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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ՀՀ-ում ՄԿՈՒ համակարգի կողմից մշակվել են մասնագիտական 
կրթական չափորոշիչներ, որոնք ներդրվում են մասնագիտական ուսում-
նական հաստատություններ, դրանց համապատասխան ուսումնառու-
թյուն կազմակերպելու համար:  

Այդ չափորոշիչների նպատակն է՝ գիտելիքներ հաղորդող ուսումնա-
ռությունից անցում կատարել կարողություններին միտված ուսումնառու-
թյանը:  

Համապատասխան մասնագիտական կրթական չափորոշիչներով 
կարողություններին միտված ուսումնառության կազմակերպմանն օժան-
դակելու համար մշակվում են ձեռնարկներ: 

2907 «Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգոր-
ծական աշխատանքներ» մասնագիտության «Հյուսն, ատաղձագործ» որա-
կավորման համար ձեռնարկը նախատեսում է ԱՀԱ-3-10-009 «Դռների 
պատրաստման հմտություններ», ԱՀԱ-3-10-008 «Տանիքի փայտե շինված-
քամասերի պատրաստման հմտություններ», ԱՀԱ-3-10-007 «Տախտակե 
հատակի փայտե շինվածքամասերի պատրաստման հմտություններ», 
«Հարթփորվածքային փորագրման աշխատանքներ», «Երկրաչափական 
փորվածքների հիմնական տարրերի փորակման աշխատանքներ» մոդուլ-
ների տեսական և գործնական ուսումնառության նյութեր:  

Ներառված են տեսական նյութեր, որոնց ուսուցումից բխում է նաև 
գործնական աշխատանքի արդյունքի իրականացնումը` տվյալ կարողու-
թյունների ձեռք բերումը: 

Ձեռնարկում ներկայացվում են լողաթներով ներսի և արտաքին 
դռների պատրաստման գործնական աշխատանքերը, տանիքի և հատակի 
փայտե շինվածքամասերի պատրաստումը` զուգակցելով ծպեղի և հա-
տակի պատրաստման գործույթներով:  

Մեծ ուշադրություն է դարձվում որպես հյուսն, ատաղձագործ արհես-
տավորի պատրաստման համար ձեռքի գործիքներով աշխատանքներին` 
տվյալ բնագավառում արհեստավարժության արդյունքներին լիիրավ տի-
րապետելու նպատակով:  
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Վերջին ժամանակներում տարածում է գտել նաև պատրաստված 
փայտե շինվածքամասերի վրա փորագրման աշխատանքների կատարու-
մը` օրինակ, դռների լողաթների կամ դռան շրջանակի վրա հարթփոր-
վածքային, երկրաչափական, փորվածքների հիմնական տարրերով հա-
մակցված փորագրումները, ինչպես նաև գեղարվեստական հատակի 
պատրաստման ընթացքում փորագրման պարզագույն աշխատանքների 
իմացությունը:  

Ձեռնարկում նպատակահարմար գտնվեց ընդգրկել ուսում-
նառության նյութեր այսպես կոչված փորագրման այբուբենի վերաբերյալ:  

Հույս ունենք, որ այս ձեռնարկը կնպաստի մասնագիտական ուսում-
նական հաստատություններում նշված մասնագիտությամբ և որակավո-
րումով ուսումնառություն իրականացնելու գործառություններին: 
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Գլուխ I.Դռների դասակարգումը 
 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 
 

ՈՒսումնառության արդյունք 1. Մեկնաբանել ըստ հատկանիշների՝ 
դռների տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 

Կատարման չափանիշներ 
ա. ճիշտ է մեկնաբանում, ըստ հատկանիշների, դռների տեսակներն 

ըստ նշանակության, կառուցվածքի և նյութի, 
բ. ճիշտ է կարդում դռների աշխատանքային գծագրերը, 
գ. ճիշտ է մեկնաբանում դռների կառուցվածքային առանձնահատ-

կությունները: 
ՈՒսումնառության արդյունք 2. Մեկնաբանել ըստ նշանակության, 

ըստ կառուցվածքի՝ դռների տեսակները, կատարել էսքիզներ և աշխա-
տանքային գծագրեր: 

ա. Ճիշտ է մեկնաբանում ըստ նշանակության` արտաքին, ներքին, 
ըստ կառուցվածքի` փակ, ապակե, կիսաապակե, միասնամեջ, երկսնա-
մեջ, վահանավոր, լողաթավոր դռների տեսակները: 

բ. Ճիշտ է կատարում ըստ պայմանի՝ արտաքին դռների էսքիզները և 
աշխատանքային գծագրերը: 

ՈՒսումնառության արդյունք 3. Պատրաստել ըստ պայմանի արտա-
քին դուռ: 

ա. Ճիշտ է պատկերում ըստ պայմանի արտաքին դռան շինվածքա-
մասերի էսքիզներն ու աշխատանքային գծագրերը:  

բ. Ճիշտ է կատարում չափադրումները, գծանշումները, պատրաս-
տում շինվածքամասերը: 

գ. Ճիշտ է կատարում շինվածքամասերի միացումները: 
դ. Ճիշտ է երեսամշակում: 
ե. Ճիշտ է երեսապատում: 
զ. Պահպանում է անվտանգության կանոնները: 
ՈՒսումնառության արդյունք 4. Պատրաստել ներքին դուռ՝ ըստ 

պայմանի. 
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ա. Ճիշտ է պատկերում ըստ պայմանի ներքին դռան շինվածքամա-
սերի էսքիզներն ու աշխատանքային գծագրերը:  

բ. Ճիշտ է կատարում չափադրումները, գծանշումները, պատրաս-
տում շինվածքամասերը: 

գ. Ճիշտ է կատարում շինվածքամասերի միացումները: 
դ. Ճիշտ է երեսամշակում: 
ե. Ճիշտ է երեսապատում: 
զ. Պահպանում է անվտանգության կանոնները: 
 

Տեսական ուսուցում 
 

1.Դռների տեսակները 
1.1.Ըստ բացման եղանակի դռները լինում են` 
ա) լայն բացվող` միափեղկանի և երկփեղկանի, որոնք բացվում են 

միակողմանի և գրավում են մեծ բացման տարածություն, 
բ) ճոճանակային` միափեղկանի և երկփեղկանի, որոնք բացվում են 

երկկողմանի, 
գ) տեղաշարժվող` դեպի պատի խորշը կամ պատի երկայնքով տե-

ղաշարժվող (սահող) փեղկերով, 
դ) դարսվածքային` փեղկերը բացվում են ծալքերով: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկար 1. Դռների տեսակներ՝ ըստ բացման եղանակի. 

ա)լայն միակողմանի բացվող, բ)ճոճանակային` երկկողմանի բացվող, 
գ)տեղաշարժվող` փեղկերի սահումով, դ)դարսովի 
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1.2.Ըստ պատրաստման գործույթների և նյութի` 
ա) վահանային (կարկասային)` բնական միաշերտ նրբատախտակմամբ, 
բ) լողաթային` բնական փայտանյութից կամ օժանդակ նյութից պատ-

րաստված լողաթներով, 
գ) զահգվածային`դռան տարրը պատրաստվում է ամբողջական փայ-

տանյութից:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 2. Ըստ պատրաստման գործույթների դռների տեսակներ. 
ա)վահանային, բ) լողաթային գ) զանգվածային 

 

 
1.3.Ըստ բացման ուղղության դռները լինում են` 
ա) Աջ բացվող` եթե դեպի քեզ փեղկը բացվում է աջ (դռան ծխնին 

տեղադրված է դեպի աջ), 
բ) ձախ բացվող` եթե դեպի քեզ փեղկը բացվում է ձախ (դռան ծխնին 

տեղադրված է դեպի ձախ): 
1.4. Ըստ տեղակայման դռները լինում են մուտքի` ներսի և դրսի, և 

միջսենյակային:  
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                                                                   Նկար 3. 
                                                                    ա)աջ բացվող, բ)ձախ բացվող 
  
 

 
2.Դռների նախագծում 
 

2.1.Դռների կառուցվածքի հիմնական տարրերը 
 

Դռների հիմնական տարրերն են փեղկը, շրջանակը, պարակալը, 
խտրակը, շրջակապը, միջնափայտը, լողաթը, սարքերը, կիպարարը, 
(դրսի դռների կառուցվածքում նաև` շեմը, շրիշակը):  

Դռների բացվող տարրը կոչվում է փեղկ: Դռնատեղում տեղակայվող 
շրջանակը, որից կախվում է փեղկը, կոչվում է դռան շրջանակ: Դռնատե-
ղի ձևավորման և շրջանակի ու միջնորմի ճեղքերը շրջանակի պարամետ-
րով տեղակայվող տարրը կոչվում է պարակալ: Ձևավոր տրամատով 
չորսվակը, որը նախատեսված է լողաթների կամ ապակեպատման մաս-
նատման և ամրացման համար, կոչվում է խտրակ: Փեղկի հիմնակմախքի 
հիմնական չորսվակներով պատրաստված շրջանակը կոչվում է շրջա-
կապ:  
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Նկար 4.Դռան կառուցվածքը. 
1-փեղկ, 2-շրջանակ, 3-պարակալ, 4-խտրակ, 5-շրջակապ, 6-միջնափայտ,  

7-լողաթ, 8-սարքեր, 9-կիպարար 
 

Չորսվակները, որոնք բաժանում են փեղկը մասերի և հանդիսանում 
են որպես ամրացում շրջակապի համար, կոչվում են միջնափայտեր: 
Առանձին փայտե վահանակը, որը լրացնում է շրջակապի և միջնափայտի 
միջև եղած բաց տարածքը, կոչվում է լողաթ: Փեղկին ամրացվող սար-
քերից են՝ փականը, ծղնին, մղլակը, շղթան և այլն:  

Դռան ձայնամեկուսիչ ու ջերմամեկուսիչ հատկությունները բարձ-
րացնող և դռան շրջանակի ու փեղկի միջև տեղակայվող մեկուսիչը կոչ-
վում կիպարար: 

