման հաջորդականությունը.
1 – գայլիկոն, 2 – ձեռքի մամլակ, 3 – գամի ձող, 4 – գամի հիմնական գլխիկի հենարան     

(հակակալ) , 5 – ձգիչ, 6 – ճնշակ, 7 – գամի փակող գլխիկ

Նկ. 67 Ներկում

1

2

5

67

3

4

ա

գ
ա դ
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§ 20. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐՈՎ

Մետաղալարերի կիրառության ոլորտը շատ մեծ է, օրինակ` պողպատե
մետաղալարից պատրաստում են պտուտակներ, մեխեր, գամեր, երա -
ժշտա կան գործիքների լարեր, պղնձի և ալյումինի մետաղալարից`
հաղորդալարեր և այլն: Մետաղալար ստանում են երկու եղանակով` 5 մմ-
ից մեծ տրամագծով մետաղալարերը`  լարագլոցման եղանակով, իսկ
ավելի փոքր տրամագծովը` թելքակորզման (ձգման) եղանակով (նկ. 68):

Մետաղալարերից շինվածքներ պատրաստելիս անհրաժեշտ է ըստ բան -
վորական գծագրի  ընտրել համապատասխան մետաղալար: Անհրաժեշ -
տության դեպքում ուղղել և  կատարել չափանշում: Չափանշելիս օգտվում
են քանոնից, գծիչից, մատիտից: Գոյություն ունեն մետաղալարերն ուղղելու
տարբեր եղանակներ (նկ. 69):  Օրինակ` հաստ մետաղալարն ուղղում են
ուղ ղման սալի վրա` թակով կամ մուրճով հարվածելով: Բարակ մետա -
ղալարն ուղղում են ձողի շուրջը ձգելով: Մետաղալարի ծռումը կատարում
են հարթաշուրթի, կլորաշուրթի, մուրճի, մամլակի, ինչպես նաև տարբեր
հարմարանքների օգնությամբ:  Ծռման եղանակի ընտրությունը կախ ված
է մետաղալարի նյութից, տրամա գծից և ծռման աստիճանից (նկ. 70):
Մետաղալարերը կտրում են կծաք ցանով կամ հատիչով: Կտրելուց հետո
կտրված մասը հարթեցվում է խարտոցով: 

ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 68  Մետաղալարի ստացումը.
ա – լարագլոցման եղանակով, բ – թելքակորզման եղանակով

Նկ. 69   Մետաղալարի ուղղման եղանակները.
ա – մեխերի շարքի միջով ձգելով, բ – մամլակում ամրակապված չորսուների միջով ձգելով, 

գ - մամլակում ամրակապված ձողի շուրջը ձգելով, դ – մուրճով

ա) բ)

ա)

բ)

գ)

դ)
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-  Աշխատել միայն սարքին գործիքներով, 
-  պահպանել ընդհանուր անվտանգության տեխնիկայի կանոնները,
- ծռման, ոլորման ժամանակ մետաղալարը պետք է ամուր        

ամրակապված լինի մամլակում,
- մետաղալարի կտրման ժամանակ անհրաժեշտ է զգուշանալ

աշխատանքի ընթացքում մետաղալարից անջատվող կտորներից:

1. Ինչպե՞ս են ստանում մետաղալարը:
2. Ի՞նչ եղանակներով են ուղղում և ծռում մետաղալարը:
3. Ի՞նչ գործիքներ են օգտագործում մետաղալարով աշխատելիս:

§ 21.ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՄԻԱՑՈՒՄԸ ԾԱԼԱԿՑՈՒՄՈՎ: 
ԶՈԴՈՒՄ

Ծալակցումը բարակ թերթամե տա ղից պատրաստված դետալների
միացման եղանակներից է: Ծալակ ցումով միացումն ապահովում է բա վա -
կանին մեծ ամրություն և հեր   մե տի  կություն: Ծալակցման կա րան  նե  րի
միջոցով միմյանց միացնում են տա նի -
 քի թիթեղները, պատ րաս տում ջրա    -
հե  ռացման խողովակներ, դույլեր, զա  -
 նազան կենցաղային առարկաներ:
Ծալակցումով միաց ման տեղն ան վա -
նում են կարան: Ծալակցման կա ր անն
իրենից ներ կայացնում է փա կան, որն
ստաց վում է բա րակ թեր թա մետաղ-
ների նա խօ րոք ծալված եզ րերը
միմյանց միաց նելու և սեղմելու մի -
ջոցով: 

Ծա  լակ    ցման կարաններն ըստ
տես քի լինում են կանգուն և հարթ
(նկ.71): Օրինակ` տանիքի թիթեղ ները
հիմնա կանում միացնում են կանգուն
ծ ալակցման կարաննե րով, իսկ ջրա -
 հեռացման խողո վակ ները` հարթ կա -
րան ներով: Ծալակցման ժամա նակ,

ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 70 Մետաղալարի ծռման օրինակներ.
ա – մամլակում կալակի վրա, բ – կլորաշուրթով, գ – ձողի շուրջը փաթաթելով

Նկ. 71   Ծալակցման կարաններ.
ա – հարթ, բ – կանգուն

ա) բ)
գ)

ա) բ)

Նկ. 72  Ծալակցման կարանի պատրաստման
հաջորդականությունը
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բացի սո վո րական չափանշման գոր ծիքնե րից, օգտագործում են հա տուկ
հարվածող և հենարա նային գոր ծիք ներ: Ծալակցման կարանի պատ -
րաստ ման հաջոր դա կանությունը ցույց է տրված նկար 72-ում: 

Զոդում: Բարակ թերթամետաղից և մետաղալարից շինվածքներ պատ -
րաստե լիս դետալներն իրար միացնում են նաև զոդման միջոցով: Զոդումը
երկու կամ ավելի մետաղյա դետալների միացման գործընթացն է երրորդ
մետաղով կամ համաձուլվածքով, որի հալման ջերմաստիճանն ավելի ցածր
է, քան միացվող մե տաղներինը: Դյուրահալ մետաղը կամ համաձուլվածքն
անվանում են զո դա նյութ: Զոդման ժամանակ միացվող մետաղները գտնվում
են պինդ   վի   ճա   կում, իսկ զոդանյութը`  հեղուկ վիճակում: Զոդման ժամանակ
մետաղների մակե րևույթներին կա րող է առաջանալ օքսիդաթա ղանթ: Օք սի -
դաթաղանթը խո չընդո    տում է զոդվող մակե րևույթ ների ամուր միացմա նը:
Օքսիդաթաղանթի  առաջացման կանխումը և քայքա յու մը կատարվում է օք -

սիդալուծիչ նե րի մի ջո ցով: Որպես օք -
սիդալուծիչ օգ  տա  գործում են բևեկ  -
նա խեժ կամ ցին կի քլորիդ: 

Զոդում կատարելու  հա  մար զոդա -
նյութը հալեցնելու և այդ վիճա կում
մի աց վող դետալներին մո տեց նելու
հա  մար օգտվում են է լե կ  տրա   կան զո -
դիչից  (նկ. 73): 

Զոդում կա  տա րում են հետևյալ հա -
ջորդա կանությամբ.

- դետալների միացվող մակերևույթ ները մաքրել հղկաթղթով կամ խար տոցով,
- մաքրված մակերևույթները պատել օքսիդալուծիչով,
- զոդիչի տաք աշխատամասով հա լեց նել զոդանյութը և մոտեցնել զոդվող 
մակերևույթներին,

- զոդիչի տաք աշխատամասով տա քացնել զոդվող մակերևույթները և հալված 
զոդանյութով պատել միացման տեղը: 
Արդյունքում ձևավորվում է զոդման կարան: Զոդումը լայնորեն կիրառ-

վում է ռադիոէլեկտրոնիկայի, մեքենաշինության և այլ բնագավառներում: 

- Աշխատել միայն սարքին գործիքներով,
- պահպանել ընդհանուր անվտանգության տեխնիկայի կանոնները,
- զոդման համար նախատեսված աշխատատեղը պետք է 
պարբերաբար օդափոխել,

- ձեռքը հեռու պահել զոդիչի տաք աշխատամասից,
- պահպանել էլեկտրաանվտանգության կանոնները:

1. Ծալակցման կարանների ի՞նչ   տեսակներ գիտեք:
2. Ինչպե՞ս է պատրաստվում ծալակցման կարանը:
3. Ի՞նչ է զոդումը:
4. Զոդման ի՞նչ  տեսակներ գիտեք:
5. Ի՞նչ դեր է կատարում օքսիդալուծիչը:

ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Նկ. 73 Էլեկտրական զոդիչ.
1 – բռնակ, 2 – տաքացնող փաթույթ, 
3 – աշխատամաս, 4 - հաղորդալար

4

2
1

3
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ՆՅՈՒԹԵ ՐԻ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄՇԱ ԿՈ ՒՄ

§ 22. ԳԵ ՂԱՐ ՎԵՍ ՏԱ ԿԱՆ ԱՐ ՀԵ ՍՏ ՆԵ ՐԸ
ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈ ՒՄ

Գե ղե ցի կի բազ մա զան, բա րդ ու դյու թիչ աշ խար հը շր ջա պա տո ւմ է յու -
րա քան չյու րիս: Գե ղեց կու թյու նը հան դես է գա լիս բնու թյան մեջ, աշ խա տան -
քո ւմ, մա րդ կային հա րա բե րու թյո ւն նե րո ւմ, ար վես տո ւմ: Դժ վար է գտ նել մի
մար դու, որն ան տար բեր լի նի գե ղե ցի կի նկատ մա մբ: Ոչ բո լո րն են կա րո -
ղա  նո ւմ նկա րել, բա նաս տեղ ծու թյո ւն ներ կամ
ե րա ժշ տու թյո ւն գրել, բայց յու րա քան չյո ւրն   ու -
նի ստեղ ծա գոր ծա բար աշ խա տե լու հնա րա վո -
րու թյո ւն: Ար հես տը կյան քը ճա նա չե լու և
մա րդ կա նց դաս տի ա րա կե լու հզոր մի ջոց է: 

Հ նո ւց ի վեր հայե րը ծա նոթ են ե ղել
փայ տի գե  ղար վես տա կան մշակ մա նը: Փայ տյա

ի րե րը նախ շա  զա րդ վել
են փո րագ րությո ւննե -
րով և բա րձ րա   քան -
 դակ նե րով: Փայ տի վրա
կա տար ված փո րագ րու թյո ւն նե րի հի ա նա լի նմո ւշ ներ
կա րե լի է տես նել Հայաս տա նի պատ մո ւթ յան թան -
գա րա նո ւմ (դռ ներ, գրա կալ ներ, ար ձան ներ, խա չեր
և այլն): Հայ կա կան միջ նա դա րյան գե ղար վես տա -
կան փայ տա գոր ծու թյան գլո ւխ  գոր ծո ցն է հա մար -
վո ւմ Մշո Սուրբ Ա ռա քե լոց վանքի դու ռը (1134թ.):
Դռան փեղկերը ծածկված են երկրաչափական,
շրջանակի կողերը՝ առասպելական և իրական
կենդանիներ պատկերող զարդանախշերով, իսկ
բարավորը՝  զինված հեծյալների բարձրարվեստ
հարթաքանդակներով:
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Փայ տի գե ղար վես տա կան մշա կու մը չէր սահ  մա   նա      փակ      վո ւմ մի այն փո -
րա  գրու թյա մբ: Փայ տի մա կեր ևույ թը ծա ծկ վո ւմ էր  զար դաձ ևե րով` կա զմ -
ված ար ծա թյա նախ շե րից, ոսկ րի, սա դա փի, կրի այի պատյանի, ինչ պես
նաև այլ գույ նի փայ տի կտոր նե րից:

Հին և միջ նա դա րյան Հայաս տա նո ւմ
զար գա ցած է ին մե տա ղա գոր ծա կան ար -
հե ստ նե րը (դա րբ նու թյո ւն, բրոն զա գոր ծու -
թյո ւն, պղն ձա գոր ծու թյուն, ոս կեր չու թյո ւն,
ար ծա թա գոր ծու թյո ւն և այլն): Այս բնա գա -
վա ռի վար պետ նե րը պատ րաս տո ւմ է ին
կեն ցա ղային ի րեր և պեր ճան քի ա ռար կա -
ներ: 

Հայաս տա նո ւմ վաղ ժա մա նակ նե րից
զար գա ցած է ե ղել քա րա գոր ծու թյու նը:
Շի նու թյո ւն նե րը (տ ներ, բեր դեր, ե կե ղե ցի -
ներ, կա մո ւրջ ներ) կե րտ վել են քա րից: 

Հ նա գույն ժա մա նակ նե րից սկի զբ է ին
ա ռել նաև կա վա գոր ծու թյո ւնն ու ա պա կե -
գոր ծու թյու նը: Կա տար ման տեխ նի կա յով,
ձևե րի բազ մա զա նու թյա մբ, ար տա քին գե -
ղեց կու թյա մբ և նախ շե րով հին դա րե րի
նմո ւշ նե րը կար ևոր են կա վա գոր ծու թյան
պատ մու թյան հա մար: Ա պա կո ւց պատ -
րաս տել են զար դեր, ու լո ւնք ներ, ա պա -
րան ջան ներ, վզ նո ցի ու մա տա նու ակ ներ,
կեն ցա ղային ի րեր և այլն:

Կա շե գոր ծու թյան, կաշ վից զա նա զան
ի րեր պատ րաս տե լու ծա նր գոր ծը հայ
վար պետ նե րին ծա նոթ է ե ղել դե ռևս վաղ
միջ նա դա րո ւմ: Կա շին զար դա րո ւմ է ին
դրոշ մա մբ կամ ճնշ մա մբ: Կաշ վից է ին
պատ րաս տո ւմ նաև գր քե րի կազ մե րը:

Հայաս տա նո ւմ զար գա ցած էր նաև
գո րծ ված քե ղե նի ար տա դրու թյու նը: Դա -
ջա զա րդ գո րծ վա ծք նե րը, կտավ նե րը, չթե -
րը տա րած ված է ին ժո ղո վր դա կան լայն
խա վե րի շր ջա նո ւմ: Գո րծ վա ծք նե րը զար -
դա րե լու ու րույն ձևեր են ասեղ նա գոր  ծո ւ -
թ յու նը և ժա նյա կա գոր ծու թյու նը:

Հի շա տա կած բո լոր ար հե ստ նե րն
ի րե նց են թա ճյու ղե րով զար գա ցել են
պատ մա կան Հայաս տա նի բո լոր քա ղաք -
նե րո ւմ:            

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
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§ 23. ԱՐ ՏԱԴ ՐԱՆ ՔԻ ԳՈՐ ԾԱՌ ՆԱ ԿԱՆ ԵՎ
ԳԵ ՂԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԱՐ ԺԵ Ք

Ցան կա ցած ար տադ րա նք ու նի ո րո շա կի ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն ներ,
ո րո նք ի հայտ են գա լիս նա խա գծ ման, պատ րա ստ ման, շա հա գո րծ ման կամ
օգ տա գո րծ ման ժա մա նակ: Շա հա գո րծ ման կամ օգ տա գո րծ ման ժա մա նակ
ի հայտ ե կած հատ կու թյո ւն նե րն ան վա նո ւմ են սպա ռո ղա կան: Ապ րան քի
օգ տա գո րծ ման ժա մա նակ սպա ռո ղա կան հատ կու թյո ւն նե րը մար դու և շր -
ջա կա մի ջա վայ րի վրա կա րող են ու նե նալ դրա կան կամ բա ցա սա կան ազ -
դե ցու թյո ւն: Դրա նք ծա ռայո ւմ են մար դու նյու թա կան ու գե ղա գի տա կան
պա հա նջ նե րի բա վա րար ման հա մար և բնու թագ րո ւմ են ապ րան քի օգ տա -
գո րծ ման ար դյու նա վե տու թյո ւնն ու հար մա րա վե տու թյու նը, սո ցի ա լա կան
նշա նա կու թյու նը, գո րծ նա կան օգ տա կա րու թյու նը և գե ղա գի տա կան կա -
տա րե լո ւթ յու նը: Այս ամ բող ջի մի աս նու թյու նը` ար տադ րան քի ո րա կն է: Ար -
տա դրան քը հա մար վո ւմ է ո րա կյալ, ե թե ու նի հա մա պա տաս խան
գոր ծա ռնա կան  և գե ղա գի տա կան ցու ցա նիշ ներ: 

Օ րի նակ՝ տեխ նի կա կան սար քա վո րո ւմ նե րը բնու թա գր վո ւմ են ար տա -
դրո ղա կա նու թյա մբ, ճշգր տու թյա մբ, չափ ման սահ ման նե րով, գոր ծո ղու -
թյան հե ռա հա րու թյա մբ և այլն: 

Ար տադ րան քի գե ղա գի տա կան հատ կու թյո ւն նե րը պե տք է հա մա պա -
տաս խա նեն սպա ռո ղի ո ճի և ճա շա կի պա հա նջ նե րին: Այդ հատ կու թյո ւն -
նե րը ձևա վոր վո ւմ են ար տադ րան քի գե ղար վես տա կան կո նստ րո ւկ -
տա վոր ման ժա մա նակ:

Գե ղա գի տա կան հատ կու թյո ւն նե րը բնու թա գր վո ւմ են մի շա րք ցու ցա -
նիշ նե րով` տե ղե կատ վա կան և գե ղա գի տա կան ար տա հայտ չու թյո ւն (գե -
 ղար վես տա կան մտ քի յու րօ րի նա կու թյո ւն, շր ջա կա մի ջա վայ րի ո ճին
հա մա պա տաս խա նու թյո ւն), ձևի նպա տա կա հար մա րու թյո ւն, կոմ պո զի ցի -
այի ամ բող ջա կա նու թյո ւն, պատ րա ստ ման կա տա րե լու թյո ւն, ապ րան քային
տե սք, ժա մա նա կա շր ջա նին հա մա հո ւնչ լի նե լը և այլն: 

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
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§ 24. ԴԵ ԿՈ ՐԱ ՏԻՎ-ԿԻ ՐԱ ՌԱ ԿԱՆ ԱՐ ՎԵ ՍՏ

Դե կո րա տիվ ար վե ստն սկզբ նա վոր վել է հա -
սա րա կու թյան զար գաց ման վաղ շր ջա նո ւմ: Դա րե -
րի ըն թաց քո ւմ այն կրել է տար բեր ո ճե րի և
ուղ ղու թյո ւն նե րի ազ դե ցու թյու նը: Ան վա նո ւմն ա -
ռա ջա ցել է լա տի նե րեն decoro – զար դա րո ւմ եմ և
«կի րա ռա կան» բա ռե րից, քա նի որ այն գո րծ նա -
կա նո ւմ ծա ռայո ւմ է մար դո ւն, մի ա ժա մա նակ բա -
վա րա րե լով նրա հիմ նա կան գե ղա գի տա կան
պա հա նջ նե րը:  Դե կո րա տիվ ար վես տի գան ձա րա -
նո ւմ ի րե նց ծան րակ շիռ ա վա նդն ու նեն նաև հայ
վար պետ նե րը: Ոս կեր չու թյան, դր վագ ման, խե ցե -
գոր ծու թյան և ար հե ստ նե րի այլ տե սակ ներ Հայաս -
տա նո ւմ հայտ նի է ին մ.թ.ա. III հա զա րա մյա կից: 