  
 2.2.Դռների եզրաչափքի ընտրում 
 

Անկախ այն հանգամանքից, թե ինչպիսի դուռ է հարկավոր պատ-
րաստել, նախ և առաջ պետք է որոշել դռան փեղկի ընդհանուր չափերը, 
ինչը ընտրվում է ելնելով՝ 

ա)շենքի եւ անհատական սենյակների օգտագործման նպատակից, 
բ)դռների թողարկման նպատակից (մարդկանց մուտք, բեռների տե-

ղափոխում), 
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գ)հարկերի եւ սենյակների բարձրությունից, 
դ)մուտքի ճակատային և շենքի կամ սենյակի ներսակողմի ճարտա-

րագիտական ձևավորումից: 
Դռների փեղկերի լայնքը, եթե 650 մմ է կամ դրանից փոքր, ապա 

դրանք անհարմար են անցողունակության և առարկաների տեղափոխ-
ման համար, իսկ 1000 մմ և ավելի փեղկերի լայնքով դռները ծանր են ու 
բացման ժամանակ մեծ մակերես են զբաղեցնում: Դռների լայնքը սովո-
րաբար վերցվում է 50 մմ-ի բազմապատիկը, իսկ բարձրությունը՝ 100 մմ-ի 
բազմապատիկը: 

Դռների թողունակությունը որոշվում է մուտքի փաստացի լայնքից` 
հաշվի առնելով դրա փոքրացումը շրջանակի գրկանից և բաց վիճակում 
դռան փեղկի ելուստից: Զանգվածային տարհանման համար նախատես-
ված դռների լայնքը պետք է լինի յուրաքանչյուր 100 մարդու համար՝ 1000 
մմ-ից ոչ պակաս:  

Բնակելի շինություններում պետք է օգտագործվեն այնպիսի դռներ, 
որոնք ունեն հետևյալ եզրաչափերը. 

ա)երփեղկանի դռան լայնքը` 1290մմ, բարձրությունը` 2300 մմ, 
բ)միափեղկանի դռան լայնքը` 650 մմ, բարձրությունը` 1950 մմ և հա-

մապատասխանաբար` 750մմ և 1950 մմ, 850մմ և 2000մմ, 900մմ և 2000մմ, 
Ծառայողական դռան լայնքը պետք է լինի 850-700մմ,  բարձրու-

թյունը` 1400-1950 մմ, մշակութային-կենցաղային, վարչական և նմանա-
տիպ շինություններում խորհուրդ է տրվում օգտագործել միօրինակ 
դռներ:  

Սակայն քանի որ այդպիսի շինություններում սենյակների բարձրու-
թյունը զգալիորեն գերազանցում է բնակելի սենյակների բարձրությունը, 
ապա հաճախ դրանց դռները պատրաստում են 1390 մմ լայնքով և 2200, 
2300, 2400 և 2600 մմ, զանգվածային տարհանման համար նախատեսված 
դռները` 1800-2000 մմ լայնքով և 2200-2600 մմ բարձրությամբ:  

Դռների տեքստուրան ընտրում կամ նախագծում են՝ հաշվի առնելով 
շինության տեսակը, տարածքի բնույթը, մուտքի ճակատային և շենքի 
կամ սենյակի ներսակողմի ճարտարագիտական ձևավորումը: Ելնելով 
այս նկատառումներից՝ ընտրում են շրջակապի տրամատը, արանքակալ-
ները, խտրակները, պարակալները և անհրաժեշտ սարքերը: Շինության 
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բոլոր դռները պետք է ընդգրկվեն մեկ ընդհանուր ճարտարապետական 
համակառուցվածքի մեջ: 

Շրջակապի տրամատի, միջնափայտի և խտրակների հատվածքները 
որոշվում են ամրության տեսանկյունից և ճարտարապետական ձևա-
վորումից: Շրջակապի հաստությունը սահմանվում է ելնելով միօրինակ 
տախտակների չափերից, իսկ լայնքը որոշվում է բութակահատ հաստո-
ցի՝ ըստ խորության մշակման հնարավորությունից (120 մմ), և փականի 
ճիշտ փորումից: Ներսի դռների շրջակապի լայնքը պետք է լինի 90-110 մմ, 
իսկ դրսի դռներինը` 120 մմ: Ավելի լայն շրջակապերը պատրաստվում են 
շրջանակի հետ միասին:  

Շրջակապի, միջնափայտի, խտրակի, արանքակալի և պարակալի 
տրամատները որոշվում են ըստ ամրության պահանջների և ճարտարա-
պետական ձևավորման:  

Շրջակապի տրամատի փորվածքով հյուսնային միացք ստանալու 
համար շրջակապի և խտրակի տրամատների տաշումը պետք է սկսել 
ուղիղ կամ բութ անկյան տակ:  

Լողաթի հաստությունը պետք է ապահովի ամրության պահանջները 
և ճարտարապետական ձևավորումը, իսկ արտաքին դռների համար ձայ-
նամեկուսացումն ու ջերմամեկուսացումը:  

Դռների ապակեպատման համար պետք է օգտագործել 4,0-8,0 մմ:  
 
2.3.Դռների բացման ուղղության ընտրում 
 

Դռների բացման ուղղությունը կախված է սենյակի նշանակությունից 
և ընտրվում է ելնելով հետևյալ նկատառումներից. 

ա)Հասարակական շենքերում և սենյակներում, որոնք նախատեսված 
են մեծ թվով մարդկանց համար. դռները պետք է բացվեն դեպի դուրս` 
մարդկանց տարհանման հարմարության նկատառմամբ: 

բ) Դեպի միջանցք մարդկանց մեծ շարժ ունեցող շենքերում և բնակելի 
սենյակներում դռները պետք է բացվեն դեպի ներս` խուսափելով մի-
ջանցքով անցնող մարդկանց վնասելուց: 

գ)Դռները, որոնք նախատեսված են սենյակից դեպի աստիճանավան-
դակ, պետք է բացվեն դեպի ներս` իրերով փակված սանդուղքահար-
թակում հրդեհի բռնկման ժամանակ դուռը բացելու համար: 
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դ)Դռները, որոնք գտնվում են սանդուղքավանդակների վրա և դեպի 
դրանց մուտքերում ու նախատեսված են դեպի բակ դուրս գալու համար, 
պետք է բացվեն դեպի դուրս` մարդկանց տարհանման հարմարության 
համար: 

ե)Գազե ջեռուցիչներով լոգարանների դռները պետք է բացվեն դեպի 
դուրս: 

 
2.4.Ներսի դռների ընդհանուր չափերի ընտրում 
 

Ներսի դռները հիմնականում նախատեսվում են սենյակների, խոհա-
նոցների, լոգարանների և այլ ներշենքային տարածությունների համար:  

Ըստ նշանակության, բարձրության և ճարտարապետական ձևա-
վորման՝ ներսի դռները հաճախ ընտրվում են հետևյալ չափերով. 

ա) բնակելի սենյակների, դասարանների, աշխատասենյակների, 
առանձնասենյակների երկփեղկանի դռների համար՝1290 x 2300 մմ; 1290 
x 2200 մմ; 1390 x 2400 մմ; 1390 x 2600 մմ և միափեղկանի դռների համար-
850 х 2000 մմ; 850 х 2200 մմ; 850 х 2300 մմ; 850 х 2400 մմ; 850 х 2600 մմ; 900 
х 2000 մմ; 900 х 2200 մմ; 900 х 2300 մմ; 900 х 2400 մմ, 900 х 2600 մմ,  

բ) լոգարանների միափեղկանի դռների համար՝ 650 х 1950 մմ; 650 х 
2000 մմ; 650 х 2300 մմ; 700 х 2000 մմ; 700 х 2200 մմ; 700 х 2300 մմ; 700 х 
2400 մմ:  

գ) խոհանոցի միափեղկանի դռների համար՝ 750 х 1950 մմ и 750 х 2000 
մմ: 
Ներսի դռների տարրերի հատվածքների չափերն ընտրվում են հետևյալ 
աղյուսակից. 
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Գործնական պարապմունք.  
750 х 2030 մմ ընդհանուր չափերով` լողաթները փորակի մեջ ներսի 

դռան պատրաստում 
 

  

Ներսի դռների տարրեր Հաստությունը/մմ/ Լայնությունը/մմ/ 

Վերևի և կողային շրջակապեր 30—44 90—120 

Միջնափայտ 30-44 70—220 

Ներքին շրջակապեր 30-44 180—220 և ավելի 

Շրջանակներ 30-44 Ըստ նախագծի 

Տախտակաշեն լողաթներ 18—22 Ըստ նախագծի 

Նրբատախտակային լողաթներ 8—10 Ըստ նախագծի 

Խտրակներ 33—54 22— 30 

Դռան շրջանակ 54—77 80—120 
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Նկար 5.Լողաթները փորակի մեջ դուռ. 
ա)ընդհանուր տեսք, բ)փեղկի շրջակապի վերին լայնակի տախտակ, 

գ)փեղկի շրջակապի լայնակի միջնափայտ, դ)փեղկի շրջակապի ներքին լայնակի 
տախտակ, 1-փեղկի շրջակապի ուղղահայաց տախտակ, 2-փեղկի շրջակապի 
վերին տախտակ, 3-փեղկի շրջակապի միջնափայտ, 4- փեղկի շրջակապի 

ներքին տախտակ, 5-փեղկի շրջակապի վերին ուղղահայաց միջնափայտ, 6-
փեղկի շրջակապի ներքին ուղղահայաց միջնափայտ, 7-վերին լողաթ, 8-ներքին 

լողաթ, 9-բութականման երիթ 24x60 մմ, 10-փորակ 12x12 մմ 
 

 
Գործնական աշխատանք 1  
 

Փեղկի շրջակապի ուղղահայաց տախտակների պատրաստում. 
Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ`  
մաքրատաշ՝ 7% խոնավությամբ սոճենու փայտանյութից երկու 

տախտակներ, մաքրատաշ դուր, ագուցառանդա, ֆրեզեր, կլոր սղոցման 
հաստոց կամ ձեռքի էլեկտրական սղոց, չափանշման, գծանշման գործիք-
ներ և պարագաներ, չափիչ-ստուգիչ գործիքներ 
  