Ներ կա ժա մա նա կա շր ջա նո ւմ դե կո րա տիվ-կի -
րա ռա կան ար վես տը շա  րու նա կո ւմ է նո րո վի զար -
գա նալ: Այդ ո լոր  տի հայ վար պետ նե րն զբաղ  վո ւմ
են ա պա կու տա րա տե սակ նե րի (հախ   ճա պա կի,
ճե  նա պա կի) գե ղար  վես տա կան մշակ մա մբ, ար -
ծա թա  գոր ծու թյա մբ, ոս կեր չու թյա մբ, մե տա ղա գոր -
ծու  թյա մբ, փա յ տա  գոր ծու  թյա մբ, խե   ցե գոր ծու  -
թյա մբ և այլն:

Դե կո րա տիվ-կի րա ռա կան ար վես տի ո լո րտ նե -
րը բա վա կա նին լայն են` ա մե նօ րյա օգ տա գո րծ -
ման ի րե րից (ս պա սք, զա նա զան գոր ծիք ներ,
կա հույք, գո րծ վա ծք ներ և այլն) մի նչև բնա կա րան -
նե րի, զբո սայ գի նե րի ու ճար տա րա պե տա  կան կա -
ռույց նե րի գե ղար վես տա կան ձևա վո րու մը:

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
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§ 25. ԴԵ ԿՈ ՐԱ ՏԻՎ ՆԵՐ ԿՈ ՒՄ 
ԵՎ Ե ՐԱՆ ԳԱ ՎՈ ՐՈ ՒՄ

Դե կո րա տիվ ներ կե րը նա խա տես   ված են
ար տադ րան քին գրա վիչ տե սք տա լու, ինչ -
պես նաև ար տա քին ազ դե ցու թյո ւն նե րից
պա շտ պա նե լու հա   մար: Յու րա քան չյո ւր գույն
մար դու վրա ազ դո ւմ է յու րո վի: Գույ նե րի և
հատ կա պես դրա նց տա րաբ նույթ հա  մադ րու -
թյո ւն նե րի մի ջո ցով կա րե լի է հա ղոր դել տրա մադ րու թյո ւն ու հույ զեր:

Նախ քան ներ կե լն ան հրա ժե շտ է նա խա պատ րաս տել շին ված քի մա -
կեր ևույ թը: Բո լոր վնաս ված և ա նո րակ մա  կեր ևույթ նե րը պե տք է մի քա նի
շեր տով մած կա պա տել: Ա ռա ջին շեր տը քսե լո ւց հե տո ան հրա ժե շտ է թող -
նել, որ մա ծի կը չո րա նա, այ նու հե տև ման րա հա տիկ հղ կա թղ թով հար թեց -
նել մշակ վող տե ղա մա սե րը, նո րից մած կա պա տել և կր կին հղ կել: Փայ տե
շին վա ծք նե րի մած կա պատ ված տե  ղա   մա սե րը մաք րե լո ւց հե տո ան հրա -
ժե շտ է օլիֆապատել և թող նել, որպեսզի լավ չո րա նա: Հա կա ռակ դեպ-
քո ւմ ներ կե լո ւց հե տո հետ քեր կա ռա ջա նան: 

Ել նե լով շին ված քին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րից, որ պես ներ կա նյու -
թեր օգ տա գոր ծո ւմ են ջրա նե րկ, գո ւաշ, յու ղա նե րկ և այլն:

Ջ րա ներ կը թա փան ցիկ է, ու նի նո ւրբ վառ գույ ներ: Ար տա դր վո ւմ է հե -
ղո ւկ, մա ծու ցիկ և չոր սա լիկ նե րի տես քով:    

Գո ւա շը, ի տար բե րու թյո ւն ջրա ներ կի, ա վե լի խիտ է ու ան փայլ: Դե կո -
րա տիվ աշ խա տա նք ներ կա տա րե լիս հա ճախ օգ տա գո րծ վո ւմ են լու սա ծոր
գուաշ ներ:

Յու ղա ներ կե րն ա մե նա տա րած ված ներ կա նյու թե րից են: Ա վե լի հա ճախ
օգ տա գո րծ վո ւմ է մե տա ղյա ի րե րի գե ղե րես ման հա մար: Հա մար վո ւմ է
ա մո ւր և եր կար պահ պան վող ներ կա նյո ւթ: Նե րկ ված մա կեր ևույ թը պահ -
պա նո ւմ է խո նա վու թյու նից: 

Ներ կա նյու թե րը շին ված քի մա կեր ևույ թին կա րե լի է քսել վր ձի նով, գլա -
նի կի կամ փո շեց րի մի ջո ցով:  Ներ կա նյու թե րով աշ խա տե լիս ան հրա ժե շտ
է խս տո րեն պահ պա նել աշ խա տան քի ան վտան գու թյան կա նոն նե րը: 
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1. Ին չի՞ հա մար են նա խա տես ված 
դե կո րա տիվ ներ կե րը:

2. Ինչ պե ՞ս են նա խա պատ րաս տո ւմ 
շին ված քի մա կեր ևույ թը:

3. Ինչ պի սի՞ ներ կա նյու թեր գի տեք:
4. Ի՞նչ գոր ծիք ներ են օգ տա գոր ծո ւմ 

ներ կա նյու թե րով աշ խա տե լիս:

§ 26. ՆԿԱ ՐԱ ԶԱՐ ԴՈ ՒՄ ՆԱԽ ՇԱ ԿԱ ՂԱ ՊԱ ՐՈ Վ

Նյու թե րի գե ղար վես տա կան մշակ ման ո լոր տո ւմ իր ու րույն տե ղն ու նի
նախ շա կա ղա պա րով նկա րա զար դու մը:

Նախ շա կա ղա պա րը ստ վա րա թղ թից, գո րծ ված քից, պլա ստ մաս սա  յից,
թեր թա մե տա ղից կամ այլ նյու թե րից պատ րա ստ ված հար մա րա նք է, ո րի
վրա կան նկա րի կամ նախ շի տես քով ան ցքեր ու ճեղ քեր, ո րո նց մի ջով
ներ կը քս վո ւմ է նկա րա զա րդ վող մա կեր ևույ թին:  

Նախ շա կա ղա պար նե րը լի նո ւմ են տար բեր: Օգ տա գո րծ վո ւմ են պա տե -
րը, կա հույ քը, սպաս քը, հու շան վեր նե րը նախ շա զար դե լիս: 

Նախ շա զա րդ վող մա կեր ևույ թը պե տք է լի նի մա քո ւր և չոր վի ճա կո ւմ:
Կոր մա կեր ևույթ ներ ու նե ցող ի րե րը (բա ժակ, գա վաթ, ծաղ կա ման) նախ -
շա զար դե լիս օգ տա գոր ծո ւմ են ճկո ւն նյու թե րից պատ րա ստ ված նախ շա -
կա ղա պար ներ:

Նախ շա կա ղա պա րը փա կց նե լո ւց հե տո, վրձ նի օգ նու թյա մբ, եզ րե րից
դե պի կե նտ րոն, վե րից վար շար ժո ւմ ներ կա տա րե լով ներ կը քսո ւմ են գե -
ղե րես վող մա կեր ևույ թին:

Ներ կը քսել բա րակ շեր տե րով, որ պես զի չծո րա և չլց վի նախ շա կա -
ղա պա րի տակ: 

Աշ խա տա նքն ա վար տե լո ւց հե տո զգու շու թյա մբ հե ռաց նել նախ շա կա -
ղա պա րը և մաք րել ներ կի մնա ցո րդ նե րը:
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§ 27. ԽԱ ՐԱ ՓՈ ՐԱԳ ՐՈ ՒՄ

Փայ տա նյու թի գե ղար վես տա կան մշակ ման բազ մա տե սակ ձևե րի մեջ
ա ռա նձ  նա հա տո ւկ տեղ է գրա վո ւմ դե կո րա տիվ խա րա փո րագ րու մը: Այն
զար գա ցել է փայ տի գե ղար վես տա կան մշակ ման մյո ւս ճյու ղե րին զու գա -
հեռ, հա ճախ լրաց նե լով դրա նց կամ հան դես է ե կել որ պես ա ռան ձին ճյո ւղ:

Նախ կի նո ւմ խա րա փո րագ րու թյան հա մար օգ տա գոր ծո ւմ է ին կրա կի
վրա տա քաց րած մե տա ղե ձո ղեր: Այժմ խա րա փո րագ րու թյու նը կա տար-
վո ւմ է տար բեր ե ղա նակ նե րով` տաք ար տատ պո ւմ, տաք նկա րո ւմ, բաց
կրա կի վրա, ար ևի տակ ոսպնյակի օգ նու թյա մբ, թթու նե րով, խա ռա տային
հաս տո ցի վրա:

Խա րա փո րագ րու թյու նը փայ տի գե ղար վես տա կան մշակ ման մի ձև է,
ո րը կի րառ վո ւմ է հու շան վեր նե րի, կա հույ քի, զա նա զան դե տալ նե րի մշակ -
ման ժա մա նակ: Խա րա փո րագ րու թյո ւն նպա տա կա հար մար է կա տա րել
նր բա տախ տա կի կամ փա փո ւկ փայ տա տե սակ նե րի (լո րե նի, լաս տե նի) վրա:

Նախ քան աշ խա տա նքն սկ սե լը մա կեր ևույ թը մշա կո ւմ են հղ կա թղ թով:
Նկա րը փայ տի վրա փո խա նց վո ւմ է պատ ճե նա հան թղ թի օգ նու թյա մբ:

Խա րա փո րագ րու մը կա տար վո ւմ է խա րա փո րագ րի չի օգ նու թյա մբ:  
Աշ խա տա մա սը (ծռ ված մե տա ղա լար) ամ րաց ված է պլա ստ մաս սե բռ նա -

կից դո ւրս ե կող բույ թին և տա քաց վո ւմ է է լե կտ րա կան հո սան քով: Աշ խա -
տա մա սի գլ խիկ նե րը կա րող են լի նել տար բեր ձևե րի: 

Սար քն է լե կտ րա կան ցան ցին մի աց նե լո ւց հե տո կար գա վո րի չի օգ նու -
թյա մբ ընտ րել հա մա պա տաս խան տա քաց ման ջեր մաս տի ճա նը: Աջ ձեռ քով
բռ նել բռ նա կից (ինչ պես մա տի տը): Աշ խա տել այն ժա մա նակ, երբ գլ խի կը
կս տա նա մո ւգ կար միր գույն: 

Աշ խա տան քի ըն թաց քո ւմ նս տել ու ղիղ, աջ ձեռ քը հու սա լի հե նե լով սե -
ղա նին: 10-15 րո պե աշ խա տե լո ւց հե տո, հո վաց ման հա մար, 2-3 րո պե գոր -
ծի քն ան ջա տել:
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-   Խա րա փո րագ րի չը մի աց նել մի այն ու սո ւց չի թույլտ վու թյա մբ, 
-   աշ խա տան քի ըն թաց քո ւմ աշ խա տա մա սի գլ խի կն ու ժեղ       

չսեղ մել փա յ տին, 
-   ե ղեք ու շա դիր, որ պես զի ձեռ քե րը և ար տա հա գո ւս տը չհպ վեն 

խա րա փո րագ րի չի տաք աշ խա տա մա սին, 
-   աշ խա տա սե նյա կը հա ճա խա կի օ դա փո խեք:
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ՄԵ ՔԵ ՆԱ ԳԻ ՏՈ ՒԹՅԱՆ
ՏԱՐ ՐԵՐ 

Ա մեն օր մե նք օգտ վո ւմ ենք զա նա զան մե քե նա նե րից և սար քա վո րո ւմ -
նե րից: Ա ռա նց դրա նց ան հնար է պատ կե րաց նել ժա մա նա կա կից մար դու
կյա նքն ու գոր ծու նե ու թյու նը: Պատ կե րաց րեք, թե ինչ կլիներ, եթե գոյու -
թյո ւն չու նե նա յին է լե կտ րաէ ներ գի ա ար տադ րող մե քե նա ներ, տրա նս պոր -
տա յին մի ջոց ներ, ո րոն ցով տե ղա փո խո ւմ են մա րդ կա նց և բեռ ներ, կեն ցա -
ղային մե քե նա ներ ու սար քա վո րո ւմ ներ, ո րո նք հեշ տաց նո ւմ են մար դու
աշ խա տան քը և այլն:

Մար դու տեխ նի կա կան ձե ռք բե րո ւմ նե րը հս կայա կան են` պար զա գույն
աշ խա տան քային  գոր ծիք ներ,  շո գե մե քե նա,  ներ քին այր ման  շար ժիչ,
է լե կտ րա շար ժիչ, հաս տոց, ավ տո մե քե նա, ինք նա թիռ, տի ե զե րա նավ, ռո -
բոտ, հա մա կար գիչ, լա զե րային տեխ նի -
կա և այլն:  Ի նչ պես հայտ նի է, ա ռա ջին
աշ խա տան քային գոր ծի քը ե ղել է քա րե
հա տի չը: Ժա մա նա կի ըն թաց քո ւմ մար դը
հաս կա ցավ, որ ե թե քա րե հա տի չը ամ -
րաց նի փայ տի ծայ րին, կս տաց վի սկզ-
բո ւն քո րեն նոր գոր ծիք`  քա րե կա ցին, ո րը
ա ռա ջին հավաքովի գոր ծի քն էր: Այն բա -
վա կա նին հեշ տաց րեց մար դու աշ խա տան քը: Նման ձևով մար դը պատ -
րաս տեց այլ գոր ծիք ներ (նի զակ, բրիչ, ման գաղ և այլն):

Մար դու ստեղ ծած ա ռա ջին սար քա վո րու մը, ո րը փո խան ցո ւմ կամ փո -
խա կեր պո ւմ է շար ժու մը` նետ ու ա ղե ղն է: Այն կա րե լի է հա մա րել որ պես

ա ռա ջին տեխ նի կա կան հա մա կա րգ, որ տեղ
նե տն աշ խա տան քային օր գա նն է, քու ղը`
շար ժա հա ղոր դը, ա ղե ղը` շար ժի չը: Մ.թ.ա. IV
դա րո ւմ ստե ղծ վե ցին ա ռա ջին նե տող մե քե -
նա նե րը, ո րո նք ու նե ին ա վե լի բա րդ կա ռո ւց -
վա ծք (ղե կա վար ման օր գան ներ):  

Հա զա րա մյակ ներ ա ռաջ մար դիկ ու ղի -
ներ է ին ո րո նո ւմ, թե ինչ պես ձևա փո խեն
շր ջա պա տի պա րզ նյու թե րը: Մե տաղ նե րի
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կի րա ռու մը հե ղա փո խեց ողջ աշ խար հը: Մար -
դիկ մտա ծո ւմ է ին ջրի օգ տա գո րծ ման մա սին:
Ա մե նա հին հիդ րավ լի կա կան մե քե նա նե րը
ջրային ա նիվ նե րն են: 

Մե քե նայա կան ար տադ րու թյան նյու թա կան
և տն տե սա կան նա խա  դրյալ նե րն ստե ղծ վել են
XVIII դա րո ւմ: Մե քե նայա ցու մը գի տու թյան նվա -
ճո ւմ նե րի ար դյո ւնք էր, ո րի շնոր հիվ մա րդն
սկ սեց կի րա ռել նոր գա ղա փար ներ: 1763թ.
ռո ւս մե խա նիկ Ի.Ի. Պոլ զու նո վն ստեղ ծեց ա ռա -
ջին շո գե փչ ման մե քե նան: Սա կայն ժա մա նա -
կա կից շո գե մե քե նայի նա խա տի պը Ջ. Ո ւատ տի
ստեղ ծած մե քե նան էր (1774թ.):   

Եր կար ժա մա նակ է լե կտ րա կան է ներ գի ան
գո րծ նա կան կի րա ռու թյո ւն չու ներ: XIX դա րի
ա ռա ջին կե սին կա տար վե ցին է լե կտ րա կան
է ներ գի ան որ պես շար ժիչ ուժ օգ տա գոր ծե լու
ա ռա ջին գո րծ  նա կան փոր ձար կո ւմ նե րը:  Է լե կ-
տ րաէ ներ գի այի զա նգ վա ծա յին տա րած մա նը
նպաս տեց գե նե րա տոր նե րի ստեղ ծու մը: 

Հա ղոր դակ ցու թյու նը մա րդ կու թյան խո շո -
րա գույն նվա ճո ւմ նե րից է: Այս բնա գա վա ռո ւմ
է լե կտ րաէ ներ գի այի կի րա ռու մը մեծ հե ղա շր-
ջո ւմ էր: 

1876թ. շոտ լան դա ցի ու սու ցիչ Ա. Գ. Բե լն 
ի րա  կա նաց րեց հե ռա վո րու թյան վրա խո սե լու
մա րդ կու թյան վա ղե մի ե րա զան քը: Այժմ հա -
ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րը զար գա նո ւմ են հս -
կայա կան քայ լե րով (հե ռա խոս, ֆա քս, բջ ջային
հե ռա խոս, տե սա կապ, հա մա ցա նց և այլն):  

Գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցը մեծ
թափ ստա ցավ XX դա րո ւմ: 

Կյան քի կոչ ված ա մե նա նշա նա կա լից հայտ -
նա գոր ծու թյո ւն նե րն են` ինք նա թիռ (1903), ուղ -
ղա թիռ (1907), շո գե նավ (1908), սու զա նավ
(1909), ա վի ա կիր (1910), ջեր մա քա րշ (1923), հե -
ռո ւս տա տե սու թյո ւն (1925), հր թիռ (1934), հա մա -
կար գիչ (1941), տրան զիս տոր (1947), ռե ակ տիվ
ինք նա թիռ (1949), ա տո մային է լե կտ րա կայան
(1954), հաշ վիչ (1954), ա տո մային սու զա նավ
(1955), ար բա նյակ (1957), լա զեր (1960), տի ե զե -

րա նավ (1961), ին տեր նետ (1969), ան հա տա կան հա մա կար գիչ (1975), բջ -
ջային հե ռա խոս (1983), հա մա ցա նց (1991):   
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§ 28. ՀԱՍ ԿԱ ՑՈ ՒԹՅՈՒՆ ՄԵ ՔԵ ՆԱ ՆԵ ՐԻ 
ՄԱ ՍԻ Ն

Ներ կա ժա մա նա կա շր ջա նո ւմ մա րդն օգտ վո ւմ է զա նա զան մե քե նա նե -
րից: Մե քե նա նե րի և դրա նց նա խա գծ ման մա սին գի տու թյո ւնն ան վա նո ւմ
են մե քե նա գի տու թյո ւն:

Մե քե նա նե րը տեխ նի կա կան սար քա վո րո ւմ ներ են, ո րո նք աշ խա տան -
քը թեթ ևաց նե լու և ար տադ րո ղա կա նու թյու նը բա րձ րաց նե լու նպա տա կով
մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյա մբ փո խա րի նո ւմ են մար դո ւն:   Մե քե նան հեշ -
տաց նո ւմ է մար դու ֆի զի կա կան ու մտա վոր աշ խա տան քը:

Ը ստ գոր ծո ղու թյան բնույ թի՝ մե քե նա նե րը լի նո ւմ են.
- է ներ գե տի կա կան, ո րո նք փո խա կեր պո ւմ են է ներ գի ան (է լեկ տրա -

շար ժիչ, ներ քին այր ման շար ժիչ, ռե ակ տիվ շար ժիչ և այլն),
- աշ խա տան քային մե քե նա նե րը լի նո ւմ են տեխ նո լո գի ա կան (հաս -

տոց, մամ լիչ, հա րիչ և այլն), տրա նս պոր տային (ավ տո մե քե նա, ինք նա թիռ,
գնա ցք և այլն), փո խադ րիչ (հոս քային գիծ, վե րամ բա րձ կռո ւնկ և այլն), կեն -
ցա ղային (սառ նա րան, փո շե կո ւլ և այլն),

- տե ղե կատ վա կան մե քե նա նե րը նա խա տես ված են տե ղե կա տվու -
թյան հա վաք ման, մշակ ման և օգ տա գո րծ ման հա մար (հաշ վիչ մե քե նա,
հա մա կար գիչ),

- կի բեռ նե տի կա կան մե քե նա նե րը (ռո բոտ, ավ տո մատ հաս տոց , ավ -
տո մատ հոս քային գիծ) ա ռա նց մար դու մաս նակ ցու թյան, ո րո շա կի շար-
ժո ւմ ներ կա տա րե լով՝ ի րա կա նաց նո ւմ են ամ բող ջա կան տեխ նո լո գի ա կան
գոր ծըն թաց ներ:    
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1. Ի՞նչ է մե քե նան:
2. Ինչ պի սի՞ մե քե նա ներ գոյու թյո ւն ու նեն:
3. Ի՞նչ դեր են կա տա րո ւմ մե քե նա նե րը 
մար դու կյան քո ւմ:

§ 29. ՀԱՍ ԿԱ ՑՈ ՒԹՅՈ ՒՆ 
ՄԵ ԽԱ ՆԻ ԶՄ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻ Ն

Յու րա քան չյո ւր մե քե նա կա զմ ված է բազ մա թիվ մե խա նի զմ նե րից: Մե -
խա նիզ մը մար դու կող մից պատ րաս տած հա մա կա րգ է, ո րը նա խա տես ված
է շար ժու մը փո խան ցե լու կամ փո խա կեր պե լու հա մար: Մե քե նա նե րո ւմ օգ -
տա գո րծ վող մե խա նի զմ նե րը տար բեր են և բաղ կա ցած են լի սեռ նե րից,
ա ռա նց քա կալ նե րից, ա տամ նա նիվ նե րից, է լեկ տրա կան, մագ նի սա կան և
այլ օ ղակ նե րից:   

Այն մե խա նի զմ նե րը, ո րո նց մի ջո ցով շա րժ ման մի տե սա կը փո խա -
կե րպ վո ւմ է մի այլ տե սա կի, օ րի նակ՝ պտ տա կա նը հա մըն թա ցի, ան վա -
նո ւմ են շար ժո ւմ փո խա կեր պող մե խա նի զմ ներ: 

Որ պես օ րի նակ դի տար կե նք ա տաղ ձա գոր ծա կան դազ գա հի սեղ միչ
տու փի պտու տա կային մե խա նիզ մը (նկ. 74):

Պ տու տա կային մե խա նիզ մո ւմ բռ նա կի (2) պտ տա կան շար ժու մը փո խա -
կե րպ վո ւմ է ըն թա ցային պտու տա կի (1) և սեղ միչ տու փի (3) ուղ ղա գիծ
շա րժ ման: 
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Ն կա րո ւմ պատ կեր ված է պտու տա կային մե խա նիզ մի կինե մա տիկ սխե -
ման: Կի նե մա տիկ սխե ման մե խա նիզ մի շար ժո ւմ փո խան ցող տար բեր
օ ղակ նե րի պայ մա նա կան պատ կե րո ւմն է:

1. Ի՞նչ է մե խա նիզ մը:
2. Ի՞նչ մա սե րից է բաղ կա ցած մե խա նիզ մը:
3. Թվար կեք շար ժո ւմ փո խան ցող կամ փո խա կեր պող 

մե խա նի զմ ներ:

§ 30. ՀԱՍ ԿԱ ՑՈ ՒԹՅՈ ՒՆ ԴԵ ՏԱ ԼԻ ՄԱ ՍԻ Ն
Յու րա քան չյո ւր մե քե նա կա զմ ված է մե խա նի զմ նե րից: Դրա նք ի րե նց

հեր թին կա զմ ված են ա ռան ձին դե տալ նե րից, ո րո նք պատ րա ստ ված են
միև նույն նյու թից և հան դի սա նո ւմ են մե քե նայի ա մե նա փո քր տար րե րը: Մե -
քե նա նե րը և մե խա նի զմ նե րը բաղ կա ցած են բազ մա թիվ տար բեր դե տալ -
նե րից: Օ րի նակ՝ ավ տո մե քե նան ու նի ա վե լի քան 15 հա զար, ինք նա թի ռը՝
մոտ մեկ մի լի ոն դե տալ ներ: Ո րոշ դե տալ ներ օգ տա գո րծ վո ւմ են բո լոր մե -
քե նա նե րո ւմ (հե ղույս, մա նեկ, տա փօղակ և այլն): Դրա նց ան վա նո ւմ են
ընդ հա նո ւր նշա նա կու թյան դե տալ ներ: 

Ո րոշ դե տալ ներ, օ րի նակ՝ ավ տո մե քե նայի թափ քը, հաս տո ցի հե նո ցը
հա մար վո ւմ են հա տո ւկ նշա նա կու թյան դե տալ ներ: Հա տո ւկ նշա նա կու թյան
դե տալ նե րը պատ րա ստ վո ւմ են մի այն մեկ կամ նմա նա տիպ այլ մե քե նա -
նե րի հա մար:
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Դե տալ նե րը բնու թա գր վո ւմ են մի շա րք ցու ցա նիշ նե րով` ամ րու թյո ւն,
կա րծ րու թյո ւն, ջեր մա կայու նու թյո ւն, թրթ ռա կայու նու թյո ւն և այլն:

Դե տալ նե րի մի ա ցո ւմ նե րը կա րող են լի նել շար ժա կան կամ ան շա րժ:
Ան շա րժ մի ա ցո ւմ նե րը կա րող են լի նել քա նդ վող և չքա նդ վող: Քա նդ վող
մի ա ցո ւմ նե րը կա րե լի է մաս նա տել և ա ռա նց դե տալ նե րը վնա սե լու նո րից
հա վա քել:

Չ քա նդ վող մի ա ցո ւմ նե րը կա -
րե լի է մաս նա տել մի այն դե տա լը
կամ մի աց ման տե ղա մա սը վնա սե -
լով:

Աղյուսակում պատկերված են մեքենաների մի քանի 
տիպային դետալներ

ՄԵՔԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐ

Անվանումը Նկար Պայմանական 
նշանակումը

Լիսեռ

Հեղույս, 
պտուտակ

Ատամնանիվ, 
փոկանիվ

Ընթացային 
լիսեռ
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ՄԵՔԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐ

Շարժական և անշարժ միացումներ

1.  Ին չի ՞ն են ան վա նո ւմ մե քե նա:
2.  Ին չի ՞ն են ան վա նո ւմ մե խա նի զմ:
3.  Ի՞նչ մե քե նա ներ գի տեք:
4.  Մե քե նա նե րի ինչ պի սի՞ դե տալ ներ գի տեք:

Անվանումը Նկար Պայմանական 
նշանակումը

Շարժական 
միացում

Շարժական միացում
(ընթացային լիսեռ) 

և մանեկ

Հոդակապային
շարժական միացում

Անշարժ միացում
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§ 31. ԳԱՅ ԼԻ ԿՈՆ ՄԱՆ ՀԱՍ ՏՈ ՑԻ
ԿԱ ՌՈ ՒՑ ՎԱԾ ՔԸ

Գայ լի կոն ման հաս տոց նե րը նա խա տես ված են մե տա ղից կամ այլ նյու -
թե րից պատ րա ստ ված նա խա պատ րա ստ վա ծք նե րի վրա կլոր ան ցքեր մշա -
կե լու հա մար: Այս հաս տոց նե րով կա րե լի է կա տա րել նաև ան ցքա լայն ման,
եզ րա լայն ման, պա րու րակ նե րի մշակ ման աշ խա տա նք  ներ: 

Ու սո ւմ նա կան նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գոր ծո ւմ են սե ղա նի գայ լի -
կոն ման հաս տոց ներ:

Նկ. 75  Սեղանի գայլիկոնման հաստոց.

1.  հե նոց, 2. սե ղան, 3. մի աց ման և ան ջատ ման կո ճակ ներ, 

4. կա պիչ, 5. իլ, 6. աս տի ճա նա վոր փո կա նիվ,  7. կա փա րիչ,   

8. փոկ,  9. է լե կտ րա շար ժի չ

ՄԵՔԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐ

5

6
8

7

9

4

2

1

3
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ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ
§ 32. ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Էլեկտրական էներգիան ամենաէժանագին և մեծ պահանջարկ ունե ցող
էներգիայի տեսակ է: Այն լայնորեն կիրառվում է ժո ղո վրդա կան
տնտեսությունում և կենցաղում: Ժամանակակից արդյունաբերա կան
մեքենաների, կենցաղային սարքերի աշխատանքի համար ան հրա ժեշտ է
էլեկտրական էներգիա (հոսանքի աղբյուր): 

Որպես հոսանքի աղբյուր կարող են ծառայել էլեկտրակայանի գե նե -
րատորը, գալվանական էլեմենտը, մարտկոցը:

Գեներատոր                    Մարտկոց Գալվանական  էլեմենտ

Հոսանքի աղբյուրի արտադրած էներգիան օգտագործվում է սպա ռիչ -
 ների կողմից:

Սպառիչներ են լամպը, էլեկտրական շարժիչը, էլեկտրական զան  գը,
արդուկը և այլն: Դրանցում էլեկտրական էներգիան փոխա կերպվում է 
լույսի, մեխանիկական շարժման, ձայնի, ջերմության:
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Էլեկտրական շարժիչ                    Արդուկ                        Լամպ

Էլեկտրական էներգիան հոսանքի աղբյուրից սպառիչներին հաս նում է
հաղորդիչների (հաղորդալարերի)  միջոցով: Լավ հաղորդիչներ են
մետաղները: Այն նյութերը, որոնք էլեկտրական հոսանքը չեն հա ղոր դում,
անվանում են մեկուսիչներ: Դրանցից են պլաստմասսաները, ապակին,
հախճապակին, ռետինը, չոր փայտը և այլն:

Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ կատարելիս անհրաժեշտ է
ճիշտ կազմակերպել աշխատատեղը:

Էլեկտրական շղթաներ հավաքելիս դուք պետք է օգտվեք զանա զան
նյութերից և գործիքներից:

Որպես հաղորդիչ օգտա -
գոր ծ վում են պղնձե կամ ալյու -
մինե հաղորդա լարեր: Դրանք
արտաքինից պատված են
մեկուսիչ շերտով:

Հաղորդալարերի միացման
տեղամասերի մեկուսացման
հա մար օգտագործվում է մե կու -
սիչ ժապավեն կամ փողակ
(մեկուսիչ խողո վակ):

Հաղորդալարերի մեկուսիչ
շերտի հեռացման համար օգ -
տագործ վում է դանակ: Դա նա -
կի պոչամասը պատ րաստ  վում
է պլաստմասսա յից կամ փայ -
տից:

Հաղորդալարերի կտրման
համար օգտագործվում է կծաք-
ցան: Կծաքցանի աշխա տա-
մասն ունի սուր կտրող եզրեր:
Պոչամասը պատ ված է մեկու-
սիչ շերտով:

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ
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Հաղորդալարերի ծռման և ոլորման համար օգտագործվում է
հարթաշուրթ և կլորաշուրթ: Դրանց պոչամասերը նույնպես պատված են
մեկուսիչ շերտով:

Միացումների հավաքման համար օգտագործվում է պտուտակիչ:
Պտուտակիչի պոչամասը պատրաստվում է պլաստմասսայից կամ փայ տից:

Աշխատանքները կատարվում են հորիզոնական աշխատամասով
սեղանի վրա: Սեղանի աշխատամասը պետք է երեսապատված լինի
մեկու սիչ նյութով: 

Գործիքները տեղադրվում են սեղանի աջ կողմում: Հաճախակի
օգտագործվող գործիքները տեղադրվում են ավելի մոտ:

Հաղորդալարերը և մեկուսիչ նյութերը տեղադրվում են ձախ կողմում:

- Աշխատել կարելի է միայն սարքին վիճակում գտնվող 
գործիք ներով,

- գործիքների և նյութերի հետ պետք է խնամքով վարվել,
- գործիքները պետք է օգտագործել միայն ըստ նշանակության,
-  աշխատատեղում միշտ պետք է պահպանել կարգ ու կանոն:

1. Հոսանքի ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք:
2. Որո՞նք են էլեկտրաէներգիայի սպառիչները:
3. Ինչո՞վ են տարբերվում հաղորդիչները մեկուսիչներից: 

 4. Ինչպիսի՞  նյութեր և գործիքներ են օգտագործվում է  լեկ    տրա      -  
տեխնիկական աշխատանքներ կատարելիս:

5. Ինչպե՞ս է կազմակերպվում աշխատատեղը:

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ
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§ 33. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱ

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱՅԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

Հոսանքի աղբյուրը, սպառիչները և դրանց միացնող հաղոր դիչ ները
միասին կազմում են էլեկտրական շղթա:

Երբ շղթան փակ է, դրանով անցնում է հոսանք: Եթե հաղորդիչ ներից
մեկը հեռացվի կամ կտրվի, ապա շղթայով հոսանք չի անցնի: Սպառիչն
այդ դեպքում չի աշխատի: Շղթայի միացման և անջատման համար
օգտագործվում է անջատիչ:

Պարզագույն էլեկտրական շղթան կազմված է չորս տարրերից`
հոսանքի աղբյուր, անջատիչ, սպառիչ և հաղորդիչ:

Այսպիսի շղթաներ նկարելը բավականին դժվար է: Էլեկտրա -
տեխնիկայում ընդունված է շղթաները պատկերել պայմա նական նշան -
ներով:

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ

անջատիչ

սպառիչ հոսանքի աղբյուր

հաղորդիչ

հոսանքի աղբյուր

անջատիչ

հաղորդալար

հաղորդալարերի 
միացում

հաղորդալարերի
միացում` առանց հատման

էլեկտրական լամպ

էլեկտրական զանգ
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Պայմանական նշաններով շղթայի պատ -
կե  րումն անվանում են էլեկտրա կան սխեմա:

Էլեկտրական շղթայի մոնտա ժումը բաղկա -
ցած է երկու հիմնա կան գործողություն նե րից`
հ ա      ղոր դա      լա  րերի ծայրերի նախա պատ րաս -
տում և միացում:

Հաղորդալարերի ծայրերի նա խա  պատ րաս տումը կատարվում է
հետևյալ կերպ.
1. Հաղորդալարը տեղադրվում է տակդիր տախտակի վրա:
2. Դանակով զգուշությամբ հե ռաց  վում է մեկուսիչ շերտը:
3. Կլորաշուրթով ոլորվում է հա ղորդալարի մաքրված ծայրը` ստա նալով
օղակ:
4. Հարթաշուրթով ոլորվում և սեղ  մվում է հաղորդալարի ավել ցուկ մասը:
5. Օղակի և հաղորդալարի մե կու սիչ շերտի միջև եղած տեղա մասը
փաթաթվում է մեկուսիչ ժա պավենով:

Հաղորդալարերի միացման ձևերը ցույց է տրված նկարում:

- Աշխատել կարելի է միայն սարքին վիճակում գտնվող էլեկ -
տրա մոնտաժային գործիքներով,

- հաղորդալարի մեկուսիչ շերտը հեռացնելիս անպայման 
պետք է   օգտվել տակդիր տախտակից,

- դանակի կտրող եզրը պետք է ուղղված լինի աշխատողի հա-
կառակ  կողմը,

- հաղորդալարերի ծայրերի մեկուսացումը պետք է կատարել  
հուսալիորեն: 

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ
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1.  Ի՞նչ է էլեկտրական շղթան:
2. Ի՞նչ տարրերից է կազմված էլեկտրական շղթան:
3. Ի՞նչ է էլեկտրական սխեման:
4. Ինչպե՞ս են նախապատրաստում հաղորդալարերը:
5. Ինչպե՞ս են միացնում հաղորդալարերը:

§ 34. ՊԱՐԶԱԳՈՒՅՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՇՂԹԱՅԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ

Պարզագույն էլեկտրական շղթանե-
րը հավաքում են հետևյալ հաջորդակա -
նությամբ.

1. Ուսումնասիրվում է էլեկտրական
շղթայի սխեման և որոշվում այն տար -
րերը, որոնցից բաղկացած է շղթան:

2. Ընտրվում են հավաքման դետալ -
ները և մոնտաժման համար անհրա-
ժեշտ գործիքները:

3. Որոշվում են դետալների ամրաց -
ման տեղամասերը և դրանք ամրացվում
համապատասխան տեղերում:

4. Հաշվարկվում է հաղորդալարերի
քանակը և երկարությունը: Կտրատվում
են հաղորդալարերն ըստ պահանջվող
երկա րության:

5. Նախապատրաստվում են հաղոր -
դա լարերի ծայրերը միացման համար:

6. Կատարվում են հաղորդալարերի
միա ցումները:

7. Ստուգվում է բոլոր միացումների
հու սա լիությունը:

8. Միացվում է շղթան:

-  Էլեկտրական շղթան հավաքել հոսանքի աղբյուրից 
անջատված վիճակում:

- Հաղորդալարերն օգտագործել խնայողաբար:
- Շղթան միացնել ուսուցչի թույլտվությամբ:

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ
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ԽՈՀԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՆՉ Է ՍՆՈՒՆԴԸ  ԵՎ  ԻՆՉՊԵՍ  ՃԻՇՏ  ՍՆՎԵԼ   

ՍՆՆԴԻ ԵՎ ՍՆՎԵԼՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սնունդը մարդու համար էներգիայի աղբյուր է: Մարդը էներգիա

ծախսում է  ամեն վայրկյան, նույնիսկ` քնած ժամանակ: Այն անհրաժեշտ է
նրան օրգանիզմի աճի և վերականգնման համար: Օրգանիզմն առողջ
սննդով ապահովելու համար անհրաժեշտ է իմանալ սննդամթերքի
օգտակարության և համային հատկանիշ ների մասին: Այս տեղեկատվու -
թյունը կօգնի քեզ կազ մելու ռացիոնալ ճաշացուցակ (մենյու):

§ 8. ՍՆՆԴԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԱՐԴՈՒ ԿՅԱՆՔՈՒՄ

Առողջութ յունը պահ պա նելու  հա  մար
մարդու   սնուն դը պետք է լինի բազ -
մազան և պարունակի անհրաժեշտ
քա նակությամբ ու բաղադ րությամբ
սննդանյութեր՝ սպի  տա կուցներ, ած -
խա  ջրեր, ճար     պեր, ջուր, հանքային
աղեր և վի տա մին ներ:

Խոհարարությունը  առողջ սնունդ 
պատրաստելու և համեղ սնվելու արվեստ է:



Սննդանյութերն օրգանիզմն ապահովում են էներգիայի անհրաժեշտ
պաշարով: Օրգանիզմի կողմից ստացված և ծախսված էներգիան չափվում
է կիլոկա լորիա ներով:

Մարդու սնունդը հիմնականում կազմված է կենդանական և բուսական
սննդամթերքներից: Կենդանական  սննդամթերքներ են միսը, ձուկը, կաթը,
կաթնա շոռը, կարագը, ձուն, բուսական են հացը, բուսական յուղը,
ընդեղենը, բանջարեղենը, միրգը, սունկը, շաքարը և այլն:

ԻՆՉՊԵՍ  ՃԻՇՏ  ՍՆՎԵԼ   

Սնունդը մարդու առողջությունը և նրա ակտիվ կյանքի տևողությու նը
պայմանավորող գործոն է: Ճիշտ սնվելը՝ առողջության, ուժի,
առույգության, գեղեցկության, երկարակեցության աղբյուրն է: Բազմազան
սնունդը ևս անչափ կարևոր դեր է խաղում մարդու կյանքում: Այն պետք է
ընդունել հստակ ռեժիմով` լիարժեք մարսմանը նպաստելու համար:
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ԽՈՀԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գոյություն ունեն տարբեր սննդի բուրգեր՝ երե խա ների, դեռա -
հասների, մե ծա հասակների  և այլոց:  

Բուրգի վերևում տեղա վորված են այն սննդամթերքները,
որոնք պետք է օգտագործել հնարավորինս քիչ: 

ճարպեր, յուղեր, քաղցրեղեն

կաթնեղեն ձկնեղեն, թռչնի և տավարի միս

բանջարեղենմրգեր

հաց,  շիլա
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§ 9. ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ

Աճող օրգանիզմի համար առավել անհրաժեշտ է սննդի մեջ
սպիտակուց ների և վիտամինների պարունակությունը, որը նպաստում է
երեխաների նորմալ աճին և զարգացմանը: 

Շատ սպիտակուցներ կան մսի, հացի, կաթի, կաթնաշոռի և ձվի մեջ:
Վիտամին (vita) լատիներեն նշանակում է կյանք:

Վիտամինները բարձրա ցնում են օրգանիզմի դիմադրողականությունը
տարբեր հիվանդությունների նկատմամբ: Յուրաքանչյուր վիտամին օրգա -
նիզմում ունի իր յուրահատուկ դերը և դրա բացակայության կամ պակասի
դեպքում կարող են առաջանալ տարբեր հիվանդու թյուն ներ, օրինակ`
ավիտամինոզ: Օրգանիզմը վիտամինների պահանջ զգում է հատկապես
աճման շրջանում, հիվանդության, ֆիզիկական ու մտավոր ծանրա-
 բեռն վա ծությունների ժամանակ: Սակայն պետք է նշել, որ տարեցների
օրգա նիզ մը վիտամինները դժվար է յուրացնում: Մեր օրերում հայտնի են
մոտ 20 վիտամիններ, որոնք բաժանվում են երկու խմբի՝ ջրալույծ և
ճարպալույծ: Առաջին խմբի մեջ մտնում են C, P և B վիտամինները, իսկ
երկրորդի մեջ՝ A, D, E և K  վիտամինները: 

ԽՈՀԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վիտամիններ Վիտամինների
ազդեցությունն օրգանիզմի վրա Սննդամթերք

A Նպաստում են օրգանիզմի աճմանը,
լավացնում են տեսողությունը:

Ձու, կարագ, բուսական յուղ,
կաթ և այլն…

B
Բարենպաստ են ազդում մարսողու-

թյան, նյութափոխանակության, մաշկի և
տեսողության վրա:

Կաթ, հաց, ձուկ, տավարի,
թռչնի միս և այլն…

C Ամրացնում եմ օրգանիզմի
դիմադրողականությունը:

Քաղցր պղպեղ,
ցիտրուսային մրգեր, կիվի,

բրոկոլլի և այլն

D Ամրացնում են ոսկորները և
լավացնում ինքնազգացողությունը:

Կարագ, կաթ, ձու, ձուկ,
ձկան լյարդ և այլն… 

E Բարենպաստ են ազդում
նյութափոխանակության վրա:

Բուսական յուղ, ընկույզ, հաց
և այլն…
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ԽՈՀԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՆՉՊԵՍ  ՊԱՀՊԱՆԵԼ  ՃԻՇՏ  ՍՆՆԴԱԿԱՐԳ

Սննդակարգը և դրա պահպանման անհրաժեշտությունը

Սն նդա մթերքն  ընտրե լիս հարկավոր է ուշադիր լինել և օգ տագոր ծել
միայն թարմ բանջարե ղեն, միրգ, միս, ձուկ, ձու և այլն: Ջեր մային մշակման
ենթարկվելով` մրգերում և բանջարեղեններում վի տա մինների քանակը
խիստ նվազում է, այդ իսկ պատճառով նախընտրելի է դրանք օգտագործել
թարմ վի ճակում: Մրգերն ու հատապտուղները հաճախ պահածոյացվում
են` դրանց  շաքար ավելացնելով, սակայն մեծ քանակությամբ շաքարի
օգտա գործումը ևս վնասակար է առողջության համար. այն կարող է
ավելորդ քաշի և ճարպակալման պատճառ դառնալ:

Իսկ ինչ վե րա բե րո ւմ է պա -
հա ծո նե րին, ա պա խոր հո ւրդ է
տր վո ւմ օգ տա գոր ծել մի այն գոր -
ծա րան նե րո ւմ պատ րա ստ ված
ար տադ րան քը, քա նի որ  դրա նք
պատ րա ստ վո ւմ են   բա րձր ճն-
շ ման տակ` բա ցա ռե լով թու նա -
վո րո ւմ նե րը: Իսկ տնա կան պա-
 հա ծո  նե րո ւմ բու տու լիզ մի առ կայու թյան հա  վա նա կա նու  թյու նը բա րձ րա -
նո ւմ է: Նպա տա կա հար մար է մր գե րը և բան ջա րե ղե նը պահ պա նել սա ռեց -
ված վի ճա կո ւմ: Սա  բա ցար ձակ ան վտա նգ է և միա ժա  մա նակ ա վե լի լավ
են  պահ պան վո ւմ վի տա մին նե րը:

Խոհարարությունն ամենահին մասնագիտու թյուն  ներից է: Խոհարարը
զանազան կերակուրներ պատրաստող մաս նագետ է: Լավ խոհարարին
հաճախ անվանում են հրաշագործ. չէ՞ որ նա կարող է ամենասովորական
մթերքներից պատրաստել իսկա կան գլուխգործոցներ, որոնք մարդկանց
ուրախություն և գե րա գույն հաճույք են պատճառում:

Խոհարարի ստեղծագործությունները մարդկանց ներ կա յաց նում է
մատուցողը, ումից պահանջվում է բարձր մասնագիտական որակ՝ դրական
մթնոլորտ և հաճելի հյուրընկալություն ստեղծելու կա րողություն:
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§ 10. ՍՆՆ ԴԱՅԻՆ ԹՈՒ ՆԱ ՎՈ ՐՈ ՒՄ ՆԵ Ր 
Սնն դամ թեր քի և ու տե ստ նե րի սնն դային ար ժե քը մե ծա մա սա մբ կախ -

ված է նրա նց ո րա կից և պահ  պա  նու մից: Ա նո րակ, ժամ կե տա նց, ան լվա,
թե րի եփ ված սնն դամ թեր քը պա րու նա կո ւմ է վնա սա կար միկ  րոօր գա-
 նիզ մներ, ո րո նք նպաս տո ւմ են օր գա նիզ մի  նյու թա   փո   խա  նա   կության և մար -
սո ղու թյան խա խտմա նը:

Սնն դի պատ րա ստ ման սա նի տա րա հի գի ե նիկ պա հա նջ նե րի և կա նոն -
նե րի խախ տու մը   հան գեց նո ւմ է սնն դային թու նա վո րո ւմ նե րի: Դրա նց հիմ -
նա կան ախ տա նիշ նե րն են՝ ընդ հա նո ւր թու լու թյո ւն, սրտ խառ նոց, ցավ
ո րո վայ նի շր ջա նո ւմ, գլ խապ տույտ, տա քո ւթ յո ւն, փս խո ւմ: Այս եր ևույթ նե րը
կա րող են տևել 1-2 օր, սա կայն հի վան դու թյու նը լր ջա նա լու  դեպ քո ւմ` նույ -
նի սկ  ա վե լի եր կար: Ն ման զգա ցո ղու թյո ւն ներ ու նե նա լու դեպ քո ւմ ան հրա -
ժե շտ է պար զել պատ ճա ռը և թու նա վո րո ւմ  ախ տո րո շե լու  դեպ քո ւմ  կա -
տարել ստա մոք սի լվա ցո ւմ:

Սնն դային թու նա վո րո ւմ նե րը կան խե լու հա մար ան հրա ժե շտ է` 

- Պահ պա նել  խո հա նո ցի կար գու կա նո նը, մաք րու թյու նը և հի գի ե նա ն։ 
- Չօգ տա գոր ծել փք ված կա փա րի չով պա հա ծո ներ և ցան կա ցած կաս -

կած ե լի տե սք, հոտ կամ համ ու նե ցող սնն դամ թե րք։ 
- Պահ պա նել  կե րակ րի պատ րա ստ ման և պահ պան ման կա նոն նե րը։ 
- Օգ տա գոր ծել գոր ծա րա նո ւմ  ար տա դր ված  պա հա ծո նե ր։
- Գ նել մի այն ո րա կյալ սնն դամ թե րք, օգտ վել ար տո նա գր ված խա նո ւթ -

նե րից և սնն դի կե տե րի ց։
-  Խու սա փել ան ծա նոթ սն կեր օգ տա գոր ծե լո ւց։ 

Ա ռա ջին բժշ կա կան օգ նու թյո ւն
◊  Զան գեք  շտապ օգ նու թյո ւն 

1 - 03 հե ռա խո սա հա մա րո վ։ 
◊ Ա ռա ջաց րեք ար հես տա կան փս խո ւմ: 

ԽՈՀԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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ԽՈՀԱՆՈՑԻ 
ԿԱՀԱՎՈՐԱՆՔԸ
§ 11. ԽՈՀԱՆՈՑԻ ԴԵՐԸ  ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Խոհանոցի կահույքի և սարքավորումների հավաքածուի մեջ մտնում են
գազօջախը, լվացարանը, խոհանոցային սեղանը, աշխատա սե ղանը, սառ -
նարա նը: Այս ամենին կարելի է ավելացնել նաև պահարանները և կենցա -
ղա յին սարքավորում ները, որոնք խոհանոցային աշխատանքները
հեշ    տա ց  նելու համար են: 

Խոհանոցը հիմնականում բաժանվում է այնպիսի հատվածների, որոնք
նախա տես ված են մթերք, սպասք, խոհանոցային պարագաներ պահելու,
կերակուրներ մշա կելու և պատրաստելու համար: Այս հատվածները պետք
է այնպես դասա վոր ված լինեն, որպեսզի յուրաքանչյուր աշխատանք հեշտ
կազմա կերպ վի:

Խոհանոցին ներկայացվող պահանջները
Ժամանակակից խոհանոցի դասավորությունը և կահավորանքը պետք է

նպաստեն արագ և հեշտ, առանց ավելորդ ջանքեր գործադրելու
կերակրատեսակների պատրաստմանը: Խոհանոցում օգտագործվում է
խոհանո ցային սպիտակեղեն՝ սփռոցներ և անձե ռո ցիկներ:

Խոհանոցի կահավորանքը և խնամքը
Խոհանոցային ժամանակակից կահույքը բավականին հարմարավետ է և

գեղեցիկ: Այսօր այն կարելի է նախա գծել յուրաքանչյուր խոհանոցի համար
և նույնիսկ փոքր խոհանոցի մակերեսն օգտագործել առավելագույն
օգտակարությամբ:

Խոհանոցն այն վայրն է, որտեղ պատրաս տվում է սնունդը: Մարդիկ օր -
վա մեծ մասն անցկաց նում են խոհա նոցում: Այն պետք է լինի հար մա րա -
վետ, մաքուր, լուսավոր: Այստեղ ոչ միայն մթերք, խոհանոցային սպասք ու
պարա  գա ներ են պահվում, այլև պատ րաս տում են կերա կուր, լվա ցվում
ամա նեղեն, նաև հաճախակի նա խա ճաշում են, ճաշում և ընթրում:
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Խոհանոցը հիմնականում բաժան -
վում է հատվածների, որոնք նա -
խա  տես ված են  մթերքի, սպաս քի,
խոհանոցային պարագաների պահ -
ման, կերա կուր ների մշակ ման և
պատ րաստ ման համար: 

Այս հատ ված ները պետք  է  այն -
պես դասա վոր ված լինեն, որ յու -
րա քան չյուր աշխատանք հեշտ
կազ մա  կերպ վի:

Օրինակ՝ սպասք լվանալու սարքը, սառնարանը, գազօջա խը, ջեռո ցը
պետք է այնպես տեղադրել, որպեսզի դրանցից օգտվելն ավելորդ ջանքեր
չպահանջի: Ժամանակակից խոհանոցային տեխնիկական միջոցները
բավականին հեշտաց րել են տնային տնտեսուհիների աշխատանքը:

Ժամանակակից սառնարանները հնարավորություն են ընձեռում  բան -
ջարեղենը և մրգերը պահել սառեցրած վիճակում` առանց վիտամինների
կորստի: Այլևս բանջարեղենի և մրգերի պահածոներ պատրաստելու
երաշխիք չկա, քանի որ  վտանգա վոր լինելու հավանականությունը  բա -
վականին բարձր է: Այսօր նույնիսկ ձմռանը հնարավոր է սառեցված
մրգերից պատրաստել թարմ կոմպոտներ:

Ժամանակ առ ժամանակ խոհա նո -
ցի կահույքը, խոհանոցային  տեխ -
 նիկական միջոցները պետք է մաք -
րել, դարակներում գտնվող իրերը
դասավորել: Իսկ ամենօրյա օգտա -
գոր ծվող սարքավորումները մաքրել
յուրաքանչյուր օգտագոր ծումից հետո:

ԽՈՀԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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ԽՈՀԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Խոհանոցում օգտագործվող սպասքի օգտագործման ձևերը

Կերակուր պատրաստելու համար ան -
հրա    ժեշտ է ունենալ մթերք, խոհանոցա յին
սպասք, գործիքներ, հարմարանքներ և
ջեռուցիչ սարքեր: Խոհանոցում անհրաժեշտ
են  4-5 տարբեր չափսի և բարձրության կաթ -
սաներ:

Ձուկ, կարտոֆիլ, միս, բանջարեղեն և այլն տապակելու համար
անհրաժեշտ են տարբեր չափսերի տապակներ (թավա): Ցանկալի է, որ այդ
տապակները լինեն պատրաստված բարձրորակ մետաղից:  Այսօր մետա -
ղի որակը, որից պատրաստ վում է խոհանոցային սպասքը՝ կաթսաները,
տապակները և այլն,  ստուգվում է միջազգային չափանիշներով:

Յուրաքանչյուր տեսակի սննդամթերք պատրաստում են հատուկ դրա
համար նախատեսված սպասքում: Օրինակ՝ բանջարեղենը, միսը հարմար
է տապակել հաստ հիմք ունեցող թավաների կամ կաթսաների մեջ: Ձուկը
պատրաստում են միայն դրա համար հատկացրած կաթսայում, որն ունի
հարմարանք  այն գոլորշու վրա եփելու համար: Խոհանոցում օգտա-
գործվում են տարբեր տեսակի  դանակներ և  մկրատներ: Թռչնի միսը
մասնազա տելու համար օգտագործում են մկրատ-հատիչներ:

Խոհանոցում ցանկալի է ունենալ նաև տարբեր չափսի դանակներ,
տարբեր նշանակության սպասք, հարմարանքներ, սարքավորումներ՝
թեյնիկ, սրճեփ, ջրազտիչ, որը տալիս է տաք և սառը ջուր, քերիչ, քամիչ,
մաղ, ձագար, գրտնակ, հարիչ, խմորեղենի կաղապարներ և այլն:
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Բանջարեղենը, միսը, հացը կտրատելու համար օգտագործում են
մշակման տախ տակներ: Դրանք ըստ  նշանակության լինում են տարբեր
հաստության և պատ րաստ ված են տարբեր նյութերից:

Այդ ամենն անհրաժեշտ է դասավորել խոհանոցի դարակներում
այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի պահպանել այնտեղ կարգ ու կանոն,
յուրաքանչյուրն ունենա իր հստակ տեղը, որի մասին տեղեկացված լինեն
ընտանիքի բոլոր անդամ նե րը:

Խոհանոցն ու խոհանոցային պարագաներն անհրաժեշտ է պահպա նել
կատա րյալ մաքուր: Օգտագործված սպասքն անհրաժեշտ է անմիջապես
լվանալ: Այն սպասքը, որի  մեջ եփել են կաթ, ձուկ կամ  հում ձու են հարել,
սկզբում լվանում են սառը ջրով, հետո  տաքով:  Յուղոտ կաթսաները և
տապակները նախապես մաքրում են թղթե անձեռոցիկով, որից հետո
լվանում:

Խոհանոցում իր ուրույն տեղն ունի ճաշի սպասքը: Ըստ նշանակության`
ճաշի սպասքը կարող է լինել տարբեր չափի, ձևի և նպատակի: Օրինակ`
մեծ, խոր ափսեները նախատեսված են ճաշի համար, խորտիկների
համար՝ միջին, աղանդերի համար՝ միջին կամ փոքր: Ճաշի սպասքի
անբաժանելի մասն են կազմում նաև գդալները, պատառաքաղները,
դանակները, թիակը, ունելին և այլն: 

ԽՈՀԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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§ 12. ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆԻ
ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
 Խո հա նո ցո ւմ  օգ տա գո րծ վում է ս պի տա կե ղե ն՝ սփ ռոց նե ր  և ան ձե ռո ցիկ -

նե ր:  Այժմ շատ են այն պի սի սփ ռոց ները, ո րո նք պատ վա ծ են տեֆ լո նային
  շեր տով, ին չը  գո րծ ված քից  պատ րա ստ վա ծ սփ ռո ցին հա ղորդո ւմ  է մոմ լա -
թե  հատ կու թյո ւն: Այն  հի ա նա լի  տես ք ու նի և  կա րե լի  է  մաք րել  խո նա վ ան -
ձե ռո ցի կով, ան գամ` լ վա նալ  մե քե նայով: 

Նույ նի սկ ա ռօ րյա ճա շի սե ղա նին ցանկալի է օգտագործել այն պի սի ան -
ձե ռո ցիկ ներ, ո րոն ք ի րե նց  գու նային  հա մադ րու թյա մբ  հա մա հո ւնչ լի նեն
սփ ռո ցի  կա մ ս պաս քի  գույ նի  հետ:  Թեյի, սո ւր ճի  սե ղան նե րը  խոր հո ւրդ է
տր վո ւմ հար դա րել  գու նա վոր կամ նախ շա վո ր սփ ռոց նե րով:

 Դժ վար է պատ կե րաց նել որ ևէ մի ջո ցա ռու մ ա ռա նց տո նա կան սե ղա նի:
Ան ձե ռո ցի կը  սե ղա նի ս պաս քա դր մա ն ա ռա նձ նա հա տու կ ու շադ րու թյո ւն 
պա հան ջող  տա րր ն է: Լա վ ար դո ւկ վա ծ և  գե ղե ցիկ  ծա լա դր ված  գո րծ ված -
քի ց ան ձե ռո ցիկ նե րը սե ղա նի  զա րդ ն են: Ան ձե ռո ցիկ նե րն ա նհ րա ժեշ տ է 
թեթ և օս լայել, որ պես զի  կան գո ւն  լի նե ն ծա լա դր ման ըն թաց քո ւմ և  հաճելի՝
օգ տա գո րծ ելիս:

Սե ղա նի ս պաս քա դր ման  ժա մա նակ  ծա լա դր վա ծ ան ձե ռո ցիկ նե րը դ նու մ
են  խոր տի կի  ափ սե ի վ րա, ափ սե ի  ձախ կող մո ւմ  կամ բա ժա կի մեջ: 

Ան ձե ռո ցիկ նե րը  պա շտ պա նու մ են  հա գո ւս տը և սփ ռո ցն աղ տոտ վե լո ւց
և օգ նո ւմ են լի նել ա վե լի մաք րա սեր:

 Հա ճե լի է, երբ սփ ռոց նե րը  և ան ձե ռո ցիկ նե րը  գու նային
հա մադ րու թյա մբ  հա մա հո ւնչ են և ներ դաշ նակ:
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 Սե ղա նի ձևա վոր ման համար օգ տա գոր ծո ւմ են եր կու տե սա կի ան ձե ռո -
ցիկ նե ր՝ գո րծ ված քից  և թղ թից: Գո րծ ված քից պատրաստված ան ձե ռո ցիկ -
նե րը նա խա տես ված են հա գո ւս տը պա շտ պա նե լու և ու տե լո ւց հե տո
բե րա նը մաք րե լու հա մար: 

Թղ թե ան ձե ռո ցիկ նե րով  մաք րո ւմ են բե րա նը և  ձեռքերը:
Ան ձե ռո ցիկ նե րը բազ մա զան ձևե րով ծա լե լու  ար վես տը  մեզ է հա սել

Ճա պո նի ա յից: Այն «Օ րի գա մի» ար վես տի ճյու ղե րից մե կն է: Գոյու թյո ւն
ու նեն ծալ ադրման պա րզ և բար դ ե ղա նակ ներ: 

Սեղանի սպասքադրման տեսակները
Գեղեցիկ սպասքադրված սեղանը հա ճելի է,

բարձրացնում է տրա մա  դրու թյունը և գրգռում
ախոր ժակը: Սպաս քադրել սեղա նը նշանակում է
նա  խա  պատ րաստել նախաճաշի, ճաշի կամ ընթ -
րիքի համար` ապահովելով համապա տաս խան
սպասքով:

Սպասքադրման նպատակն է.
- ստեղծել սննդից օգտվելու հարմար պայմաններ,
- սեղանի վրա սպասքը դասավորել որոշակի
կարգով,
- ապահովել համա պատաս խան սպասքով:

Սեղանի սպասքադրումը կատարվում է հետևյալ քայլաշարով.