ա 

բ 

գ 

դ 
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Նկար 6. Շրջակապի ուղղահայաց տախտակ 
 
Աշխատանքի կատարման գործույթները  
1)Նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից չափանշման գործիքները դնել դազգահի վրա:  
2)Կատարել չափանշում 35x127x2030 մմ չափսերով: 
3)Կլոր սղոցման հաստոցով կամ ձեռքի էլեկտրական սղոցով սղոցել 

երկու նախապատրաստվածքներ 35x127x2030 մմ չափերով, ըստ երկա-
րության և լայնության (պետք է նախատեսել թույլատրելի թողնվածք հե-
տագա մաքրամշակման համար):  

3)Սևեռել նախապատրաստվածքը դազգահի վրա և ընտրած գործի-
քով (մաքրատաշ դուր, ագուցառանդա կամ ֆրեզեր) նախապատրաստ-
վածքի նեղ երկար կողմի մեջտեղում փորել 12x12 մմ փորակ: 

4)Պատրաստել երկու այդպիսի շրջակապի ուղղահայաց տախտակ-
ներ:  

 

Գործնական աշխատանք 2  
 

Փեղկի շրջակապի վերին լայնակի տախտակի և լայնակի միջնափայ-
տի պատրաստում 

 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ`  
մաքրատաշ՝ 7% խոնավությամբ սոճենու փայտանյութից երկու 

տախտակներ, մաքրատաշ դուր, ագուցառանդա, ֆրեզեր, կլոր սղոցման 
հաստոց կամ ձեռքի էլեկտրական սղոց, չափանշման, գծանշման գործիք-
ներ և պարագաներ, չափիչ-ստուգիչ գործիքներ 
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                         ա                                                               բ 

 
 

Նկար 7. Շրջակապի տարրեր. 
ա) վերին լայնակի տախտակ, բ)լայնակի միջնափայտ 

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

րաստվածքը, արկղից չափանշման գործիքները դնել դազգահի վրա:  
2)Կատարել չափանշում 35x127x648 մմ չափերով:  
3)Կլոր սղոցման հաստոցով կամ ձեռքի էլեկտրական սղոցով սղոցել 

երկու նախապատրաստվածքներ՝ 35x127x648 մմ չափերով, ըստ երկա-
րության և լայնության:  

3)Սևեռել նախապատրաստվածքներից մեկը (վերին լայնակի տախ-
տակի համար) դազգահի վրա և ընտրած գործիքով (մաքրատաշ դուր, 
ագուցառանդա կամ ֆրեզեր) նախապատրաստվածքի նեղ երկար կողմի 
մեջտեղում փորել 12x12 մմ փորակ: 

4)Սևեռել երկրորդ նախապատրաստվածքը (լայնակի միջնափայտի 
համար) դազգահի վրա և նախապատրաստվածքի նեղ երկու երկար 
կողմերի մեջտեղում փորել 12x12 մմ փորակ:  
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Գործնական աշխատանք 3  
Փեղկի շրջակապի ներքին լայնակի տախտակի պատրաստում. 
 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ`  
մաքրատաշ՝ 7% խոնավությամբ սոճենու փայտանյութից տախտակ, 

մաքրատաշ դուր, ագուցառանդա, ֆրեզեր, կլոր սղոցման հաստոց կամ 
ձեռքի էլեկտրական սղոց,  

չափանշման, գծանշման գործիքներ և պարագաներ, չափիչ-ստուգիչ 
գործիքներ 

 
 

 
 
 
 
 
 

Նկար 8. Շրջակապի ներքին լայնակի տախտակ. 
ա) վերին լայնակի տախտակ, բ)լայնակի միջնափայտ 

 
 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ  
1)Նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից չափանշման գործիքները դնել դազգահի վրա:  
2)Կատարել չափանշում՝ 35x178x648 մմ չափերով:  
3)Կլոր սղոցման հաստոցով կամ ձեռքի էլեկտրական սղոցով սղոցել 

նախապատրաստվածքը 35x178x648 մմ չափերով՝ ըստ երկարության և 
լայնության:  

3)Սևեռել նախապատրաստվածքը և ընտրած գործիքով (մաքրատաշ 
դուր, ագուցառանդա կամ ֆրեզեր) նախապատրաստվածքի նեղ երկար 
կողմի մեջտեղում փորել 12x12 մմ փորակ: 
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Գործնական աշխատանք 4  
       Փեղկի շրջակապի վերին և ներքին ուղղահայաց միջնափայտերի 
պատրաստում. 

 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ`  
մաքրատաշ՝ 7% խոնավությամբ սոճենու փայտանյութից երկու 

տախտակներ, մաքրատաշ դուր, ագուցառանդա, ֆրեզեր, կլոր սղոցման 
հաստոց կամ ձեռքի էլեկտրական սղոց, չափանշման, գծանշման գործիք-
ներ և պարագաներ, չափիչ-ստուգիչ գործիքներ 

 
 
 
 

Նկար 9. Շրջակապի տարրեր. 
ա)վերին ուղղահայաց միջնափայտ 
բ)ներքին ուղղահայաց միջնափայտ 

 
 
          ա                  բ 
 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ  
1)Նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից չափանշման գործիքները դնել դազգահի վրա:  
2)Կատարել չափանշում՝ 35x127x927 և 5x127x673 մմ չափերով: 
3)Կլոր սղոցման հաստոցով կամ ձեռքի էլեկտրական սղոցով սղոցել 

երկու նախապատրաստվածք՝ 35x127x927 և 5x127x673 մմ չափերով, ըստ 
երկարության և լայնության (պետք է նախատեսել թույլատրելի թողնվածք 
հետագա մաքրամշակման համար):  

3)Սևեռել նախապատրաստվածքը դազգահի վրա և ընտրած գործի-
քով (մաքրատաշ դուր, ագուցառանդա կամ ֆրեզեր) նախապատրաստ-
վածքի նեղ երկար կողմի մեջտեղում փորել 12x12 մմ փորակ: 

4)Նույն փորակումը կատարել երկրորդ նախապատրաստվածքի 
վրա:  
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Գործնական աշխատանք 5  
Փեղկի շրջակապի տարրերի բութակների և փորակումների 

կատարում. 
 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ`  
մաքրատաշ՝ 7% խոնավությամբ սոճենու փայտանյութից երկու 

տախտակ, համակողմանի լայնական սղոց, մաքրատաշ դուր, ագուցա-
ռանդա, ֆրեզեր, կլոր սղոցման հաստոց կամ ձեռքի էլեկտրական սղոց, 
չափանշման, գծանշման գործիքներ և պարագաներ, չափիչ-ստուգիչ 
գործիքներ 

Աշխատանքի կատարման գործույթները  
1)Նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից չափանշման գործիքները դնել դազգահի վրա:  
2)Կատարել շրջակապի տարրերի 60 մմ խորությամբ փորակների չա-

փանշում բութակների գծագրի չափերով: 
3)Սևեռել նախապատրաստվածքը դազգահի վրա և ընտրած գործի-

քով (մաքրատաշ դուր, ագուցառանդա կամ ֆրեզեր) նախապատրաստ-
վածքի շրջակապի տարրերի ճակատային կողմերին զուգահեռ փորել 60 
մմ խորությամբ համապատասխան տարրի բութակի չափերով փորա-
կումներ: 

4)Կատարել շրջակապի տարրերի բութակների չափանշում գծագրի 
չափերով: 

5)Սևեռել նախապատրաստվածքը դազգահի վրա և ընտրած գործի-
քով պատրաստել բութակներ (բութակը պատրաստելու ընթացքում ուշա-
դրություն դարձնել բութակի պատրաստման չափերին, որոնք պետք է 
այնպես մշակվեն, որ բութակը փորակի մեջ պիրկ մտնի ձեռքի օգնու-
թյամբ , առանց մուրճով նստեցնելու): 

6)Եթե աշխատանքը կատարվում է ֆրեզերի միջոցով, ապա բութակի 
անկյունները հղկաթղթով կորացնել փորակի կլորացումներին համապա-
տասխան: 

7)Հարմարաբերելով նստեցնել բութակը փորակի մեջ, օգտագործելով 
խարտոց, հղկաթուղթ, անհրաժեշտության դեպքում՝ մաքրատաշ դուր: 
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8)Ստուգել միացման ամրությունը՝ ինչքան բութակների անկյունները 
հավասարաչափ կլորացված լինեն ու համապատասխանեն շրջանակի 
շրջակապի ուղղահայաց փորակի կլորացումներին և լինեն փորակի ձևին 
նման, այնքան ամուր կլինի միացումը:  

9)Առանց սոսնձի հավաքել փեղկի շրջանակը (հավասարեցնելու 
համար փեղկի շրջակապի վերին ուղղահայաց, ներքին ուղղահայաց միջ-
նափայտերի և լայնակի միջնափայտի, վերին լայնակի, ներքին լայնակի 
տախտակների հատման տեղում տեղակայել բութակավոր երիթ՝ 24x60 
մմ չափսերով), և ստուգել ուղղանկյունությունը՝ չափելով անկյունա-
գծերը, և եթե դրանք հավասար են, ապա շրջանակը պատրաստ է:  

 

Գործնական աշխատանք 6  
Փեղկի լողաթների պարաստում. 
 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ  
Մաքրատաշ՝ 7% խոնավությամբ սոճենու փայտանյութից երկու 

տախտակներ, համակողմանի լայնական սղոց, մաքրատաշ դուր, ագու-
ցառանդա, ֆրեզեր, կլոր սղոցման հաստոց կամ ձեռքի էլեկտրական 
սղոց, չափանշման, գծանշման գործիքներ և պարագաներ, չափիչ-
ստուգիչ գործիքներ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  
            Նկար 10. Լողաթներ. 
          ա)վերին լողաթ, բ)ներքին լողաթ 