- սեղանը ծածկել սփռոցով,
- դասավորել ափսեները,
- դասավորել ըմպանակները,
- ծալադրել և տեղադրել անձեռոցիկները,
- բաշխել դանակները, պատառաքաղները, գդալները:

Սփռոցը սեղանին անհրաժեշտ է փռել այնպես, որպեսզի այն սեղանի
բոլոր կողմերից հավասարաչափ կախվի:

Գեղեցիկ է այն սփռոցը, որը սեղանի եզրից կախվում  է առնվազն
25-30 սմ-ով: Ժամանակակից սպասքադրման կանոն ներով սփռոցի
եզրերը  կարող են կախ վել նույնիսկ մինչև հատակը: Նման ձևը հարմար
է ֆուրշետների կազմակերպման ժամա նակ, իսկ սովորական ճաշկե-
րույթների ժամա նակ այն որոշ անհարմարություն ներ  է պատճառում
սեղանի շուրջ նստած ներին: Սեղանի եզրից մինչև ափսեի եզրը եղած
տարածությունը  պետք է հավասար լինի 2 սմ:
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Ափ սե նե րը  սե ղա նին  հար կա  վոր է դա սա վո րե լ այն պես, ո ր յու րա -
քան չյո ւր ա թո ռի դի մա ց լինի մեկ սպա սք:

Սե ղա նի շո ւրջ վար քի կա նոն նե րը 
Սե ղա նի  շո ւրջ  հար մա րա վե տ զ գա լու   հա մար  մե ծ ն շա նա կու թյու ն

ու նի ս պաս քի ց օ գտ վե լո ւ ի մա ցու թյու նը: Սե ղան ն ամ բող ջա նու մ է  ոչ  մի այն
հա մե ղ ու տե ստ նե րի  բազ մա զա նու թյա մբ, գե ղե ցի կ ս պաս քադ րու մով,  այլև
սե ղա նից ճի շտ օգտ վե լու  կա րո ղու թյու նով: 

Յու րա քան չյո ւր մա րդ դեռ վաղ տա րի քից պե տք է ծա նոթ լի նի  բա րե -
 կի րթ  վար վե լա կեր պի  ոս կե  կա նոն նե րին: Այդ շար քո ւմ ա ռա նձ նա հա տո ւկ
տեղ է զբա ղեց նո ւմ սե ղա նի շո ւրջ վար քի կա նոն նե րը: 

Սեղանի շուրջ նստելու կանոնները

1. Սեղան նստելուց առաջ  հարկավոր է հիշել ճիշտ կեցվածքի  մասին՝
նստել ուղիղ, մեջքով թեթևակի հենվելով աթոռին: 
2. Սեղանի շուրջ նստել սեղանակիցներով միասին:
3. Նստելիս աթոռն անձայն տեղաշարժել: 
4.  Աթոռը պետք է տեղադրված լինի սեղանին ոչ շատ մոտ և ոչ էլ շատ
հեռու:
5. Ուտելու ընթացքում կարելի է թեթևակի հենվել սեղանին:
6. Արմունկները չհենել սեղանին, դրանք մարմնին կիպ պահել:  
7. Սեղանի շուրջ չընթերցել, բարձր չխոսել:
8. Չխոսել լիքը բերանով, հարցին պատասխանելուց առաջ անհրա-
ժեշտ է կուլ տալ բերանի պարունակությունը:
9. Ուտելիս չճպացնել, կերակուրը ծամել փակ բերանով, չփչել տաք
ճաշի վրա, գդալը չթփթփացնել:
10. Հացի կտորները կծելով չուտել, նախապես  պոկել հարմար պատառ
և դնել բերանը:
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ԽՈ ՀԱ ՆՈ ՑԻՆ ՆԵՐ ԿԱՅԱՑ ՎՈՂ 
ՍԱ ՆԻ ՏԱ ՐԱ ՀԻ ԳԻ Ե ՆԻԿ ՊԱ ՀԱ ՆՋ ՆԵ ՐԸ

 
-  Խո հա նո ցը պա հել մա քո ւր և կո կիկ վի ճա կո ւմ,
- ժա մա նակ առ ժա մա նակ խո նավ մաք րու թյո ւն ա նել,
-  կասեցնել  մի ջատ նե րի  հայտն վե լը,
- մա քո ւր ս պաս քը  պա հել  փակ  պա հա րան նե րո ւմ, 
- կե րակ րի մ նա ցո րդ նե րը  հա վա քել  կա փա րի չով  դույ լի  մեջ,
- ժա մա նա կին  թա փե լ աղ բը:
 

Աշ խա տան քի  ա նվ տան գու թյան  կա նոն ներ 

1.  Է լե կտ րա կան  սար քա վո րո ւմ նե րն օգ տա գոր ծել  մի այ ն ը ստ ն շա նա կու թյան:
2.  Հետ ևել, որ պես զի  է լեկտ րա լա րե րը  չու նե նա ն վ նաս ված  հատ ված ներ: 
3. Վ նաս ված  լա րե րին  ձե ռք չ տալ:
4. Մի աց րած  սար քա վո րո ւմ նե րի  լա րերի ց չ քա շել:
5.  Թաց  ձեռ քե րով  ձե ռք չ տա լ է լե կտ րա կան  սար քա վո րո ւմ նե րին:
6. Խս տո րեն  պահ պա նել  գա զօ ջա խի  շա հա գո րծ ման  կա նոն նե րը:
7. Հա ճա խա կի  օ դա փո խել  խո հա նո ցը, գա զօ ջա խի  առ կայու թյան  դեպ քո ւմ
մշ տա պես բաց  թող նե լ օ դա նց քը: 
8. Ա նհ րա ժե շտ է ի մա նալ, որ կեն ցա ղու մ օգ տա գո րծ վող   գա զը  թու նա վոր
է և օ դի  մե ջ դ րա ան գամ  փո քր քա նա կու թյու նը  կա րող է մա հա ցու  լի նել 
մար դու  հա մա ր։
9.  Չի կա րե լի  գի շե րը  կա մ տ նից  հե ռա նա լիս գա զօջախը  թող նել  գոր ծող
 վի ճա կո ւմ:  
10. Սե նյա կո ւմ  գա զի  հո տ զ գա լիս  լո ւց կի չվա ռել. այն հրդեհի պատ ճառ կա -
րող է դառ նալ: Հար կա վոր է  ան մի ջա պե ս օ դա փո խել  սե նյա կը:
11. Հր դեհ նե րի  ժա մա նակ  հար կա վոր է չկո րց նե լ զ գո նու թյու նը և  ժա մա նա -
կին  ճի շտ կո ղմ նո րոշ վե լ։ 
12. Գա զի  ար տա հոս քի  ժա մա նակ  զան գա հա րել 1-04 հե ռա խո սա հա մա րով:
13. Հր դե հի  դեպ քո ւմ`  1-01 հե ռա խո սա հա մա րո վ։
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§ 13. ՍԵՂԱՆԻ ՍՊԱՍՔԱԴՐՈՒՄ
ՍԵՂԱՆԻ ՍՊԱՍՔԱԴՐՈՒՄԸ ՆԱԽԱՃԱՇԻ, ՃԱՇԻ, ԸՆԹՐԻՔԻ ՀԱՄԱՐ

1.  Ափսեն դրվում է աթոռի դիմաց:
2. Պատառաքաղը կամ գդալը՝ ափսեի ձախ
կողմում:
3. Դանակը՝ աջ կողմում:
4. Ափսեից աջ, դեպի վերև դրվում է թեյի կամ
սուրճի բաժակը:
5. Ձախ կողմում, փոքր-ինչ ներքև  դրվում է

հացի, կարագի կամ ջեմի ափսեն, դրանցից պետք է օգտվել առանձին
դանակով:

Ճաշի սպասքն ընտրվում է ճաշացանկին համապատասխան

Առաջին և երկրորդ ճաշատեսակների համար
1. Երկրորդ ուտեստի ափսեն դրվում է ճաշի
ափսեի տակ:
2. Ափսեից ձախ դրվում է հացի ափսեն:
3. Աջ կողմում դեպի վերև` բաժակները:

Ընթրիքի սպասքն ընտրվում է ճաշացանկին համապատասխան

Ընթրիքը և որևէ թեթև խորտիկ դրված է աջ
կողմում, դեպի վերև դրված են երեք տեսակի
բաժակներ՝ գինու, հյութի և ջրի համար: Երկու
զույգ դանակ–պատառա քաղ ներ, որոնք նա-
խատեսված են երկու տեսակի ուտեստի
համար՝ հիմնական և խորտիկի: Սկսում են
օգտվել ափսեից ավելի հեռու (երկրորդ)
գտնվող դանակ-պատառաքա ղից:
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Սեղանից օգտվելու կանոնները.
1. Ուտելու ժամանակ չի՛ կարելի կծել մեծ կտորներ:
2. Չի՛ կարելի խոսել լիքը բերանով:
3. Ուտելու ժամանակ չի կարելի չփչփացնել, փչել տաք կերակուրի վրա,
շխկոցով լցնել գդալը:
4. Չի՛ կարելի լիզել գդալը:
5. Եթե սեղանի վրա ինչ-որ բան անհասանելի է, հարկավոր չէ ձգվել`
կարելի է խնդրել, որ այն փոխանցեն:
6. Չի՛ կարելի սեղանին նստել կողքով կամ ոտքը ոտքին գցած:
7. Ընդհանուր սպասքից անհրաժեշտ է օգտվել ոչ թե անհատական, այլ
ընդհանուր գործիքից: Ձեռքով օգտվել այն ամենից, ինչը չի կեղտոտի
ձեռքերը:
8. Ընդհանուր ափսեից պա  տառաքաղով ընտ րու  թյուն չկատարել. հա յաց -
քով ընտրել, ապա վերցնել նախընտրած պատառը:
9. Եթե սեղանին կերակրատեսակը մատուցվել է քիչ քանակությամբ,
վերցնել այնքան, որ մյուսներին էլ բավականեցնի:
10.Կերակուրը համտեսելիս դանակը վերցնել աջ ձեռքով, պատառաքաղը՝
ձախ, միայն պատառաքաղից օգտվելու դեպքում` այն վերցնել աջ ձեռքով:
11. Ճաշկերույթն ավարտելուց հետո ափսեն հետ չհրել:

Հիշիր հետևյալ ոսկե կանոնները
1. Անհատական գդալով, պատառաքաղով, դանակով և հատ -
կապես ձեռքերով չի կարելի ուտելիքը վերցնել ընդհանուր ափսեից:
2. Ընդհանուր ափսեից պետք է օգտվել հատուկ դրա համար
նախա տեսված գործիքներով:

Դանակը պետք է բռնել
այսպես:

Գդալը պետք է բռնել
այսպես:

Պատառաքաղը պետք է բռնել
այսպես:

Այսպես են դրվում 
դա նակ-պատառա քա -
ղը, երբ ցանկա նում են

որոշ ժամա նա կով
դուրս գալ: 

Այսպես են դրվում
դանակ-պատառա -
քաղը, երբ ժամա -
նա  կա վոր դադար 

են տալիս:

Դանակ-պատառաքա ղը
բռնակներով դեպի աջ, իսկ
պատառաքաղի ա տամ  ները
դեպի վերև են դրվում, երբ
ցանկա նում են հայտնել
ճաշ կե  րույ թի ավարտի մա -
 սին:
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ԱՆՁԵՌՈՑԻԿՆԵՐԻ ԾԱԼԱԴՐՄԱՆ
ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ

Հովհար
Տարբերակ 1.

Անչափ գեղեցիկ է, երբ անձեռոցիկը և սփռոցը
ներդաշնակ են գույներով: Այն կարելի է
ստեղծել սեփական ձեռքերով: Այս տար -
բերակի համար մեզ անհրաժեշտ են երկու
գույնի անձեռոցիկներ՝ սպիտակ և կարմիր,
ինչպես նաև դրանք կապելու համար կարմիր
ժապավեն: 
Անձեռոցիկի գույների համադրությունը կարե -
լի է փոխել  ըստ սփռոցի գույնի:

1. Երկտակ
ծալված 
կար  միր 

ա նձ եռոցի-
կի 1/5 մա-

սը ձախ
կող  մից
ծա լել

դեպի աջ:

2.Նույն 
կերպ 
ծալել 

աջ
հատ-
վածը:

3. Շին-
վածքը 
շրջել:

4.Կարմիր
ան  ձե ռո ցիկը
դնել սպի -

տակ անձե -
ռոցի կի մեջ:

Սպի տակ
ան ձե ռոցի կի

ներ քևի
հատ վածը

ծալել դեպի
ներս: 

5.Երկու
անձե ռո -
ցիկնե րը
միա սին
ծալել

հովհա -
րանման:

6. Հով-
հարի 

ներ քևի
հա տվածը

կապել
ժապա-
վենով,

իսկ 
վերևինը
բացել:
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Աշտարակ
Տարբերակ 2.

Անձեռոցիկի ծալադրման այս եղանակը կարելի
է կի րառ ել այն  դեպ  քում, երբ սեղանը նեղ է և
պետք է խնայո ղաբար օգտա գոր ծել մակերե սը:
Այն պատ րաս տե լու համար ան հրա ժեշտ է երկու
գույ նի անձե ռոցիկ՝ մուգ և բաց:

Փունջ
Տարբերակ 3.

Նման անձեռոցիկ պատրաստելու համար
անհրաժեշտ են երկու գույնի անձե ռո ցիկ-
ներ և նեղ ժապավեն, որն իր գույ նով
կստեղծի գու նային ներ  դաշ   նա  կություն: 
Այս անձեռոցիկները կարող են զարդարել
ցանկացած տոնական սեղան: Դրանք կա -
րելի է տեղադրել բաժակի, փոքրիկ ծաղ -
կամա նի կամ անձե ռոց իկների համար
նախատեսված հատուկ սպասքի մեջ:

1. Տեղադրել երկ -
տակ ծալված բաց
գույնի անձեռոցի -
կը մուգ գույնի
անձեռոցիկի մեջ,
կենտրո նից 3 սմ
դեպի ներ քև: Մուգ
գույնի ան ձեռո-
ցիկը ծալել երկ-
տակ:

3. Ծալված
հատ     վա ծը ևս
մեկ անգամ
ծալել դեպի
վերև՝ խողո -
վա կանման:

4. Շինվածքը
դնել ուղղա -
ձիգ, ազատ
մնացած ան -
կյունը ծալել
դեպի ներս:

2. Մուգ գույ -
նի անձեռո -
ցիկի ն  եր քևի
հատվածը 3
սմ հաստու -
թյամբ ծալել
դեպի վերև:
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Ուրախ զատիկ
Տարբերակ 4.