  
                ա                      բ 
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Աշխատանքի կատարման գործույթները  
1)Նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից չափանշման գործիքները դնել դազգահի վրա:  
2) Լողաթների չափերը որոշելու համար չափել շրջանակի պատու-

հանները, չափերը տեղափոխել լողաթների նախապատրաստվածքների 
վրա և չափանշել: 

3)Սևեռելով հաջորդաբար նախապատրաստվածքները դազգահի 
վրա, սղոցել ըստ գծանշման: 

4)Ձեռքի գործիքով կամ ֆրեզերով լողաթների տրամատը մշակել 
12x12 մմ չափերով՝ փորակների մեջ ամրացնելու համար, և տալ լողաթ-
ներին ուռուցիկ տեսք: 

 
Գործնական աշխատանք 7.Դռան փեղկի հավաքում 
 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ  
Փեղկի շրջակապի վերին լայնակի տախտակ, փեղկի շրջակապի լայ-

նակի միջնափայտ, փեղկի շրջակապի ներքին լայնակի տախտակ, 1-փեղ-
կի շրջակապի ուղղահայաց տախտակ, փեղկի շրջակապի վերին տախ-
տակ, փեղկի շրջակապի միջնափայտ, փեղկի շրջակապի ներքին տախ-
տակ, փեղկի շրջակապի վերին ուղղահայաց միջնափայտ, փեղկի շրջա-
կապի ներքին ուղղահայաց միջնափայտ, վերին լողաթ, ներքին լողաթ 

Աշխատանքի կատարման գործույթներ  
1)Հավաքել՝ կատարելով վերջնական հարմարաբերման աշխատանք-

ներ՝ բութակային միացությունները ամրացնելով սոսնձով:  
2)Ստուգել վերջնական ուղղանկյունությունը՝ անկյունագծերը չափե-

լով: 
3)Փեղկը՝ սոսնձված բութակային միցություններով և տեղակայված 

լողաթներով, ամրաձգել սեպաձև մամլիչի մեջ կամ պտուտակամամուլ-
ների հավաքածուով: 

4)Ամրաձգման ժամանակ հետևել, որ փեղկի տեղակայման դիրքը 
չխախտվի: 
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5)Փեղկը մեկ օր պահել ամրաձգված վիճակով, որպեսզի չխախտվի 
շինվածքամասերի տեղաշարժումը սոսնձի չորացման ժամանակահատ-
վածում: 

6)Կատարել ամրացված փեղկի հղկում, չափաբերելով չափսերն ըստ 
գծագրի: 

 
Գործնական աշխատանք 8. 750 х 2030 մմ ընդհանուր չափերով` 

լողաթները փորակի մեջ դռան հիմնակմախքի պատրաստում 
 
Հիմնակմախքի տարրերի պատրաստում 
Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ`  
մաքրատաշ՝ 7% խոնավությամբ սոճենու փայտանյութից երեք տախ-

տակներ, համակողմանի լայնական սղոց, մաքրատաշ դուր, ագուցառան-
դա, ֆրեզեր, կլոր սղոցման հաստոց կամ ձեռքի էլեկտրական սղոց, չա-
փանշման, գծանշման գործիքներ և պարագաներ, չափիչ-ստուգիչ գոր-
ծիքներ` 

 
 
 
 
 
 
 

Նկար 11.Դռան հիմնակմախքի հատվածքային չափերը 
 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ  
1)Նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից չափանշման գործիքները դնել դազգահի վրա:  
2)Կատարել հիմնակմախքի ուղղահայաց և լայնակի տախտակների 

չափանշում՝ գծագրի չափերով: 
3)Կլոր սղոցման հաստոցով կամ ձեռքի էլեկտրական սղոցով սղոցել 

երեք նախապատրաստվածք՝ Ըստ երկարության և լայնության (պետք է 
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նախատեսել թույլատրելի թողնվածք՝ հետագա մաքրամշակման համար) 
և համապատասխան դռան հիմնակմախքի գծագրի չափերի:  

4)Սևեռելով հաջորդաբար նախապատրաստվածքները դազգահի 
վրա՝ ընտրած գործիքով (մաքրատաշ դուր, ագուցառանդա կամ ֆրեզեր) 
նախապատրաստվածքները փորակել համապատասխան գծագրի չափ-
սերի, 

4)Կատարել նախապատրաստվածքների չափաբերում՝ ըստ գծագրի 
չափերի: 

5)Հավաքել հիմնակմախքը՝ ամրացումները կատարելով մեխերի կամ 
պտուտակիչների միջոցով: 

 
Գործնական պարապմունք. 2000x900 մմ ընդհանուր չափերով` 

լողաթները փորակի մեջ արտաքին դռան պատրաստում. 
 
Գործնական աշխատանք 1. Արտաքին դռան հիմնակմախքի պատ-

րաստում 
 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ  
Պատի բացվածք՝ 2000x900 մմ չափսերով, երեք կողմանի մաքրատաշ՝ 

7% խոնավությամբ սոճենու փայտանյութից տախտակներ, համակող-
մանի լայնական սղոց, մաքրատաշ դուր, ագուցառանդա, ֆրեզեր, կլոր 
սղոցման հաստոց կամ ձեռքի էլեկտրական սղոց, չափանշման, գծա-
նշման գործիքներ և պարագաներ, չափիչ-ստուգիչ գործիքներ 

 
 
 

 

 

 

 

Նկար 12. Հիմնակմախքի փորակում 



 

24 
 

 

Աշխատանքի կատարման գործույթներ  

 

1)Ըստ պատի բացվածքի որոշել դռան հիմնակմախքի արտաքին 
չափսերը` 2000x900 մմ: 

1)Նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, ընտրել նախապատ-
րաստվածքները՝ երկու հատ 2010x50մմ և երկու հատ 910x50մմ մաքրատաշ 
տախտակներ, արկղից չափանշման գործիքները դնել դազգահի վրա:  

2)Կատարել հիմնակմախքի ուղղահայաց և լայնակի տախտակների 
նախապատրաստվածքների չափանշում գծագրի չափերով: 

3)Նախապատրաստվածքները հաջորդաբար ամրացնելով դազգահի 
վրա՝ կատարել երեք կողմերից դռան փեղկի համար փորակումներ 15x47 
մմ չափսերով: 

4)Նախապատրաստվածքները հաջորդաբար ամրացնելով դազգահի 
վրա՝ կատարել լայնական սղոցում հիմնակմախքի ուղղահայաց և հորի-
զոնական տախտակների չափաբերման համար (ուղղահայաց տախ-
տակի երկարությունը պետք է լինի 2000 մմ, իսկ հորիզոնականինը՝ 
900մմ): 

5)Նախապատրաստվածքները հաջորդաբար ամրացնելով դազգահի 
վրա՝ կատարել երկայնական սղոցում հիմնակմախքի ուղղահայաց և հո-
րիզոնական տախտակների չափաբերման համար (ուղղահայաց տախ-
տակի լալնություը պետք է լինի 2000-70=1930 մմ, իսկ հորիզոնականինը՝ 
900մմ): 

6)Հորիզոնակա նախապատրաստվածքները հաջորդաբար ամրացնելով 
դազգահի վրա՝ կատարել ճակատային մասերում փորակումներ՝ 50x15մմ 
չափերով՝ դրանք երկայնական տախտակների վրա նստեցման համար: 

7)Կատարել հիմնակմախքի շրջանակի հավաքում՝ ամրացնելով 
հորիզոնական և ուղղահայաց տախտակները մեխման միջոցով: 
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Գործնական աշխատանք 2. Արտաքին դռան փեղկի շրջանակի 
պատրաստում 

 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ  
Դռան հիմնակմախք՝ 2000x900 մմ չափերով, երեք կողմանի մաքրա-

տաշ՝ 7% խոնավությամբ սոճենու փայտանյութից՝ 50մմ հաստությամբ և 
110x2000մմ չափերով տախտակներ, համակողմանի լայնական սղոց, 
մաքրատաշ դուր, ռանդաներ, ֆրեզեր, կլոր սղոցման հաստոց կամ ձեռքի 
էլեկտրական սղոց, չափանշման, գծանշման գործիքներ և պարագաներ, 
չափիչ-ստուգիչ գործիքներ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            Նկար 13.Արտաքին դռան  
                                                                            փեղկի տեսքը 

 
Աշխատանքի կատարման գործույթները  
1)Ըստ հիմնակմախքի չափերի` 2000x900մմ, որոշել դռան արտաքին 

չափերը մմ-ով (չափերից հանելով ամեն կողմից 5մմ պետք է ստացվի 
1920x820մմ), և պատկերել դռան էսքիզը (հորիզոնական տախտակների միջև 
եղած հեռավորությունը նախատեսել հինգ միևնույն լողաթների համար): 

 
 
 
 
 

 
 

Նկար 14. Հորիզոնական տախտակների դիրքը 
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2)Նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, ընտրել նախապատ-
րաստվածքները՝ երկու հատ 1920x110մմ և չորս հատ հատ 820x110մմ 
մաքրատաշ տախտակներ, արկղից չափանշման գործիքները դնել դազ-
գահի վրա:  

 

2)Կատարել դռան շրջանակի ուղղահայաց և հորիզոնական տախ-
տակների նախապատրաստվածքների չափանշում՝ գծագրի չափերով: 

 

3)Նախապատրաստվածքները հաջորդաբար ամրացնելով դազգահի 
վրա, կատարել լայնական սղոցում՝ հիմնակմախքի ուղղահայաց և հորի-
զոնական տախտակների չափաբերման համար (ուղղահայաց տախտա-
կի երկարությունը պետք է լինի 1920 մմ, իսկ հորիզոնականինը՝ 720 մմ 
(620մմ + ամենկողմից 50 մմ բութակների համար): 

 

4)Ուղղահայաց նախապատրաստվածքները հաջորդաբար ամրաց-
նելով դազգահի վրա, ըստ բութակների գծագրի կատարել բութակների 
փորակումներ: 

 
5)Հորիզոնական նախապատրաստվածքները հաջորդաբար ամրաց-

նելով դազգահի վրա, ըստ բութակների գծագրի պատրաստել բութակներ: 
 