Զատկի սեղանի համար նախատեսված այս
անձեռոցիկները կարելի է ձևավորել իբրև
«նապաստակի ականջներ» և ներսում տե -
ղա դրել ձու: 
Այս տարբերակի համար անհրաժեշտ է
թղթից կամ գործվածքից անձեռոցիկ և
հար մար գույնի ժապավեն:

1. Կանաչ անձե -
ռոցիկը տեղադրել

ուղ ղահայաց
կարմիր

անձեռոցիկի
նկատ մամբ:

2. Բռնել երկու
անձեռոցիկների

կենտրոնից, թափ տալ
այնպես, որ պեսզի

անձեռոցիկների ծայ -
րերն իջնեն ներքև:

3. Անձեռոցիկների
փնջի ներքևի մասը
պտտեցնել և կա -
պել ժապավենով:

1. Անձեռոցիկը
ծալել 

երկ տակ`
անկյունաձև:

2. Շինվածքը
փաթաթել

խողովակա-
նման:

3. Շինվածքը
ծալել երկ-
տակ՝ ծայ-

րերը բարձ -
րացնելով

վերև: 

4. Ձևավորել
օղակ և կա -
պել ժա պա -

վենով:
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Կան բազմաթիվ իրեր, որոնք պատրաստվում են բնական և ար հես տա -
կան գործ վածքներից:  Գործվածքները բազ մա զան են (հաստ, բարակ  թե -
թև, ծանր, տաք և այլն) և  ունեն ընդհանրություններ: Խոշորա ցույ ցով
կարելի է տեսնել գործվածքի մանրաթելերի հյուս ված քը: Որոշ գործ վածք -
ների հյուսվածքը տեսանելի է նույնիսկ անզեն աչքով: Որևէ բան կարելու
համար նախ և առաջ հարկավոր է ընտրել համա պա տասխան գործվածք
և իմա նալ դրա հատկությունները: Իսկ գործվածքի հատ կություններին ծա -
նոթ լինելու համար նախ  անհրաժեշտ է իմանալ մանրաթելերի ստացման
տեխնոլո գիան:

§ 14. ՄԱՆՐԱԹԵԼ 

Տեքստիլ մանրաթելեր
Մանրաթելերը երկար, բարակ, ճկուն և ամուր թելիկ ներ
են, որոնք օգտա գործվում են գործված քաթել, ման -
վածքաթել և կարելու թել պատ րաս տելու հա մար:

Տե քս տիլ ման րա թե լե րի դա սա կար գո ւմ
 Ման րա թե լե րն ըստ ծագ մա ն լի նո ւմ են բնա կան (բու սա կան, կեն դա նա -

կան, հանքային) և քի մի ա կան: Բնա կան ման րա թե լե րն ա ռա ջա նո ւմ են
ա ռա նց մար դու մի ջամ տու թյան:

Տեքստիլ մանրաթելեր

Քիմիական

բա
մբ

ա
կ

բուսական

Բնական

կենդանական հանքային

վո
ւշ

ջո
ւտ

,
կա

նե
փ

բո
ւր

դ

մե
տ

ա
քս

ա
զ

բե
ստ

(կ
տ

ա
վա

քա
ր)
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Բ նա կան ծա գո ւմ ու նե ցող ման րա թե լե ր
( բու սա կան, կեն դա նա կան)

 Բու սա կան ման րա թե լե րը ստանում են թե լա տու բույ սե րից (բամ բա կե -
նի, վո ւշ): Բ նա կան ման րա թե լե րն ու նեն ո րո շա կի եր կա րու թյան թե լիկ ներ:

 Ա մե նա շատ օգ տա գո րծ վող բու սա կան ման րա թե լե րն են բամ բա  կա -
 թե  լն ու վու շա թե լը: Վու շից և բամ բա կից պատ րա ստ ված հա գո ւստ նե րն ամ -
ռա նը պահ պա նո ւմ են մար մի նը  շո գից և հակաալերգիկ են, իսկ ձմ ռա նը`
տա քաց  նո ւմ։  Վու շե և բամ բա կե ման րա թե լերից  պատ րա ստ ված գո րծ -
վա ծք նե րը շատ հարմարավետ են՝ լավ լվաց վո ւմ են և ա րագ չո րա նո ւմ: Հին
ժա մա նակ նե րից  մա րդն ի մա ցել է   վու շե ի րե րի  օգ տա կա րու թյան մա սին:
Խո հա նո ցա յին, ան կող նային սպի տա կե ղե նը  հիմնականում պատ րաս -
տո ւմ են վու շե և բամբակե ման րա թե լե րից: 

 Կեն դա նա կան  ման րա թե լե րից  մար դո ւն հայտ նի են  ե ղել նաև բո ւրդն ու մե -
տա քսը:  Բո ւրդ հիմ նա կա նո ւմ ստա նո ւմ է ին  ոչ խար նե րից, այ ծե րից, լա մա նե -
րից, ուղ տե րից և եր կա րա մազ շնե րից:
Դե ռևս հին ժա մա նակ նե րից հայե րը  զբաղ վել են ոչ խա րա բու ծու թ յա մբ: Ներ -

կայո ւմս ոչ խա րի բո ւրդն աշ խար հո ւմ ա մե նա շատ օգ տա գո րծ վող բո ւրդն է:
 Բո ւրդն աչ քի է  ընկ նո ւմ ջեր մու թյու նը պա հե լու հատ կու թյա մբ: Այն ար -

ժե քա վոր ման րա թել է. օգ տա գո րծ վո ւմ է ինչ պես մա քո ւր, այն պես էլ խա ռը
ձևե րով, օ րի նա կ՝ բամ բա կի, ար հես տա կան թե լե րի հետ և այլն:

ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Բամբակենու
ճյուղ

Բամբակենու դաշտ Վուշի ծաղիկներ Վուշի դաշտ
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Գոր գե րը հիմ նա կա նո ւմ հյու սո ւմ են բր դե թե լե րից: Լի նո ւմ են նաև
ա սեղ նա գո րծ և գույնզ գույն կտոր նե րից կար վա ծ։

 Մե տաք սը ման րա թել է, որն ար տա դր վո ւմ է հիմ նա կա նո ւմ մի ջատ նե րի
հա տո ւկ գեղ ձե րի մի ջո ցով ( շե րա մի և կաղ նու թր թո ւր նե րից ստաց վող մե -
տաք սա թե լե րը):

Գործվածք: Թարս և շիտակ կողմեր
Գո րծ վա ծք նե րն ու նեն թա րս և

շի տակ կող մեր: Սո վո  րա բար
թա րս և շի տակ կող    մե րը տար -
բեր վո ւմ են ի ր ե  նց հյո ւս ված քով:
Սա կայն հան դի պո ւմ են գո րծ-
 վա ծք ներ, ո րո նց այդ կող մե րը
դժ վար է տար բե րել: Այդ դեպ -
քո ւմ ան հրա ժե շտ է ու շադ րու թյո ւն դա րձ նել գո րծ ված քի եզ րին: Այդ մա -
սո ւմ գոյու թյո ւն ու նեն ար տադ րա կան փո քր ան ցքեր, ո րո նց ու ռու ցիկ մա սն
ընկ նո ւմ է թա րս կող մո ւմ, իսկ հա րթ կող մը` շի տակ: Ի հար կե, կան նաև երկ -
կող մա նի գո րծ վա ծք ներ, դրա նց եր կու կող մե րն էլ օգ տա գոր ծե լի են:

Հենքաթել` ուղղված է գործվածքի երկայնքով:
Միջնաթել` ուղղված է գործվածքի լայնությամբ:

ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Շերամի որդ պահեցի,
Թթի տերև տվեցի,
Տերև կերավ, մեծացավ,
Մի շողշողուն որդ դարձավ:

Ինքն իր թելով փաթաթվեց,
Մետաքսե պարկ պատրաստեց,
Ու բոժոժից գեղեցիկ
Ծնվեց սիրուն թիթեռնիկ:

 Շե րամի որ դի զար գաց ման չո րս փու լե րը նկա րա գր ված է «Մե տա քս»
բա նաս տեղ ծու թյան մեջ:

Նկարում պարզ երևում է, որ
գործվածքը կազմված է թելե րից,
իսկ թելերը` մանրաթե լե րից:

գործվածք

թելեր

մանրաթելեր
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§ 15. ԳՈՐԾՎԱԾՔԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Գործվածքները պատրաստվում են մանրաթելերից, թելերից ու
մանվածքներից:  Լինում են բամբակե, վուշե, բրդե և մետաքսե:  

Գործվածքների դասակարգումն ըստ պատրաստման նյութերի

Բամբակե գործվածքներ են չիթը, բատիստը, մարկիզետը, սատինը,
բյազը, բումազեն: Բամբակե գործվածքները մարդուն հայտնի են եղել
դեռևս հին ժամանակներից:

Այսօր էլ Հայաստանի որոշ գյուղերում դեռ կարելի է գտնել նման
գործիքներ:

 

ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Գործվածքներ

բամբակե բրդե

վուշե մետաքսե

Բամբակե գործվածքներ

չիթ

բումազեսատին

բյազ

բատիստ մարկիզետ
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ԳՈՐԾՎԱԾՔ  ԵՎ
ԿԱՐՎԱԾՔ

§ 16.  ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Հագուստը մարդու համար առաջին անհրաժեշտության իրերից է:
Գործվածքից ստանում են հագուստ, որն էլ մարդիկ հագնում են իրենց

մարմինը ծածկելու համար: Այն նաև  պաշտպանում է մարդուն ցրտից,
շոգից, խոնավությունից և այլն: 

Նախնադարյան մարդիկ որպես հագուստ օգտագործել են գազանների
մորթիներ, իսկ  շատ ավելի ուշ` բրդից ու զանազան կենդանիների մազե -
րից գործել են նաև տարբեր զգեստներ: 

Հագուստին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները

Ժամանակակից հագուստին ներկայացվող պահանջները պայմանա -
վոր ված են դրա որակով։ Հագուստի որակը որակական և հիգիենիկ այն
հատկութ յուն ներն են, որոնք  բավարարում են սպառողի պահանջը: 

Հագուստ գնելիս անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել պիտակին,
որտեղ նշված է գործվածքի և դրա խնամքի մասին անհրաժեշտ
տեղեկություններ: 
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ՀԱԳՈՒՍՏԻ ԽՆԱՄՔ
Հագուստը պահանջում է ամենօրյա խնամք` լվանալ, չորացնել, ար -

դուկել կամ ենթարկել քիմմաքրման: Գոյություն ունի լվացման երկու ոսկե
կանոն. սպիտակ իրերը չլվանալ գունավորի հետ, իսկ  գունավոր իրերը
չլվանալ եռացրած ջրով:

Հագուստը, ինչպես նաև կոշիկները երկար կծառայեն, եթե դրանց
խնամքը ճիշտ կազմակերպվի: Այդ իրերը ժամանակ առ ժամանակ պետք
է հանգստանան, օդա փոխ վեն, մաքրվեն, լվացվեն և արդուկվեն: Ներքին
և արտաքին հագուստն անհրա ժեշտ է փոխել ամեն օր: Այս կամ այն
հագուստի խնամքի մասին տեղեկու թ յունը կարելի է գտնել պիտակի վրա:

Հագուստն անհրաժեշտ է պահել հագուստի պահարանում` դասավոր -
ված ըստ տարվա եղանակների: Բրդյա հագուստն անհրաժեշտ է պահել
հատուկ պարկերի մեջ:

Հագուստի խնամքի մեջ է մտնում նաև դրա վերանորոգումը: Եթե
հագուստի կարը քանդվել է, կոճակը թուլացել կամ պոկվել է, ապա  այն
պետք է անմիջապես կարել: 

ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
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Կարվածքների մշակման համար անհրաժեշտ
գործիքներ և պարագաներ

Հագուստի պատրաստման տեխ նոլո գիան
մի շարք աշ խա  տանք ների հաջորդա բար իրա -
կանաց վող քայլերի շղթա է, որի կատար ման
համար պա հանջվում են հա տուկ աշխատան -
քա յին գոր  ծիք       ներ, պի տույք  ներ և նյու թեր (ձեռ -
քեր, մեքենա, ար  դուկ, մկրատ, թել և այլն):
Ծանո թա նանք դրան ցից մի քա նիսին:

ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

1

Սանտիմետրա-
ժապավեն

150 սմ երկարությամբ
մոմլաթից կամ 

հատուկ գործվածքից
պատրաստված

ժապավեն է:

Սանտիմետրաժապա-
վենը օգտագործում են

չափսեր վերցնելու,
գործվածքը չափելու

համար:

2

Դերձակի  մկրատ Մկրատները լինում են
մեծ, միջին և փոքր: 

Մեծով ձևում են հաստ
գործվածքներ, մի ջի նով`
բամբակյա, մե տաքսյա
և թեթև բրդյա գործ -
վածքները, իսկ փոքր

մկրատով կա տարում են
փոքր կտրվածքներ

(կոճակի անցք բացել,
թել կտրել):

Անհրաժեշտ է
գործվածքը ձևելու

համար:

3

Ձեռքի կարի ասեղ

Ձեռքով կարելու
հիմնական գործիքն է:
Ամենաբարակ ասեղը

№1-ն է, իսկ
ամենահաստը` № 12-ը:

Յուրաքանչյուր ասեղ
պետք է համապատաս-

խանի թելի և գործ -
վածքի համարին:
Որ քան բարակ է

գործվածքը, այնքան
բարակ ասեղ և թել են

վերցնում և ընդհա-
կառակը:

4

Մատնոց
Անհրաժեշտ է ասեղը

գործվածքի մեջ
մտցնելու և մատը
ծակելուց պաշտ -

պանելու համար: Այն
հագնում են աջ ձեռքի

միջնամատին: 

Մատնոցը պետք է
համապատասխանի
մատի չափին: Կան

երեք տեսակի
մատնոցներ` հատակով

կոնաձև, առանց
հատակի կոնաձև,

օղակաձև:
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5

Բարձիկ

Անհրաժեշտ   է
ասեղներ  և
գնդասեղներ

ամրացնելու համար: 

Բարձիկի մեջ 
լցնում են բուրդ կամ

բամբակ:

6

Դերձակի
կավիճ

Լինում է տարբեր
գույների՝ տափակ
սալիկների ձևով: 

Դրանք անհրաժեշտ են
ձևվածքի մասերը
գործվածքի վրա

գծելու համար: Կավճի
եզրերը պետք է լավ

սուր լինեն:

7

Մանեկեն

Օգտագործում են
շուլալակարած և

պատրաստի
հագուստը չափա-
փորձելու համար: 

Դրանք լինում են
տարբեր չափերի:
Մանեկենի չափը,

ինչպես և մարդունը,
որոշում են կրծքի

կիսաշրջագծի չափով:

8

Թելեր

Կարելու և ձեռա-
գործելու համար

օգտագործում են կոճի
(կարի), ձեռագործի

թելեր, լցաթելեր:

Թելերն ընտրում են
գործվածքի գույնին
համապատասխան
կամ  մի քիչ մուգ:

Ամենաբարակ    կոճի
թելը 100 համարն է,
ամենահաստը` 10:

9

Գնդասեղներ Գնդասեղներն
օգտագործվում են

ձևվածքը գործված-
քին ամրացնելու, 
նախքան շուլալա -
կարելը ձևաններն 
իրար ամրացնելու  

համար: 

Գնդասեղները
պահում են լավ

փակվող տուփի մեջ:
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§ 17.  ՁԵՌՔԻ ԿԱՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ

Հագուստի մասերի միացումը կատարվում է մի քանի եղանակով:
Թելային եղանակով միացումն իրականացվում է  կարակութերի, կարա-
շարքի և կարի միջոցով: 

Ըստ կատարման եղանակի՝ կարաշարքերն ու կարերը լինում են ձեռքի
և մեքենայական: Ձեռքի կարերը լինում են հիմնական և ժամանա կավոր։
Կարաշարքերը և կարերը դասակարգվում են հետևյալ կերպ.

Կարակութ կոչվում է թելային միացումների այն տարածքը, որն
առաջանում է երկու թելերի  միահյուսումից, երբ ասեղը երկու անգամ
ծակում է գործվածքը երկու հարակից կետերում: 

Կարակութերի շարքը կոչվում է կարաշարք։ 
Կար կոչվում է այն միացումը, երբ երկու և ավելի դետալներն իրար

միա նում են կարա շարք ով:

Կարաշարքի գծապատկերը

կարաշարք կարի լայնությունը

կարակութ
գործվածք

Ասեղով աշխատելուց առաջ
նա խապես անհրաժեշտ է հագնել
մատնոց, որի չափը պետք է հար -
մար լինի տվյալ մարդու մատին:

Յուրաքանչյուր
ձեռքի կար

սկսվում է թելն
ամրացնելուց:

Ամենապարզ ձևն
է՝ թելի վերջում

ստեղծել
հանգույց: Այն
կատարվում է

հետևյալ կերպ. 



100

ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Կարաշարքերի և կարերի կատարման տեխնոլոգիան
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§ 18. ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆԱՁԵՎ ԿԱՐՎԱԾՔՆԵՐԻ
ԳԾԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

պարզ գոգնոց, գլխաշոր

Հագուստը ստեղծվում է մարդու հա  մար
և այն պետք է համապա տաս խա  նի նրա
պահանջմունքներին: Գոգ նո ցը նախա -
տես ված է հագուստը պաշտ  պա նելու
նպա տակով: Այդ իսկ պատճա ռով  դրա
համար նախատես ված գ ո ր ծ   վածքը և մո -
դելի ձևը կախված են, թե ինչ աշխա -
տանք նե րի հա մար է այն նախատեսված:
Որոշ աշխատանքներ պա հան ջում են
ամուր գործ վածքից, կաշվից   պատ -
րաստ ված գոգնոցներ, որոնք նախա -
տեսում են ավելի փակ մոդելի ձև: 

Տնային աշխատանքների համար նախատեսված են տարբեր ձևի մո դել -
ներ, որոնք կարող են ձևավորված լինեն ժանյակներով, ժապավեն ներով
կամ ձեռագործ նախշերով: Դրանք կարվում են միագույն կամ նախշ ունե -
ցող բնական գործվածքներից (չիթ, վուշ): 

Կարվածքի չափսերը վերցնելու ձևերը 

Ցանկացած հագուստ կարելու ընթացքում նախ և առաջ անհրա ժեշտ է
վերցնել մարդու մարմնի չափսերը: Մարդու մարմնի աջ և ձախ մասերը
համաչափ են, և դրա համար ծավալի շրջագծերի բոլոր չափսերը հաշվի
են առնում դրանց կեսի չափով: 

Մարդու մարմնի չափսերը, որոնք անհրաժեշտ են հագուստ կարելու
հա մար, հիմնականում երեքն են` հասակ, կրծքի շրջագիծ, կոնքի շրջագիծ:

Ըստ գրանցված չափսերի՝ գծում են հագուստի գծագիրը, որի հիման
վրա պատրաստում են ձևանները (լեկալները): Ձևանները պատրաստում
են թղթից կամ ստվարաթղթից: 



Գործվածքի ձևման նախապատրաստումը կատարվում է հետևյալ կերպ՝

- գործվածքի փռում,
- երկարության և լայնության չափում,
- գործվածքի վրա ձևանների տեղադրում,
- կավճագծում:

Հագուստի կարման գործընթացը բաղկացած է հետևյալ փուլերից՝
- ձևանների ստեղծում,
- գործվածքի ձևման նախապատրաստում,
- գործվածքի ձևում,
- կարում, վերջնական հարդարում:

Գոգնոց կարելու համար անհրաժեշտ
է վերցնել ընդամենը չորս չափս.

- գոգնոցի վերևի հատված,
- գոտկատեղի շրջագիծ,
- կոնքի շրջագիծ,
- գոգնոցի երկարություն:

Չափումների արդյունքների գրառում
Չափսերը վերցնում են սանտիմետ րաժապավենի օգնությամբ` նախա -

պես գոտկատեղին կապելով ճկուն ժապա վեն:
Չափսերը վերցնելու ընթացքում մարդը պետք է կանգնած լինի ուղիղ,

բնական կեցվածքով, ձեռքերը մեկնած ներքև՝ մարմնի ուղղությամբ:  
 Չափսերը վերցնում են մարդու մարմնի աջ կողմից: 

Գծագրերի կառուցման հաջորդականությունը,
ձևանների պատրաստում

Գծագիրը որևէ առարկայի գրաֆիկական պատկերն է թղթի վրա: Գծա -
գրե ր ը  կարող  են լինել բնական, փոքրացված կամ մեծացված չափերի:
Գծագ րե րի կառուցման համար անհրաժեշտ են քանոններ,ТМ, М մատիտ,
կա ր  կին:
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Երկարություն ցույց տվող չափսերը գրվում են ամբող ջական,
շրջագծերը  (գոտկատեղ, կոնք)` ամբողջի կեսը:
Գծագրերը կազմվում են մար դու մարմնի կես չափի համար:

- գոտկատեղի շրջագիծ                                   62 սմ -  31 սմ
- կոնքերի շրջագիծ                                          68 սմ – 34 սմ 
- գոգնոցի վերևի հատվածի երկարու թյուն                  14 սմ
- գոգնոցի երկարություն                                              36 սմ
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Գծագրերը ստեղծվում են մարդու մարմնի չափսերի հիման վրա:
Աշխատանքային տետրերում հագուստի գծագրերը կատարվում են 1:4
մասշտաբային քանոնով: Այդ քանոնները հնարավորություն են տալիս գծել
չորս անգամ փոքրացված գծագիր:

Գծագրերը կառուցվում են հորիզոնական և ուղ -
ղաձիգ գծերի հիման վրա: Գծա գրերը կա րող են
կառուցվել ուղիղ անկյան կառու ցմամբ: Ողիղ
անկյուն գծելու համ ար անհրա ժեշտ է օգ տա -
գործել երկու քանոնների միջոցով ստեղծ ված
ուղիղ անկյան մոդելը:

Գլ խա շո րի գ ծա գի րը  սկ սու մ ե նք 
գ ծել  նույն պե ս ու ղի ղ ան կյու նից:

Գոգնոցի գծագրի գծումը սկսվում է ուղիղ անկյունի   կառուցումից:
Այնուհետև կառուցվում են ուղղանկյուն և քառակուսի պատկերներ:
Գոգնոցի գծագիրը կազմված է  մի քանի երկրաչափական պատկերներից:

§ 19. ԳՈԳՆՈՑԻ ԳԾԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ձևանի պատրաստում

СТ – գոտկատեղի կիսաշրջագիծ.
СБ – կոնքի կիսաշրջագիծ.
ДН – գոգնոցի վերևի հատվածի  

երկարությունը.
ДФ – գոգնոցի ներքևի հատվածի եր- 

կարություն.