6)Հավաքել շրջանակը՝ կատարելով վերջնական հարմարաբերման 
աշխատանքներ:  

  
Գործնական աշխատանք 3.Փեղկի լողաթների պարաստում 
 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ  
Մաքրատաշ՝ 7% խոնավությամբ սոճենու փայտանյութից երկու 

տախտակ, համակողմանի լայնական սղոց, մաքրատաշ դուր, ագուցա-
ռանդա, ֆրեզեր, կլոր սղոցման հաստոց կամ ձեռքի էլեկտրական սղոց, 
չափանշման, գծանշման գործիքներ և պարագաներ, չափիչ-ստուգիչ 
գործիքներ: 

 

  



 

27 
 

Աշխատանքի կատարման գործույթներ  
1)Նախապատրաստել աշխատանքային տեղը, վերցնել նախապատ-

րաստվածքը, արկղից չափանշման գործիքները դնել դազգահի վրա,  
2) Լողաթների չափերը որոշելու համար չափել շրջանակի պատու-

հանները, չափերը տեղափոխել լողաթների նախապատրաստվածքների 
վրա և չափանշել: 

3) սևեռելով հաջորդաբար նախապատրաստվածքները դազգահի 
վրա՝ սղոցել ըստ գծանշման: 

4) Ձեռքի գործիքով կամ ֆրեզերով լողաթների տրամատը մշակել՝ 
12x12 մմ չափերով փորակների մեջ ամրացնելու համար, և լողաթներին 
տալ ուռուցիկ տեսք: 

 
Գործնական աշխատանք 4 
Արտաքին դռան փեղկի շրջանակի հավաքում 
 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ  
Չափաբերված փեղկի շրջանակ, համակողմանի լայնական սղոց, 

մաքրատաշ դուր, ագուցառանդա, ֆրեզեր, կլոր սղոցման հաստոց կամ 
ձեռքի էլեկտրական սղոց, չափանշման, գծանշման գործիքներ և պարա-
գաներ, չափիչ-ստուգիչ գործիքներ 

 

Աշխատանքի կատարման գործույթները  
1) Ստուգել վերջնական ուղղանկյունությունը՝ անկյունագծերը չափե-

լով: 
2) Փեղկը՝ սոսնձված բութակային միացություններով և տեղակայված 

լողաթներով, ամրաձգել սեպաձև մամլիչի մեջ կամ պտուտակամամուլ-
ների հավաքածուով: 

3) Ամրաձգման ժամանակ փեղկի տեղակայման դիրքը չխախտել: 
4) Փեղկը մեկ օր պահել ամրաձգված վիճակով, որպեսզի չխախտվի 

շինվածքամասերի տեղաշարժումը սոսինձի չորացման ժամանակահատ-
վածում: 

5) Կատարել ամրացված փեղկի հղկում, չափաբերելով չափերն ըստ 
գծագրի: 
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Գլուխ II. Տանիքների տեսակները 

 
ՈՒսումնառության արդյունք 1. Մեկնաբանել տանիքների տեսակնե-

րի առանձնահատկությունները, պարզաբանել փայտե շինվածքների կա-
ռուցվածքը, կատարել տանիքի չափագծումներ: 

Կատարման չափանիշներ 
ա. Ճիշտ է մեկնաբանում տանիքի տեսակները` միալանջ, երկլանջ, 

վրանաձև, գավակային, կիսագավակային, մանսարդային, և կոնստրուկ-
ցիոն էլեմենտները` կրող մաս, հիմք, մեկուսիչ շերտ, տանիքածածկ:  

բ. Ճիշտ է կատարում տանիքի չափանշումը: 
ՈՒսումնառության արդյունք 2. Պարզաբանել կրող մասի կառուց-

վածքը, պատկերել կրող մասի շինվածքների էսքիզը, աշխատանքային 
գծագիրը. 

ա. Ճիշտ է պարզաբանում կրող մասի կառուցվածքը` փայտե հեծան-
ներ, ծպեղ, հավաքման ձևվածքներ: 

բ. Ճիշտ է պատկերում կրող մասի շինվածքների էսքիզը և աշխա-
տանքային գծագիրը: 

ՈՒսումնառության արդյունք 3. Մեկնաբանել ծպեղի տեսակների 
առանձնահատկությունները, պատրաստել փայտե հեծաններ, ծպեղի 
շինվածքամասեր, հավաքման ձևվածքների շինվածքամասեր. 

ա. Ճիշտ է մեկնաբանում ծպեղի տեսակների առանձնահատկու-
թյունները՝ հենարանային, կախովի: 

բ. Ճիշտ է պատկերում շինվածքամասերի էսքիզները և աշխատան-
քային գծագրերը: 

դ. Ճիշտ է պատրաստում ծպեղի շինվածքամասերը` ծպեղային ոտքը, 
պարզունակը, հեծանային ծածկը, որմնափայտը, պրկանը, կախսյունը, 
դիմկալը, 

ե. Ճիշտ է պատրաստում հեծանները, հատակի շինվածքամասերը: 
զ. Ճիշտ է պատրաստում հավաքման ձևվածքների շինվածքամա-

սերը: 
է. Պահպանում է անվտանգության կանոնները: 
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Տեսական ուսուցում 

1.Ծպեղի նախապատրաստվածքի ընտրում 
 

Տանիքը համարվում է կառույցի կարևոր հանգույցը: Նա պետք է կա-
ռույցը ապահովի տեղումներից, լինի ամուր, որպեսզի արտաքին ուժերի 
ազդեցությամբ չքանդվի, գեղեցիկ: Այս բոլորը հնարավոր է միայն տա-
նիքի հիմքի՝ ծպեղի ճիշտ կառուցմամբ:  

 

Նկար 15.Ծպեղ 
 

Ծպեղը պատրաստվում է մետաղական կամ փայտանյութե տարրե-
րով: Ամենատարածվածը փայտե կառուցվածքով ծպեղն է, քանի որ այն 
դյուրին է մշակվում, ավելի էժան է, քան մետաղը, ունի կանոնավոր ձև, 
համեմատաբար ամուր է և թեթև: 

 
 
 
 
 
 

  

 

                           ա                                            բ                                  գ 

Նկար 16. Ծպեղի նախապատրաստվածքներ. 
ա-գերան և գերանակիսան, բ-չորսուներ, գ-տախտակներ 
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Փայտե ծպեղը պատրաստվում է փշատերև ծառերի փայտանյութից 
ընտրված գերաններից, գերանակիսանից, չորսուներից, հաստ տախտակ-
ներից: Նախապատրաստվածքի ընտրության ժամանակ հիմնական 
ուշադրություն պետք է դարձնել հիմնական գործոնների՝ փայտանյութի 
տեսակավորման կարգի և ամրության հատկանիշների վրա: Փայտանյու-
թի ամրությունը հիմնականում կախված է արատների չափերից և տեղա-
կայվածությունից՝ գլխավորապես փայտանյութում գտնվող ոստերից և 
թելերի շեղվածությունից: Օրինակ՝ 1-ին կարգի ամենաամուր փայտան-
յութում թույլատրվում է 200 մմ երկարության վրա ոստերի ընդհանուր 
տրամագիծ՝ 1/4 փայտի լայնության չափով, և թելերի շեղվածություն ոչ 
ավել, քան 7%: 2-րդ կարգի միջին ամրության փայտանյութում թույ-
լատրվում է 200 մմ երկարության վրա ոստերի ընդհանուր տրամագիծ՝ 
1/3 փայտի լայնության չափով, և թելերի շեղվածություն՝ ոչ ավելի, քան 
10%: 3-րդ կարգի միջին ամրության փայտանյութում թույլատրվում է 200 
մմ երկարության վրա ոստերի ընդհանուր տրամագիծ՝ 1/2 փայտի 
լայնության չափով, և թելերի շեղվածություն՝ ոչ ավելի, քան 12%: Փայտա-
նյութե կառուցվածքների համար օգտագործվող այսպես կոչված կառուց-
վածքային փայտանյութերում տարիքային օղակների լայնքը չպետք է 
լինի 5մմ-ից ավել, իսկ եթե օգտագործվում է հասուն փայտանյութ, ապա՝ 
լայնքի 1/5-րդ մասից ոչ պակաս: Տաղտակները, որոնք տեղակայվում են 
կողմնային մասով, ծռվածության դիմադրողականության համար, ամ-
րացման տեղերում չպետք է ունենան ճաքեր:  

Եթե փայտե կառուցվածքը նախատեսված է դիմակայելու սեղմող-
ծռող կամ ծռող-սեղմող ուժերի ազդեցությանը, ապա նպատակահարմար 
է ընտրել 2-րդ կարգի նախապատրաստվածքներ, որոնք ավելի աշխա-
տունակ են դիմակայելու այդ ուժերին, և դրանց մեջ ոստերի առկայությու-
նը չի ազդում փայտանյութի կրողականության վրա: Ձգվող ուժերի ազդե-
ցությանը դիմակայող փայտե կառուցվածքներում ընտրվում է 1-ին կար-
գի փայտանյութ, քանի որ 2-րդ կարգի փայտանյութերն աշխատունակ չեն 
ձգման ուժերին դիմակայելու համար, և ոստերը թուլացնում են փայտա-
նյութի կրողականությունը:  

Տանիքի փայտե կառուցվածքների նախագծերի ժամանակ պետք է 
հաշվի առնել սղոցանյութերի և նախապատրաստվածքների հատվածք-
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ների միօրինակության (ստանդարտների) չափերը և ըստ այդ չափերի 
ընտրել նախապատրաստվածք: Չի թույլատրվում 6,5 մ երկարությունից 
ավել երկարությամբ փայտե սղոցանյութ կամ նախապատրաստվածք օգ-
տագործել ծպեղների կառուցման համար:  

 
 Ամենահարմար նախապատրաստվածքը սոճու փայտանյութից 

պատրաստված, մինչև 22-23 % խոնավությամբ, քիչ քանակությամբ ոս-
տերով, չոլորված, առանց փայտանյութի շերտերի շեղվածության, հաստ 
տախտակն է, որի լայնական հատվածքն ընտրվում է 50 մմ հաստությամբ 
և 100-150 մմ լայնքով, իսկ երկարությունը կախված է ծպեղի նախա-
գծային չափսերից, ծպեղի տեղակայման անկյունից և նախատեսվող ծած-
կի նյութից:  

  
2.Ծպեղների կառուցվածքը 
Ծպեղի կառուցվածքային տարրերն են՝ ծպեղի ոտքերը, գագաթնա-

գծի և կողային հենափայտերը, տապաստը, կանգնակ, կանգնակի տակ-
դիրը, որմնափայտը, եկայնական և լայնական դիմկալները, պրկանը, 
տանիքի՝ ծպեղի թեքման անկյունը:  

Որմնափայտը պատրաստվում է 160-180 մմ հատվածքային չափերով 
չորսուից, իսկ երկարությունն ընտրվում է նախագծից: Ծպեղի թեքման 
անկյունը կախված է տանիքի ծածկման նյութից: Ասբեստացեմենտյա 
ալիքաձև ծածկի համար թեքման անկյունն ընտրվում է 270, կղմինդրե 
ծածկի համար՝ 30-450, հերձանե կամ փայտե ծածկի համար՝ 320, ցանկա-
ցած պողպատե թիթեղյա ծածկի համար՝ 220 և փաթեթային նյութերի հա-
մար՝ 180: Ծպեղի ոտքերի չափերը, քայլը (երկու հարևան ոտքերի միջև 
եղած հեռավորությունը), ոտքերի միջև եղած հեռավորությունն ընտրվում 
է ստորև տրվող աղյուսակից: 
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Կանգնակների և դիմկալների հատվածքային չափերն ընտրվում են 

40X180 մմ չափերով, գագաթնագծի և կողային հենափայտերի, տապաս-
տի, կանգնակի տակդիրի, պրկանի չափերը մինչև 3000 մմ հենման կետե-
րի միջև եղած հեռավորության դեպքում՝ 180 մմ հատվածքային չափսե-
րով չորսուից, մինչև 4000 մմ հենման կետերի միջև եղած հեռավորության 
դեպքում՝ 220 մմ հատվածքային չափերով չորսուից:  

Ընդհանրապես նախապատրաստվածքի չափերը տրված են լինում 
նախագծերում: 

Ըստ տեղակայման՝ ծպեղները լինում են կախովի և հենովի: Շինու-
թյունները, որոնք ունեն մեծ մակերես, սակայն չունեն ներքին կրող միջ-
նապատեր կամ հենարաններ, տանիքի հիմքը՝ ծպեղը, կառուցվում է կա-
խովի, որի թռիչքի լայնքը կարող է լինել 7 – 12 մ: Այսպիսի ծպեղների կա-
ռուցվածքը նախատեսում է արտաքին պատերի կամ որմնապատերի ամ-
բողջ պարագծի վրա հենում, և օգտագործվում է արտադրամասերի, 
առևտրի կենտրոնների, ցուցասրահների տանիքների կառուցման մեջ:  

  
 
 

Քայլը 
/մմ/ 

Փայտանյութ 
Հենման կետերի միջև հեռավորությունը 

/մմ/ 
3000 3500 4000 4250 4500 4750 5000 

100 
մաքրատաշ 
տախտակ 

40X180 40X180 50X200 60x200 60X220 60X220 70X220 

110 
մաքրատաշ 
տախտակ 

40X180 50X180 50X200 60x200 60X220 60X220 - 

120 
մաքրատաշ 
տախտակ 

40X180 50X180 60x200 60X220 60X220 70X220 - 

130 
մաքրատաշ 
տախտակ 

40X180 50X200 60x200 60X220 60X220 70X220 - 

140 
մաքրատաշ 
տախտակ 

40X180 50X200 60X220 70X220 70X220 - - 

150 
մաքրատաշ 
տախտակ 

50X180 50X200 60X220 70X220 70X220 - - 
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Նկար 17.Կախովի ծպեղ. 
1-ծպեղի ոտք, 2-կանգնակ, 3-դիմկալ, 4-պրկան, 
5-հենման հանգույց, 6-գագաթնագծի հանգույց 

 
 Սակայն կախովի ծպեղներն ունեն մեծ թերություն՝ շինության 

պատերի վրա ազդող մեծ հրող ուժ, որի փոխհատուցման համար օգտա-
գործվում է հորիզոնական պրկան (կամ պարզունակ): 

 
Նկար 18.Կախովի ծպեղների տեսակներ 
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Բնակելի տներն ունեն ներքին պատեր, որոնք ծպեղների համար ստեղ-
ծում են լրացուցիչ հենման հնարավորություն: Այս դեպքում նպատակա-
հարմար է հավաքակցել հենովի ծպեղներ, որոնց կառուցվածքը և հան-
գույցները պատրաստման տեսանկյունից ավելի պարզ են և օգտագործվում 
են ավելի քիչ փայտանյութ: Տանիքն ավելի թեթև է և տնտեսապես շահավետ:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Նկար 19. Հենովի ծպեղ. 

1-ծպեղի ոտք, 2-դիմկալ, 3-որմնափայտ 
 

Հենովի ծպեղի կառուցվածքային հենման կետը գագաթնագիծն է, ո-
րին ամրանում են ծպեղային ոտքերը, ինչն ապահովում է ամբողջ տանի-
քի կառուցվածքի ամրությունը: Առանց պահանգային ձևի հենովի ծպեղ-
ները կարող են հավաքակցվել երեք տարբերակով` 

                                                           գ 
Նկար 20.Հենովի ծպեղների տեսակներ. 

ա-հենովի ծպեղ տապաստով, բ-հենովի ծպեղ տակդիրով, 
գ-հենովի ծպեղ ուժեղացնող ձողային կառուցատարով 

ա բ
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ա) Առաջին տարբերակ. ծպեղի ոտքերի վերևի մասերը տեղադրվում են 
գագաթնագծի վրա և ամրացվում սահող հենակով, իսկ ներքևի մասերն 
ամրացվում են որմնափայտին մակահատվածքներով (ատամնաձև)` 
ապահովության համար լրացուցիչ լարով նաև ամրացվում են պատին 

 
բ) Երկրորդ տարբերակ. ծպեղի ոտքերի վերին մասերը միմյանց ամ-

րացվում են հեղույսներով, մեխերով կամ մետաղյա թիթեղներով, իսկ 
ծպեղի ոտքերի ներքևի մասերը որմնափայտին ամրացվում են շարժա-
կան հանգույցով (սողանանման) 

 
գ) Երրորդ տարբերակ. ծպեղի ոտքերի վերին մասերը միացվում են 

գագաթնագծի հետ որպես մեկ գագաթնագծային հանգույց` հորիզոնա-
կան չորսուների և տախտակների կոշտ միացմամբ, իսկ ծպեղի ոտքերի 
ներքևի մասերը, ինչպես երկրորդ տարբերակում` որմնափայտին ամ-
րացնում են շարժական հանգույցով (սողանանման) 

 
Ծպեղի ոտքերի ներքին մասերի ոչ կոշտ, սահուն ամրացմամբ ծպեղը 

չի առաջացնում հրող, կառուցվածքային բեռնվածություն պատերի վրա: 
Այսպիսի միացումով են գլխավորապես իրարից տարբերվում կախովի և 
հենովի ծպեղները: Անհրաժեշտության դեպքում հավաքակցում են նաև 
պահանգային հենովի ծպեղներ, որտեղ ծպեղի ոտքերի ներքևի մասերն 
ամրացվում են որմնափայտին և պատին:  

Այս դեպքում անհրաժեշտություն է առաջանում օգտագործել լրացու-
ցիչ տարրեր` դիմկալներ և պրկաններ, որոնք չեզոքացնում են կառուց-
վածքային հրող բեռնվածությունները պատերի վրա: Սրանք միջանկյալ 
տարբերակային ծպեղներ են՝ կախովի և հենովի ծպեղների միջև: 
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Գործնական աշխատանք 1. Կախովի ծպեղի հավաքակցում 
Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ միջոցներ 
Ըստ տանիքի նախագծով պահանջվող ծառատեսակի և չափերի՝ որմ-

նափայտի մաքրատաշ չորսուներ, ծպեղի շինվածքամասերի՝ ծպեղի ոտ-
քերի, հենակներիի, դիմկալների, պրկանների, հենման հանգույցների, գա-
գաթնագծի հանգույցի, մաքրատաշ տախտակե նախապատրաստվածքներ, 
ամրացման մեխեր, պողպատե անկյունակներ, հյուսնի ձեռքի գործիքներ  

 
Աշխատանքի կատարման գործույթները 
 I)Հավաքակցել արտաքին պարագծով որմնափայտերը: 
2)Բարձրացնել վերև ծպեղի երկու ոտքերի համար նախատեսված 

նախապատրաստվածքները և ըստ նախագծի չափերի գծանշել և սղոցել: 
3)Կայուն հենման համար փորակել որմնափայտի վրա ծպեղի ոտքերի 

համար փորվածքներ (միացումների օրինակները տրված են նկար 22-ում): 
4)Կտրակցել ծպեղի ոտքի վերևի մասերն այնպես, որ դրանք հենվեն 

միմյանց վրա: 
5)Կիպ հարմարաբերել, չափաբերել ծպեղի ոտքի վերևի մասերը միմ-

յանց հետ, ոտքերի ներքևի մասերը ծպեղի հետ, ստուգել ըստ նախագծի 
անկյունը: 

6) Եթե հարմարաբերված են, ապա իջեցնել երկու շինվածքամասերը 
ներքև, ընդունելով դրանք որպես ձևանմուշ մնացած ծղոտի աջ և ձախ 
ոտքերի համար: 

7)Կտրակցել ծպեղի ոտքերը: 
8)Առաջին զույգ ծպեղի ոտքերը բարձրացնել վերև և տանիքածածկի 

մի եզրում ամրացնել (սկզբում ամրացման և հավաքակցման աշխա-
տանքները կատարել մեխերի միջոցով) միմյանց ու որմնափայտի հետ: 