СТ – 31 սմ     
СБ – 34 սմ
ДН – 14 սմ
ДФ – 36 սմ

1

Թղթի վերևի հատվածից իջնել
18 սմ և

գծել հորիզոնական գիծ:

Չափսերի պայմանական նշանները Չափսեր

35
սմ

18
սմ

75սմ
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2

3

4

5

6

7

8

Հորիզոնական գծի աջ 
կողմում նշել Т կետը

Т կետից իջնել դեպի ներքև
և գծել ուղիղ անկյուն

Т կետից դեպի ներքև չափել
35 սմ, որը հավասար է գոգնոցի

փեշի երկարությանը և նշել Н
տառով:      ДИ=35 սմ

Т և Н կետերից դեպի ձախ
չափել 40 սմ,  որը հավասար է
կոնքի կիսաշրջագծին (34 սմ) +
6 սմ, ինչը հավասար է գոգնոցի

փեշի լայնությանը: 
Նշել Т1 և Н1 տառերով:
(Сб) 34 սմ+ 6 սմ = 40 սմ

Т1 և Н1 կետերը միացնել,
կազմելով ուղղանկյուն

պատկեր

Т կետից դեպի ներքև իջնել
7 սմ և նշել К տառով

К կետից դեպի ձախ չափել
7 սմ և նշել К1 պայմանական

նշանով
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9

10

11

12

13

К1 կետից  դեպի ձախ և
ներքև չափել  15 սմ և նշել К2 և
К3 պայմանական նշաններով

Սկսած Т  կետից գիծը
շարունակել դեպի վեր, որի
վրա չափել 14 սմ և նշել Г

տառով

Г կետից դեպի ձախ գծել
հորիզոնական գիծ, որի վրա

չափել 7 սմ և նշել  Г1

պայմանական նշանը

Т կետից  ձախ չափել 7 սմ և
նշել Т2 պայմանական նշանը:

Միացնել Г1 և Т2 կետերը

1. Նշել գոգնոցի գծագրի
եզրագծերը:
2. Գծագիրը պատրաստ է:
3. Ձևանը ստանալու համար
անհրաժեշտ է գծագիրը կտրել
եզրագծով (եզրագիծը թողնելով
ձևանի վրա):
4.Գոգնոցի ձևանը պատրաստ է:
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1

2

3

1

2

Գործվածքը ձևելուց առաջ այն  փռ վում է
սեղանի վրա, գործվածքի եզ րե րը հա վա -
սարեցվում են: Ձևանները տեղա դրվում
են երկտակ, երեսի կողմը դեպի ներս,
ծալված գործ վածքի վրա, եզրագծվում է,
պահ պանելով հեն  քաթելի ուղղու թյունը:

Կավճագծումը կատարվում է
գործվածքի վերին շերտի վրա: 

Կավճագծումից հետո կատարվում է
 ձևման գործընթացը։ Ձևումը կատար վում
է ձևանների կարաբաժինների  եզ րա -
գծերով։ Ձևելու  համար օգտագոր ծում են
համապատասխան տեսակի մկրա տ՝
կախ ված գործվածքի հաստությունից:
Բոլոր կավճագծումները տեղափոխել
հա ջորդ կողմին: Օգտվել գծափոխան ց-
ման կարատեսակից:

Ծալել գոգնոցի վերևի հատվածի և
փեշի կարաբաժինները` բլանդակարով:
Այն արդուկել: Կարել գոգնոցի եզրա -
կարերը գաղտնակարի միջոցով: 
Հանել բլանդակարը: 
Արդուկել կարերը:

Գոգնոցի  փեշի աջ և ձախ կողմերում
տեղադրել գրպանները և միացնել
գոգնոցի հիմքին թակալակարի միջո -
ցով: Կարել գոտին և բրետելները
նույն պես թակալակարով: Արդուկել
պատրաստի գոգնոցը:

Գոգնոց կարելու տեխնոլոգիա
(ձեռքի կարատեսակների կիրառմամբ)
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§ 21. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ժամանակակից հագուստը վաղուց ար -
դեն դադարել է զուտ զգեստ  լի նե լուց: Այսօր
այն դարձել է նորաձևության միտքը շարժող
հատուկ ոլորտ, որով զբաղվում են մոդելա -
գործները: Նրանք են որոշում, թե ինչպիսին
պետք է լինի այս կամ այն կարգի հագուստը,
և ինչպես է հարմար այն արտադրելը:

Մոդելավորումը գծագրի հիմքի վրա կա-
տարած փոփոխություններն են` կապված
ընտրված մոդելի ձևի հետ:

Մոդելավորում բառը ծագել է հունարեն
մոդել բառից, որը նշանակում է նմուշ: 

Հագուստի ստեղծման քայլաշարը 
Մեր օրերում հագուստի ոճի մշակմանն օգնում են նաև համակար-

գիչները, որոնց միջոցով կարելի է որոշել, թե ինչպիսին պետք է լինի նմուշ
օրինակը և այն փորձարկել համակարգչի ցուցասարքի վրա:

Ներկայացնենք գոգնոցի ձևանների (լեկալների) հիմքի վրա կատար -
վող տարրական մոդելավորման քայլերը:

Ձևանի հիմքի վրա կատարել փոփոխություններ նոր գծերի տեսքով:
Կտրել այդ գծերով, և գոգնոցի նոր մոդելը պատրաստ է:

Մոդելի էսքիզ

Մոդելավորող Կոնստրուկտավորող Դերձակ

Գծագիր, ձևան Կարելու 
տեխնոլոգիա

Պատրաստի
նմուշ
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Գոգնոցի մոդելավորման կանոնները

Գոգնոցի մոդելի ձևը փոխելու դեպքում  անհրաժեշտ է հիշել, որ
դետալները չեն կարող լինել տարբեր: Եթե ներքևի հատվածը  կլորավուն
է, եռանկյունաձև կամ ուղղանկյունաձև, ապա գրպանները և վերևի մասը
ևս պետք է ունենան նույն ձևը: 

Գործվածքի հետ աշխատելու անվտանգության
տեխնիկայի կանոնները

 

Մոդելավորման տարբերակներ

1. Ասեղները և գնդասեղները պահել հա -
տուկ դրանց համար նախատեսված տե -
ղում:
2. Չօգտվել ժանգոտ, ծռված ասեղներից և
գնդասեղներից:
3. Կարել միայն մատնոցը հագած:
4. Մկրատները պահել հարմար պատյանի
մեջ:
5. Թելը կտրել փոքր մկրատով, այլ ոչ թե
ատամներով: Դա ոչ միայն վտանգավոր է,
այլ նաև չափազանց տգեղ:



ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ
ԳԵ ՂԱՐ ՎԵՍ ՏԱ ԿԱՆ ՄՇԱ ԿՈ ՒՄ

§ 22. ՓԱ ՓՈ ՒԿ ԽԱ ՂԱ ԼԻՔ ՆԵ Ր
 Խա ղա լի քը  ծա գե լ է  մա րդ կու թյան  պատ մու թյա ն ըն թաց քո ւմ որ պե ս

ե րե խային  կյան քին  նա խա պատ րաս տե լու, նրան զբա ղեց նե լու և զար գաց -
նե լու  հա մար կար ևոր իր: Ա ռա ջին խա ղա լիք նե րից են փա փո ւկ խա ղա լիք -
նե րը`  տիկ նիկ նե րը: Հայտ նի չէ, թե ով է ստեղ ծել ա ռա ջին տիկ նի կը, բայց
աշ խար հի բո լոր ազ գե րն ու նե ցել են ի րե նց ազ գային տո նե րի հետ կապ -
ված խոր հր դա նիշ-տիկ նիկ ներ: Դա րեր շա րու նակ տիկ նիկ նե րը կազ մել են
տար բեր ազ գե րի մշա կույ թի ան բա ժա նե լի մա սը:

Դրանք հիմնականում պատրաստել են առանց դեմքի՝ կոճղի վրա լաթի
կտորներ փաթաթելով: Ավանդության համաձայն՝ դեմք ունեցող տիկնիկի
մեջ հեշտությամբ մտնում էր չար ոգին և վնասում մարդկանց: Ավելի ուշ
ստեղծվել են դեմք ունեցող տիկնիկներ:

Տիկ նիկ նե րը հնա գույն ժա մա նակ նե րից ե ղել են  ազ գային տո նե րի բաղ -
կա ցու ցիչ մա սը և ի րե նց հա գո ւս տով ու ար տա քին տես քով մա րմ նա վո րել
են տվյալ ազ գի աշ խար հայաց քային ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րը:

109
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Մենք ունենք բազմաթիվ ազգային տիկնիկներ, շատերը հասել են մինչև
մեր օրերը և այսօր էլ հաճախ կիրառվում են տոների ժամանակ: Դրանցից
են Ակլատիս, Մեծ Պահքի, Համբարձման հարս, Ուստիարայի տիկնիկները: 

Հայկական մշակույթի ամենագեղեցիկ, խորհրդանշական և խոր հրդա -
վոր արժեքներից են հայոց ծիսական տիկնիկները: Տիկնիկների միջոցով
ձգտել են ապահովել բերք ու բարիքի առատությունը, պտղաբե րությունը,
արգասաբերությունը, ընտանեկան և անձնական հաջողությունները: 

Սովորաբար տիկնիկ պատրաստել են կանայք, օգտագործելով
ամենատարբեր նյութեր` փայտ, թելեր, կավ, մետաղ, կաշի, մորթի, մազ և
խմոր: Տիկնիկագործությունը, որ առաջներում ավելի շուտ իբրև արհեստ
էր հայտնի, այսօր արդեն արվեստի ինքնատիպ դրսևորում է:

Նուռի անձրևի
հարս

Ուստիա տատ Ակլատիս պապ Պաս պապ
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§ 23. ՓԱՓՈՒԿ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐԻ
ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ

ԴՐԱՆՑ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

Փափուկ խաղալիքները գոյություն  ունեն շատ հին ժամանակներից:
Մի այն թե, զուտ խաղալիք լինելուց բացի, դրանք կարող են լինել առավել
օգ տա կար իր: 

Օրինակ` կար ու ձևի համար կարևոր և  անհրաժեշտ պարա գաներ:

Այս իրերի առավելությունը նրանց յուրահատկության, անկրկնե լիության
մեջ է: Ամենակարևորն այն է, որ այս առարկաները պատ  րաստվում են
սեփական ձեռքերով, դրանց մեջ դրվում են անչափ սեր և հոգի: Գործ -
նականում նման իրերը բավականին գործառնական են, երկար ժամանակ
ծառայում են տիրոջը:

Նման խաղալիքների շարքին են պատկանում կենդանիների, մրգերի և
բանջարեղենների տեսքով ասեղամանները: Դրանք պատրաստվում են
թել չթողնող գործվածքներից՝ պարզ պատկերների միջոցով: Այս ինքնա -
շեն առարկաները հնարավորություն են տալիս անվտանգ պահպանել
թելը, ասեղը, գնդասեղը: Դուք կարող եք ստեղծել ձեր ասեղամանի
տարբերակը:
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Փափուկ խաղալիք-բարձեր կարող են կարվել և ձեռքով, և կարի
մեքենայով: Ձևավորման նպատակով օգտագործվում են թել չթողնող
գործվածքներ, կոճակներ, գունավոր թելեր և այլ նյութեր:

Նման  փափուկ խաղալիքները կարող են լինել հրաշալի նվերներ ձեր
մտերիմների համար:  Դրանք գունեղ են, յուրահատուկ և միակն են իրենց
տեսակի մեջ:

Ավելի փոքր չափերի փափուկ խաղալիքները կարող են օգտագործվել
որպես գրչատուփ: Այս դեպքում դրանք չեն լցոնվում: Դրա փոխարեն
կարվում է աստառ և ավելացվում շղթա բացել-փակելու համար: Ստեղծեք
ձեր գրչատուփի տարբերակը` օգտվելով ներկայացված օրինակներից,
կամ պարզապես ստեղծեք նորը` ձեր անհատական, անկրկնելի տար -
բերակը:

Անչափ գեղեցիկ և հրապուրիչ են սեփական ձեռքերով ստեղծած
պայուսակները և դրամապանակները: Դրանք կարող են լինել փափուկ
խաղալիքի տեսքով կամ պարզապես պարզ պայուսակներ` ձևավորված
ապլիկացիայի տարրերով:



Անկրկնելի են ինքնաշեն կախազարդերը` պատրաստված կաշվի մանր
կտորներից: Դրանց մասնիկները  կարող են իրար միացվել թակա լակա -
րով, որն, ինչպես գիտեք, փոխարինում է մեքենայակարին:

Փափուկ խաղալիքներ` բարձեր, ասեղամաններ, գրչատուփեր, պայու -
սակներ և կախազարդեր ստեղծելու փուլերը նույնանման են. 

1. Ընտրել մոդելը:
2. Ընտրել նյութերը:
3. Գծել գծագիրը:
4. Պատրաստել ձևվածքը:
5. Ձևել՝ թողնելով կարաբաժիններ:
6. Դետալները միացնել  գնդասեղներով կամ բլանդակարով:
7. Դետալները միացնել հիմնական կարատեսակով: 
8. Ձևավորել ապլիկացիայի տարրերով:

§ 24. ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ԹԱԹՄԱՆ
ԿԱՐԵԼՈՒ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ

Փափուկ խաղալիքների տարատեսակներից են խոհանոցային որոշ
պարագաները` խոհանոցային թաթմանները, բռնիչները և այլն:  Օրինակ՝
խոհանոցային թաթմանի գծագրի հիման վրա կարող ենք պատրաստել
բազմաթիվ այլ հետաքրքիր և յուրօրինակ թաթմաններ:

Խոհանոցային ձեռնոցի գծա-
գիրը կառուցելու նպատակով
կարելի է օգտվել երկու տարբե-
րակներից` գծագրի կառուցումը
ըստ վանդակների և ըստ չա-
փերի:
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4սմ
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Ձևանը տեղադրել գործվածքի վրա, ամրացնել գնդասեղներով, կավ-
ճագծել՝ թողնելով կարաբաժինները: Առանց կտրելու կարել կավճագծի
հետքով: Ձևել ըստ կարաբաժինների:

Բութ մատի և թաթմանի հիմքի կարի անկյունում կատարել կտրվածք:
Այնուհետև կարվածքը շրջել:

Թաթմանը կարելի է ձևավորել ցանկացած ձևով, ելնելով երևա-
կայությունից և հմտությունից: Դրանք կարող են լինել ուրախ մարդուկներ,
կենդանիներ և այլն: Խոհանոցային թաթմանները, բռնիչները և այլ
պարագաները պետք է լինեն ներդաշնակ, պատրաստված լինեն նույն
ոճով, վառ  գունային համադրությամբ:

Խոհանոցային թաթմանների պատրաստման այլ տարբերակներ

Խոհանոցային թաթմանների հավաքածուն կարող են լրացնել նույն
գործվածքից կարված այլ իրեր` սրբիչ, գոգնոց, գլխաշոր և այլն:
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§ 25. ՓԱՓՈՒԿ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ
ԱՍԵՂԱՄԱՆ

Մենք շարունակում ենք սովորել ձևանների օգնությամբ նշագծումներ
կատարել, դետալներ կտրել, այդ դետալները հավաքել, կարել և
արդյունքում ստանալ նոր իր, սովորել սեփական ձեռքերով պատրաստել
ասեղների համար գեղեցիկ, յուրօրինակ ասեղաման: Այս աշխատանքների
ընթացքում կսովորենք փափուկ խաղալիքների լցոնման, ձևավորման
գործընթացը:

Գլխարկ-ասեղաման
Կտրել երկու շրջան,

կարել բլանդակարով

1-ին շրջանի վրա դրվում է
ստվարաթղթե ձևանը և ձգվում

բլանդակարի

2-րդ շրջանը լցոնվում է, բայց
վերջնական չեն ամրացնում

Լցոնած շրջանը դնել առաջին
շրջանի վրա և ամրացնել

թելերը

Միացնել գլխարկի հատակը
վերևի հետ գաղտնակարով

Ամրացրած թելերը հավաքել
կենտրոնում

Միացնել գլխարկի հատակը վերևի հետ գաղտնակարով

Ձևավորել գլխարկը

Ձևանը տեղադրել
գործվածքի վրա
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ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Եթե գլխարկ-ասեղամանն իր տեղը կգտնի ձեր աշխատասեղանին,
ապա ժամանակն է ստեղծել մի նոր տեսակի ասեղաման, որն իր տեղը
կգտնի ձեր պայուսակում: Հաճախ հայտնվում ենք այնպիսի հանգամանք-
ներում, երբ անսպասելի իրավիճակներում մեզ պետք է գալիս թել ու ասեղ,
գնդասեղ և այլն: Նման իրավիճակներում մեզ փրկում է պայուսակում
եղած ասեղամանը: Եթե այն պատրաստված է սեփական ձեռքերով, ապա
կրկնակի հաճելի է դառնում դրա օգտագործումը: Պայուսակում հարմար է
պահել նոթատետր-ասեղամանը: Ուսումնասիրեք տարբերակները և
որոշեք, թե ինչ պատրաստել:

Հիշե´ք, որ ամենայուրօրինակ տարբերակը ձեր ստեղծագործությունն է:

Նոթատետր-ասեղաման
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Նոթատետր-ասեղամանների շապիկները կարող են ունենալ տարբեր ձևավորումներ

Նոթատետրի էջերն իրար
միացնել օղակարով՝
մեջտեղում դնելով

սինթեպոնի բարակ շերտ

Ասեղամանի ներսի էջերը
կարելի է ձևավորել ըստ

ցանկության

Ապլիկացիան ամրացնել
գնդա սեղներով և միացնել

շապիկի հիմքին մանր
բլանդա կա րով

Ձևանը տեղադրել 
գործվածքի վրա,

կտրել ապլիկացիայի
նմուշը

Նկարել որևէ 
պատկեր, այն կտրել՝
ձևանը պատրաստ է

Անհրաժեշտ
պարագաներ

Նոթատետրի
շապիկը
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§ 27.  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
Ինչպե՞ս պլանավորել որևէ իր կարելու գործընթացը: Ինչպես և ցան կա -

ցած գործընթաց, հագուստ կարելը նույնպես ենթադրում է գործողու թյուն -
նե րի պլանավորում: Դրանով է պայմանավորված վերջնարդյունքի որա կը:
Նա խապես պլանավորված աշխատանքն իրենից ներկայացնում է աշխա -
տան քի հստակ քայլաշար, որի ընթացքից կատարողը ստանում է գերա -
գույն հաճույք: Առաջանում է նոր գա ղա փար ներ իրականացնելու, ստեղ -
ծագործելու մեծ ցանկություն: Ստորև ներկայացնում ենք աշխատանքի
պլա նավորման քայլաշարը:

1. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում մոդելավորումը:
2. Ի՞նչ նշանակություն ունի գոգնոցը մարդու կյանքում:
3. Ի՞նչ գործվածքից են կարում գոգնոցները:
4. Ի՞նչ չափսեր են անհրաժեշտ գոգնոց կարելու համար:
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1 Ընտրել մոդելը և նյութերը

2 Վերցնել չափսերը

3 Կառուցել գծագիրը

4 Պատրաստել ձևանը  (լեկալը)

5 Գործվածքը նախապատրաստել ձևելուն

6 Ձևել

7 Ձևած դետալները նախապատրաստել
կարելուն

8 Կատարել կարելու քայլաշարը

9 Արդուկել պատրաստի իրը
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ՄԵՔԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՐՐԵՐ
§ 28. ԿԱՐԻ ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Այ սօր դժ վար է պատ կե րաց նել որ ևէ ըն տա նիք, ո րը չու նե նա կա րի մե -
քե նա:  Իսկ դո ւք երբ ևէ մտա ծել եք՝  ո՞վ և ե՞րբ է այն ստեղ ծել: Կա րի մե քե -
նայի ստեղծման գա ղա փա րը ծա գել է 15-րդ դա րի վեր ջո ւմ` Լե ո նար դո դա
Վին չի ի մոտ, սա կայն նրա ստեղ ծած կա րի մե քե նան աշ խա տո ւմ էր դժ վա -
րու թյա մբ և կա րո ւմ  դան դաղ ու ա նո րակ` ձեռ քով կա րե լն ա վե լի ա րագ և
ո րա կով էր ստաց վո ւմ: Այդ կա րի մե քե նան հա մար վեց ան հա ջող փո րձ:

Պարզվում է, որ 14-րդ դա րո ւմ հո լան դա ցի նե րին հա ջող վել է  ստեղ ծել
կա րի մե քե նա, ո րի գոյու թյու նը պահ պան վո ւմ էր խի ստ գա ղտ նի: Դո ւք
կմ տա ծե ք, որ նրա նք այն հայտ նա բե րել են այդ դա րա շր ջա նի շքեղ հա-
 գո ւստ  նե րը կա րե լո՞ւ նպա տա կով: Ա մեն ևին էլ ոչ, չնայած այդ հա գո ւստ նե -
րը կա րե լը բա վա կա նին դժ վար գոր ծըն թաց էր, ա մեն մի հա գո ւստ կար վո ւմ
էր մի քա նի ա միս նե րի ըն թաց քո ւմ և այն կա րո ւմ է ին  տաս նյակ և ա վե լի
դեր ձակ ներ, բնա կա նա բար՝ ձեռ քով:
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Չնայած այս դարաշրջանի հագուստներ կարելը դժվար գործ էր,
սակայն կարի մեքենայի ստեղծումը կապ չուներ հագուստի հետ: Այն ավելի
շատ ռազմավարական  խնդիր էր: Զինվորական առագաստանավերի
համար պահանջվում էր մեծ քանակությամբ առագաստներ, որի կարելը
ծանր և դժվար գործընթաց  էր: Կարի մեքենայի ստեղծումը կթեթևաց ներ
և կհեշտացներ այն:  

Հոլանդացիների կարի մեքենայի գծագրերի գաղտնիքը չի բացա հայտ -
վել մինչև օրս: Հոլան դա ցիներից հետո շատերն են աշխատել կարի մե -
քենայի ստեղծման գաղափարի շուրջ, սակայն կարի մեքենայի ստեղծ ման
իրավունքը պատ կա նում է ամերիկացի գործարար Իսահակ Զին գե րին: 

Նրան հաջողվեց կատարելագործել Էլիաս Խոուի  1845 թվին ստեղծած
կարի մեքե նան և այն կոչեց իր անունով`
«ԶԻՆԳԵՐ» (1850թ.): 

Իսահակ Զինգերը բարեհաջող վա ճա ռեց
իր ստեղծած առաջին կարի մեքե նա ները և
զբաղվեց դրանց մասսա յական ար տադրու -
թյամբ: Պարոն Զինգերը բա ցում է գործա րա -
նը գործա րանի հետևից:  

Նրա արտա  դրանքը հասնում է երկրա -
գնդի բոլոր անկյունները: Կարի մեքե նա յի
պահանջարկն այնքան է մեծանում, որ շու -
տով գործարաններ են բացվում նաև այլ

ՄԵՔԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐ

1845 թվին ամերիկացի
Էլիաս Խոուն ստեղծեց
առաջին կարի մեքենան

Իսահակ ԶինգերԷլիաս Խոու 
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երկրներում: «ԶԻՆԳԵՐ» մակ նիշի
կա րի մեքենա արտա դրող գոր -
ծարան բաց վում է նաև Ռուսաս -
տանում` Պոդոլսկ քաղա քում:

«ԶԻՆԳԵՐ» կարի մեքենա ներն
իրենց պատմական ճա նա պարհին
են թարկվել են բազ մա թիվ փոփո -
խու թյուն նե րի: Դրանք այսօր էլ
արտա դրվում են, սակայն իրենց
ար տա քին տեսքով նման չեն նախ -
կիններին: Կարի  մե քենայի ստեղ -
ծու մը 50 անգամ արագա ցրեց կ ա-
  րելու արագությունը, կարը դար -
ձավ ամուր և ուղիղ: Իսահակ Զինգերը չէր անտեսել նաև երեխաներին:
Նա հատուկ երե խա ների համար արտադրել էր մանկական կարի մեքե -
նաներ, որոնք կա րում էին նաև մեծերինը: Եվ այդ ժամանակ այդ կարի
մեքենաները հա մարվում էին ամենահարգի նվերն աղջիկ-երեխաներին:

Երջանիկ էր յուրաքանչյուր աղջնակ, ով արժանանում էր նման նվերի:

§ 29. ԿԱՐԻ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Ժամանակակից կարի մեքենաները բազմազան են և բազմատեսակ:
Դրանք ըստ նշանակության կարող են բաժանվել երկու մեծ խմբերի.

1. արտադրական,
2. կենցաղային:
21-րդ դարի կենցաղային կարի մեքենաներն արտադրվում են

ավտոմատ և կիսաավտոմատ շարժաբերով: Դրանք նույնպես բազմազան
են և բազմատեսակ` գեղեցիկ արտաքին դիզայնով: Հատկապես բոլորին
հրապուրում է այս կարի մեքենաների տեսքը և չափերը,  կոճակ և կոճակի
անցքեր կարելու, գործվածքի եզրերը մաքրակարելու, դեկորատիվ կարա -
տեսակներ կատարելու բազմատեսակ հնարավորությունները:     

Ժամանակակից կարի մեքենաներն օրեցօր կատարելագործվում են և
այսօր դրանք արդեն հագեցված են համակարգչային ղեկավարմամբ:
Կարի մեքենաներն ապահովում են  որակյալ բազմատեսակ կարաշարքեր,
կատարում են այլ գործողություններ:  

Ինչպես Իսահակ Զինգերի ժամանակ, այսօր էլ չեն անտեսվել
երեխաները: Նրանց համար արտադրվում են բազմատեսակ մանկական
կարի մեքենաներ (կարում են ինչպես մեծերի կարի մեքենաները): 

ՄԵՔԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐ

«ԶԻՆԳԵՐ» կարի մեքենաների գործարանը
Պոդոլսկում /1900թ./
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§ 30. ԿԱՐԻ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ
ՇԱՐԺԱԲԵՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Կարի  մեքենաները նախ և առաջ նախատեսված են հագուստ,
անկողնային սպիտակե ղեն, վարագույրներ, կահույքի պաստառներ,
զինվորական համազգեստ և այլն կարելու համար: Կարի մեքենայի մի -
ջոցով մի ացնում են գործվածքից ձևած մանրամասերը, կատարում են
դեկորատիվ կարատեսակներ, ձեռագործ և վերանորոգման աշխա-
տանքներ:  Կարի մեքենաներն արագացրել և հեշտացրել են դերձակների
աշխատանքը, բարձրացրել կարի որակը: 

Կենցաղային կարի մեքենաներն աշխատում են տարբեր տեսակի
շարժաբերների միջոցով: Դրանք են`  շարժաբեր ձեռքի միջոցով, շար-
ժաբեր ոտքի միջոցով, էլեկտրական շարժաբեր:

Ձեռքի շարժաբեր

Ձեռքի շարժաբերով կարի մեքե նա -
ներն աս տիճանաբար դուրս են գա լիս
կիրառու թյունից: 

Այդ կարի մե  քե  նաներով աշխատելն
ան հարմար է,  քանի որ աջ ձեռքը բռնակը
պտտեց նելով է զբաղ ված և ոչ թե իր
գործով:

ՄԵՔԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐ

1. Կափարիչ
2. Փոխանցման լծակ
3. Մեծ ատամնանիվ
4. Փոքր ատամնանիվ

1. Թափանիվ
2. Մատ
3. Բռնակ 
4. Փոխանցման լծակ
5. Բույն
6. Սևեռիչ
7. Կալունակ
8. Շփումային պտուտակ
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Ոտքի շարժաբեր

Ոտ քի շար ժա բե րով կա րի մե քե նան բա -
րեն պա ստ պայ ման ներ է ստեղ ծո ւմ կա րո ղի
հա մար: Այս տե սա կի կա րի մե քե նան ա զա -
տո ւմ է մար դու եր կու ձեռ քե րը և դա ար դեն
մեծ ա ռա վե լու թյո ւն է ձեռքի շար ժա բե րով
կա րի մե քե նայի նկատ մա մբ: 

Ոտ քի շար ժա բե րով կա րի մե քե նա նե րը
հրա շա լի ու սո ւմ նա կան մե քե նա ներ են
 կա րել սո վո րեց նե լու հա մար: Այս մե քե նա -
նե րի ա րա գու թյու նը հեշ տու թյա մբ ղե կա -
վար վո ւմ է և սո վո րո ղի հա մար ստե ղծ վո ւմ
են բա րեն պա ստ պայ ման ներ:

Սա կայն ինչ պես ձեռ քի շար ժա բե րով կա րի մե քե նա նե րը, այն պես էլ
ոտ քի շար ժա բե րով կա րի մե քե նա նե րն աս տի ճա նա բար զի ջո ւմ են ի րե նց
տե ղը 21-րդ դա րի ժա մա նա կա կից  ավ տո մատ, կի սաավ տո մատ և հա մա -
կա րգ չային հնա րա վո րու թյո ւն նե րով կա րի մե քե նա նե րին: Դրա նք հար մա -
րա վետ են` զբա ղեց նե լով նվազագույն տա րա ծու թյո ւն, հզոր են, հա գե ցած
են բազ մա զան այլ հնա րա վո րու թյո ւն նե րով:

 Ժա մա նա կա կից կա րի մե քե նա նե րը հա գե ցած են հա տո ւկ հար մա րան -
քով, ո րը բացում է կո ճա կի տար բեր տե սա կի ան ցքեր: Հա տո ւկ նշա նա կու -
թյան կա րի մե քե նա նե րը գոր ծո ւմ են ցան կա ցած նա խշ, ո րի հրա հան գը
տալիս  է հա մա կար գի չը: Զույգ ա սեղ նե րը կա րող են կա րել  երկ գույ ն նախ -
շա կար:

ՄԵՔԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐ

1. Ոտնակ
2. Թափանիվ 
3. Փոկ
4. Պաշտպանիչ
5. Շփումային պտուտակ

1

2

3

5

4
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Էլեկտրական  շարժաբեր
 
Է լե կտ րա շար ժա բե րով կա րի մե քե նա նե րն ա րա գըն թաց են, հա մար վում

են ժա մա նա կա կից կա րի մե քե նա ներ: Ձեռ քի և ոտ քի շար ժա բե րով կա րի
մե քե նա նե րը հնա րա վոր է դա րձ նել է լե կտ րա շար ժա բե րով աշխատող: Սա -
կայն դրա նից չի փոխ վո ւմ կա րի ո րա կը, տե սակ նե րը և մե քե նայի  հնա րա -
վո րու թյո ւն նե րը: Թե րևս փոխ վո ւմ է մի այն ա րա գու թյու նը:

1.   Լույսը պետք է ընկնի ձախ կողմից:
2.  Կարի մեքենայի վրա չպետք է լինեն ավելորդ առարկաներ:
3.  Աթոռը պետք է դրված լինի ուղիղ ասեղի դիմաց: 
4.  Նստել աթոռի ամբողջ մակերեսի վրա:
5.  Նստել ուղիղ, հենարան ունեցող աթոռին: 
6.  Կարողի և մեքենայի հեռավորությունը պետք է լինի 10-15 սմ:
7.  Կարելու ընթացքում  դեմքով շատ չմոտենալ աշխատող  

ասե ղին:  Աչքից մինչև ասեղի հեռավորությունը` 30-40 սմ: 
8.   Հեռու պահել նաև մատներն աշխատող թաթիկից և ասեղից:
9.   Սովորել թելել կարի մեքենան` վերևի և ներքևի թելերը:
10.  Ոտքի շարժաբեր ունեցող մեքենային վարժվելու համար նա-

խա պես  վարժեցնել ոտքի շարժումները (ոչ աշխատանքային  
իրա վիճակում):

11.   Սովորել կարել ուղիղ կարաշարք:
12.  Նախապատրաստել փոքր մկրատ թելերը կտրելու համար:
13.  Նախապատրաստել փոքր արկղ (կոշիկի տուփ)  կտրած  

թելերը  գցելու համար:
14.  Կարելու ընթացքում շրջապատը պահել մաքուր: 
15. Աշխատանքային սեղանը հագեցնել համապատասխան  

գործիքներով:

ՄԵՔԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐ

1. Էլեկտրաշարժիչ
2. Ոտնակ

2

1
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§ 31. ԿԱՐԻ ՄԵՔԵՆԱՅԻ 
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

ՄԵՔԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐ

1 Միացնել կարի մեքենան վարդակին:

2

Պտտեցնելով մեծ անիվը դեպի կարողը,
բարձրացնել թաթիկը կառավարող ձողը, 

բարձ րացնել նաև ասեղը` դնելով այն  
ամենաբարձր դիրքում: 

3
Թելը տեղադրել կոճի համար 

նա խատեսված ձողի  վրա:

4

Պտտեցնելով  մեծ անիվի կենտրոնում
տեղադրված փոքր անիվը` կարի մեքենան 

փոխել ոչ աշխատանքային վիճակի
(պարապ ընթացք):

5
Ցանկացած կարի մեքենա հագեցած է 

լցավորման սարքով: Լցավորման սկզբում 
թելի ծայրն անցկացնել  կոճի անցքով, 

այն մի քանի անգամ պտտեցնել՝
թելը ֆիքսելու նպատակով:

6

Թելի կոճը տեղադրել դրա համար նա խա տես-
ված ձողի վրա: Կոճը պետք է ամրացրած լինի,
որպեսզի դուրս չգա մասրակի կոճը լցավորման

ընթացքում: Տեղադրել մասրակի կոճը լցավորման
մասրային թասակի սարքի վրա: Այն տեղաշարժել

դեպի աջ, սկսել լցավորումը: Լցավորման
ավարտին սարքավորումը տեղաշարժել դեպի

ձախ: Լցավորման ավարտին կտրել անցքից դուրս
եկած թելի ավելորդ մասը:
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ՄԵՔԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐ

7
Երբ մասրակի կոճն ամուր հագցրած է

լցավորման սարքի  ձողին, ոտքով սահուն 
սեղմել  ոտնակը: 

8

Կարի մեքենայի ներքևի թելի տեղադրումը:
Լցավորված մասրակի կոճը հագցնել 

մասրային թասակի վրա:

9
Թելի ծայրն անցկացնել ճեղքի միջով, 

թողնելով 10 սմ երկարության թել: 

10 Բացել շարժական երիզ: 
Հագցնել մասրային թասակի ձողի վրա:

11 Սովորել թելել կարի մեքենայի վերևի 
թելը նշված սլաքների ուղղությամբ:

12

Բռնելով վերևի թելի ծայրը` պտտեցնել մեծ
անիվը դեպի կարողը, որպեսզի ասեղն իջնի
ներքև և վեր հանի մասրային թասակի թելը:

13
Վերևի և ներքևի թելերը բռնել միասին և 

տեղադրել թաթիկի տակ:
Կարի մեքենան պատրաստ է կարելուն:
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Գործնական աշխատանք

1. Վարժություններ կարի մեքենայով:
2. Կարի մեքենայով կարելու հմտության ձեռքբերում:
3. Մեքենակարում:

Անվտանգության տեխնիկայի  կանոններ
կարի  մեքենայով աշխատելիս

1.  Կարողի մազերը թաքցնել գլխաշորի տակ:
2. Մկրատը կամ այլ գործիքները չդնել  

մեքենայի պտտվող մասերին մոտ: 
3. Աշխատանքից առաջ հանել կարվող իրի 

միջից  ասեղը և գնդասեղները: 
4. Չմոտենալ մեքենայի շարժվող մասերին:
5. Հետևել մարմնի, ձեռքերի և ոտքերի ճիշտ դիրքին:
6. Աշխատանքից առաջ ստուգել էլեկտրալարերի վիճակը:
7. Վերևի թելի թելումը, ներքևի թելի տեղադրումը կատարել 

անջատած էլեկտրաշարժիչի վիճակում:
8. Էլեկտրական շարժիչն անջատելիս բռնել ոչ թե լարից, այլ եղա- 

նիկից:
9. Էլեկտրական շարժիչի ոտնակի հետ պետք է վերաբերել  զգու -

շու թյամբ` այն պետք է սեղմել  սահուն, առանց կտրուկ շար -
ժումների:

10. Աշխատանքի ավարտից հետո անջատել էլեկտրական շարժիչը, 
կարգի բերել աշխատատեղը:

Կարի մեքենայի հետ աշխատելու  կանոնները

1. Մեծ անիվը պտտել կարողից դեպի դուրս:
2. Թելի և ասեղի հաստությունն ընտրել գործվածքին համապատասխան:
3. Կարելուց առաջ ստուգել վերևի թելի ձգվածության աստիճանը,

կարաշարքի որակը:
4. Մեքենան թելել կարի մեքենայի անձնագրի ցուցումների համաձայն`

վերևի և ներքևի թելերը պետք է լինեն նույն հաստության և միագույն:
5. Հիշել` կարի ընթացքում կարվող դետալը պետք է լինի ձախ կողմում,

իսկ կարաբաժինը` աջ:
6. Կարելուց առաջ ասեղը խրել գործվածքի մեջ, հետո նոր իջեցնել

թաթիկը, թելերը հանել դուրս` 8-10 սմ երկարությամբ:
7. Կարաշարքը կարելուց հետո բարձրացնել թաթիկը, գործվածքը ձգել

դեպի դուրս՝ ձգելով թելերը, դրանք կտրել՝ օգտվելով դանակից, որը
տեղադրված է թաթիկից վերև` հետևի հատվածում:

8. Աշխատանքների ավարտին թաթիկի տակ դնել մի փոքր գործվածքի
կտոր, ասեղը խրել դրա մեջ և իջեցնել թաթիկը:

ՄԵՔԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐ
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