9)Երկրորդ զույգ ծպեղի ոտքերը բարձրացնել վերև և տանիքածածկի 
ամրացված ծպեղի ոտքերի հակառակ եզրում ամրացնել միմյանց ու որմ-
նափայտի հետ: 
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Նկար 21.Մակահատումներ ծպեղի ամրացման համար 
 
10)Ամրացված հակադիր կողմերում գտնվող ամրացված ծպեղի գա-

գաթներով անցկացնել ձգած լար, որը կծառայի մնացած ծպեղի ոտքերի 
գագաթների համար մակարդակ: 

11)Հաջորդաբար բարձրացնել ծպեղի զույգ ոտքերը և ամրացնել 
միմյանց ու որմնափայտի հետ՝ պահպանելով նախագծային զույգ ծպեղի 
ոտքերի միմյանց միջև եղած հեռավորությունը: 

12)Հավաքակցել ծպեղի զույգ ոտքերի գագաթները միմյանց՝ այնպես, 
որ որմնափայտի վրա ամրացված զույգ ծպեղի ոտքերի ներքևի մասի 
միմյանց միջև եղած հեռավորությունը հավասար լինի գագաթների միջև 
եղած հեռավորությանը: 

13)որպեսզի կառուցվածքները լինեն հուսալի, վերջնական ամրա-
ցումները կատարել պողպատե անկյունակների և հեղույս-մանեկների 
միջոցով, ինչպես ցույց է տրված նկարում:  
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Նկար 22. Ծպեղի հանգույցների ամրացում 
 
Գործնական առաջադրանք 1՝ հավաքակցել հենովի ծպեղ երկայնա-

կան հենասյունի վրա 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 23.Հենովի ծպեղ երակայնական հենասյունի վրա. 
1-ծպեղի ոտք, 2-ծայրակցորդ, 3-գագաթնագծի հենակալ, 

4-երկայնական դիմկալ, 5-կանգնակ 
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Գործնական առաջադրանք 2՝ հավաքակցել հենովի ծպեղ՝ ըստ 
պայմանի. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 24.Հենովի ծպեղ լայնական հենասյունի վրա. 
1-ծպեղի ոտք, 2-ծայրակցորդ, 5-կանգնակ, 6-տակդիր, 9-ոլորք, 10-

կանգնակի տակդիր 
 

Գործնական առաջադրանք 3. հավաքակցել հենովի ծպեղ երակայնա-
կան դիմկալով առանց տակդիրի 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 25.Հենովի ծպեղ երակայնական դիմկալով՝ առանց տակդիրի. 
4-երկայնական տակդիր 
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Գործնական առաջադրանք 4. հավաքակցել հենովի ծպեղ երկայնա-
կան և լայնական դիմկալներով 

 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 26.Հենովի ծպեղ երկայնական և լայնական դիմկալներով. 
7-լայնական դիմկալ 

 

Գործնական առաջադրանք 5. հավաքակցել հենովի ծպեղ պրկանով. 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 27.Հենովի ծպեղ պրկանով. 
7-լայնական դիմկալ, 8-պրկան 

 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 28.Հենովի ծպեղի հավաքակցում. 
1-երկայնական դիմկալ, 2-որմնափայտ, 3-ոլորք, 4-արտաքին պատ, 5-

ներքին պատ, 6-թործակապ, 7-տապաստ, 8-ռուբերոյդ (ծածկի հրակայուն նյութ) 
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ԳԼՈՒԽ III.Փայտե ծածկով հատակ 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 
 

ՈՒսումնառության արդյունք 1. Մեկնաբանել տախտակե հատակի 
կառուցվածքը, օգտագործվող նյութերը, կատարել հատակի չափագծում-
ներ: 

Կատարման չափանիշներ 
ա. Ճիշտ է մեկնաբանում ըստ հատկանիշների՝ դռների տեսակներն 

ըստ նշանակության, կառուցվածքի, նյութի.  ճիշտ է մեկնաբանում հա-
տակի կառուցվածքը: 

բ. Ճիշտ է կատարում չափագծումներ:  
գ. Ճիշտ է մեկնաբանում օգտագործվող նյութերը` ջերմամեկուսիչ 

նյութեր, ջրամեկուսիչ նյութեր, ձայնակլանիչ և ձայնամեկուսիչ նյութեր, 
էլեկտրամեկուսիչ նյութեր, քսուքային նյութեր: 

ՈՒսումնառության արդյունք 2. Պատկերել տախտակե հատակի 
փայտե շինվածքամասերի էսքիզները, աշխատանքային գծագրերը, 
պատրաստել տախտակե հատակի փայտե շինվածքամասերը:  

Կատարման չափանիշներ 
ա. ճիշտ է պատկերում տախտակե հատակի փայտե շինվածքամա-

սերի` տակդիր, տափագերան, հատակի տախտակ, մանրահատակ, շրի-
շակ, էսքիզներն ու աշխատանքային գծագրերը: 

բ. Ճիշտ է պատրաստում տախտակե հատակի փայտե շինվածքամա-
սերը: 

գ. Պահպանում է անվտանգության կանոնները: 
 

Տեսական ուսուցում 
1.Փայտատախտակների տեսակները 
Փայտե ծածկով հատակի փայտատախտակները լինում են հետևյալ 

տեսակի՝ հատային մանրատախտակե, փայտազանգվածային հատակա-
տախտակե, շերտային հատակատախտակե, փայտավահանային (փայ-
տասալային) և գեղարվեստական: 
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Հատային մանրատախտակը ամենատարածված հատակի ծածկն է, 
որն իրենից ներկայացնում է ոչ մեծ ամբողջական շերտաձողիկ, պատ-
րաստված կարծր և թանկարժեք փայտանյութից:  

 
 
 
 

 
 
Նկար 29. Հատային մանրատախտակ 

 
 Հատային մանրատախտակները միմյանց միացնելու հարմարավե-

տության համար երկու հարևան կողմնային նիստերում հանվում են այս-
պես կոչված կատարներ, իսկ դրանց հակադիր կողմնային նիստերում՝ 
փորակ, և պատրաստվում են 200-600 մմ երկարությամբ, 30-120 մմ լայ-
նությամբ, 15-25 մմ հաստությամբ առանց երասամշակման: Այսպիսի հա-
տիկավոր մանրատախտակներով հատակը ծածկելուց հետո կատարում 
են երեսի մակերևույթի հղկում և երեսապատում՝ լաքով կամ մոմով:  

Փայտազանգվածային հատակատախտակները պատրաստված են 
բնական փայտանյութից և ունեն ավելի մեծ չափեր, քան հատային 
մանրատախտակները:  
  

 
 

 
                                                               Նկար 30. Փայտազանգվածային  
                                                               հատակատախտակ 

 
Պատրաստվում են 100 մմ և ավելի լայնությամբ, 500-3000 մմ երկարու-

թյամբ և 10մմ և ավելի հաստությամբ: Ինչպես հատային մանրատախտակի, 
այնպես էլ փայտազանգվածային հատակատախտակի ճակատային 
մասերը կատարահանված և փորակված են՝ միմյանց կիպ միացնելու հա-
մար: Ներքևի մասում ծրատված են և ունեն երկարությամբ սղոցվածք, 
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որպեսզի չորացման ժամանակ ապահովվեն փայտազանգվածային հատա-
կատախտակի փայտանյութին կորացումից: 

Շերտային հատակատախտակն իրենից ներկայացնում է մի քանի 
փայտանյութի շերտերով իրար սոսնձված շինվածք:  

  
 

 
 
 
Նկար 31.Եռաշերտանի հատակատախտակ 

 
Շերտային հատակատախտակն իրենից ներկայացնում է մի քանի 

փայտանյութի շերտերով իրար սոսնձված շինվածք: Շերտերն իրենցից 
ներկայացնում են թանկարժեք և փափուկ փայտանյութերի զուգակցու-
թյուն և պատրաստվում են երկշերտանի, եռաշերտանի հատակատախ-
տակներ: Եռաշերտանի հատակատախտակի վերին շերտը պատրաստ-
վում է կարծր և թանկարժեք փայտանյութից՝ մի քանի շերտով լաքաերե-
սապատված: Վերին շերտը կարող է պատրաստված լինել մեկ ամբող-
ջական փայտանյութից երկու կամ երեք փայտյա ձողերից: Անկախ այն 
հանգամանքից, թե քանի փայտյա ձողից է պատրաստված վերին շերտը, 
շերտային հատակատախտակները լինում են միագոտային, երկգոտային 
և այլն: Միջին շերտը պատրաստվում է ոչ թանկարժեք փշատերև ծառա-
տեսակների փայտանյութից, որի ճակատային մասերը կատարահանված 
և փորակված են՝ միմյանց կիպ միացնելու համար: Ներքին շերտը հանդի-
սանում է կայունացնող շերտ և պատրաստվում է փշատերև ծառատե-
սակների փայտանյութի միաշերտ նրբատախտակից: Շերտային հատա-
կատախտակները պատրաստվում են 140-220 մմ լայնությամբ, 600-3000 
մմ երկարությամբ և 20-70 մմ հաստությամբ: 

Փայտավահանային (փայտասալային) հատակատախտակները պատ-
րաստվում են երկշերտանի և ունեն 15-30մմ հաստությամբ 400x400-800 x 
x800 մմ չափերով քառակուսու ձև:  
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Նկար 32. Փայտավահանային (փայտասա-
լային) հատակատախտակ 

 
 Ներքևի շերտը ծառայում է որպես հիմք փայտավահանային 

(փայտասալային) հատակատախտակի համար և պատրաստվում է միմ-
յանց սոսնձված փայտաձողերից կամ փայտանյութե սալերից: Հիմքի վե-
րին մակերևույթին սոսնձվում է կարծր և թանկարժեք փայտանյութի ձո-
ղերից պատրաստված արտաքին շերտը: Արտաքին շերտը կարող է 
կազմված լինել միատեսակ կամ տարբեր փայտանյութե ձողերից, որոնք 
մի քանի շերտով լաքաերեսապատված են: Փայտավահանային (փայտա-
սալային) հատակատախտակի կողմնային նիստերը փորակված են և 
միմյանց հետ միանում են նեղ ձողիկներով: 

Գեղարվեստական ձևավորված փայտե հատակն իրենից ներ-
կայացնում է հատային մանրատախտակներ. տարբերությունն այն է, որ 
մանրատախտակի ձողափայտերը լինում են տարբեր չափի և ձևի:  

 
 
 

           
 
Նկար 33. Գեղարվեստական  
 ձևավորված  հատակ 

 
 

Դրանք հաճախ լինում են կորագիծ տրամատով և տարբեր ձևերի, 
տարատեսակ փայտանյութերից, որոնք տարբերվում են միմյանցից և 
գույնով, և տեքստուրայով: Այսպիսի գեղարվեստական հատակի մանրա-
տախտակները պատրաստվում են հատուկ սարքավորումներով:  
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2.Փայտե հատակի կառուցվածքը 

Փայտե հատակի կառուցվածքը պայմանավորված է կառուցման եղա-
նակով: Ըստ կառուցման եղանակի փայտե հատակի կառուցվածքներն են՝ 
հիմքին սոսնձված, բարձր հարմարավետությամբ, նրբատախտակի կի-
րառումով՝ հիմքի հավասարեցմամբ, տափագերաններով, տափագերան-
ների կարգավորելիությամբ, լողացող: 

2.1.Ամենապարզագույն կառուցվածքն ունի հիմքին սոսնձված փայտե 
հատակը: 

Նկար 34.Հիմքին սոսնձված փայտե հատակի կառուցվածքը. 
1-լաք, 2-փայտատախտակ, 3-սոսինձ, 

4-պրոպիլենային կամ պոլիէթիլենային ժապավեն, 5-բետոնե հիմք 
 
Այսպիսի կառուցվածքով փայտե հատակ հավաքակցվում է մաս-

նավոր տներում, նորակառույցներում, որտեղ անհրաժեշտություն չկա 
հավասարեցնել կամ բարձրացնել հատակի հիմքը: Հիմքին սոսնձված 
փայտե հատակը հավաքակցվում է հետևյալ կերպ.  

ա) Բետոնե երեսասվաղը սոսնձապատվում է, որը ոչ միայն տոգո-
րում է բետոնը, այլև հանդիսանում է հիդրոմեկուսիչ շերտ: 

բ) Սոսնձապատված հիմքի վրա փռվում է երկրորդ շերտը` 1մմ հաս-
տությամբ պրոպիլենային կամ պոլիէթիլենային ժապավենը, ինչը եզրե-
րով փոքր ինչ պետք է ծածկի պատերը: 

գ) Ժապավենը սոսնձապատվում է: 
դ) Հավաքակցվում է փայտատախտակը: 

1
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ե) Փայտատախտակը լաքապատվում է:  
Այսպիսի կառուցվածքով փայտե հատակի առավելությունն այն է, որ 

էժանագին է, կառուցվածքային տարերրի բարակության շնորհիվ հիմքը 
շատ չնչին է բարձրանում, հավաքակցումը շատ պարզ է, չի պահանջվում 
հատուկ վարպետության որակ, հարմարավետ կառուցվածք է «տաք 
հատակ» սարքավորելու համար: Սոսնձապատված հիմքի կառուցվածքով 
փայտե հատակի հավաքակցման առանձահատկություններն են. 

ա)Պահանջվում է հարթ, հավասարաչափ և ամուր հիմք` թույլատր-
վում է ըստ բարձրության 2մ2 մակերեսի վրա 3մմ շեղվածք: 

բ)չի Թույլատրվում է հավաքակցել այսպիսի կառուցվածքով փայտե 
հատակ՝ հավասարեցման խառնուրդով հիմքի վրա, քանի որ այդ խառ-
նուրդը և սոսինձն անհամատեղելի են: 

2.2.Փայտե հատակի ջերմամեկուսացումը և ձայնամեկուսացումն ապա-
հովելու համար նախատեսվում է բարձր հարմարավետությամբ սոսնձված 
կառուցվածք: Որպեսզի հատակի ծածկը լինի տաք և ունենա աղմուկ կլա-
նելու հատկություն, օգտագործում են լրացուցիչ ջերմապահպանիչ շերտ, 
ինչը տեղակայվում է սոսնձված մակերեվույթների միջև:  

Նկար 35.Բարձր հարմարավետությամբ հատակի կառուցվածքը. 
1-լաք, 2-փայտատախտակ, 3-սոսինձ, 4-ջերմապահպանիչ, 5-սոսինձ, 

6-պրոպիլենային կամ պոլիէթիլենային ժապավեն, 7-բետոնե հիմք 
 
Այսպիսի կառուցվածքով հատակի առավելությունը  լրացուցիչ ջեր-

մամեկուսացումը և ձայնամեկուսացումն է: Առանձնահատկություններն են` 

4 
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ա) Ջերմապահպանիչ շերտն ունակ չէ հավասարեցնելու անորակ 
հիմքը. այն կրկնում է հիմքի բոլոր ներճմլվածքները, ինչը կբերի հատակի 
ծածկի ձևախախտմանը: 

բ) Պետք է ընտրել այնպիսի ջեմապահպանիչ, որն ունենա հատակի 
ծածկի բեռնվածության դիմադրողականություն:  

2.3. Հին կառույցներում հաճախ է անհրաժեշտություն առաջանում 
հատակի հիմքը հավասարեցնելու, ինչպես նաև նոր կառույցներում միշտ 
չէ, որ հիմքը լինում է հավասարաչափ: Անհարթությունները վերացնելու 
համար օգտագործվում է նրբատախտակ:  

Այսինքն՝ նպատակահարմար է հավաքակցել նրբատախտակի 
կիրառումով հիմքի հավասարեցմամբ կառուցվածքով փայտե հատակ: 

 
Նկար 36. Նրբատախտակի կիրառումով հիմքի հավասարեցմամբ 

փայտե հատակի կառուցվածքը. 
1-լաք, 2-փայտատախտակ, 3-սոսինձ, 4-սոսնձման աստառ, 5-նրբա-

տախտակ, 6-սոսինձ, 7-պրոպիլենային կամ պոլիէթիլենային ժապավեն, 
8-պտուտակ, 9-բետոնե հիմք 

 
  

  

1
2

3

4 

5
6

7

8
9



 

48 
 

Այսպիսի կառուցվածքով փայտե հատակի առավելությունն այն է, որ 
ավելի էժանագին է, քան հիմքի հավասարեցման համար օգտագործվող 
խառնուրդը և այսպիսի փայտե հատակի հիմքի հավասարեցումը հնա-
րավորություն են տալիս բոլոր սենյակների հիմքերը հավասարեցնել միև-
նույն բարձրությամբ` մինչև 10 մմ շեղվածքով: Նրբատախտակի կիրառու-
մով հիմքի հավասարեցմամբ կառուցվածքով փայտե հատակի հավաքա-
կցման առանձահատկություններից են` 

ա) Նրբատախտակի հաստությունը պետք է փոքր լինի փայտատախ-
տակի հաստությունից: 

բ) Հիմքը պետք է լինի չոր վիճակում: 
գ) Նրբատախտակի կպչելիությունը սոսնձին լավագույնս ապա-

հովելու համար պետք է դրա մակերևույթը սոսնձելուց առաջ հղկել և ներ-
կաստառել: 

2.4.Ավելի բարդ կառուցվածք ունի տափագերաններով փայտե հա-
տակը, որը հավաքակցվում է առանձնատներում և հին շինություններում, 
որտեղ հատակի հիմքերն ըստ բարձության ունեն 10 մմ-ից ավելի շեղում-
ներ: 

 
Նկար 37. Տափագերաններով հիմքի հավասարեցմամբ 

փայտե հատակի կառուցվածքը. 
1-լաք, 2-փայտատախտակ, 3-սոսինձ, 4-սոսնձման աստառ, 
5-նրբատախտակ, 6-տափագերան, 7-ձայնաջերմամեկուսիչ, 

8-հիդրոմեկուսիչ, 9-պտուտակ, 10-բետոնե հիմք 
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Այսպիսի կառուցվածքներում օգտագործվում է լրացուցիչ շերտ` 
տափագերաններ, որոնք տեղակայվում են հիմքի վրա: Ձայնամեկուսաց-
ման համար տափագերանների տակ պետք է փռված լինի հատուկ տակ-
դիր: Տափագերաններն ամրացվում են հիմքին պտուտակների միջոցով, 
իսկ նրբատախտակները` տափագերաններին: Ջերմամեկուսիչ նյութը 
տեղակայվում է տափագերանների միջև: Տափագերաններով փայտե հա-
տակի առավելությունն այն է, որ կարելի է սարքավորել տաքացման հա-
մակարգ, հնարավորություն է ստեղծվում հավասարեցնել հիմքը` հատա-
կը կարելի է հավաքակցել առանց հիմքի հավասարեցման, իսկ առանձ-
նահատկություններից են` 

ա) սենյակի բարձրության նկատելի իջեցում, 
բ) տափագերանների միջև հեռավորությունը չպետք է փոքր լինի 600 

մմ-ից, 
գ) նրբատախտակի հաստությունը չպետք է փոքր լինի 22 մմ-ից: 
2.5.Տափագերանների կարգավորելիությամբ փայտե հատակի հենա-

րանը պլաստիկ հեղույս-կանգնակներն են:  
Հեղույս-կանգնակի պտտմամբ կարգավորվում է տեղակայված տա-

փագերանների բարձրությունը: 

 
Նկար 38. Տափագերանների կարգավորելիությամբ 

փայտե հատակի կառուցվածքը. 
1-լաք, 2-փայտատախտակ, 3-սոսինձ, 4-սոսնձման աստառ, 5-նրբատախ-
տակ, 6-տափագերան, 7-ձայնա ջերմամեկուսիչ, 8-հիդրոմեկուսիչ 

9-պլաստիկե հեղույս-կանգնակ, 10-բետոնե հիմք 
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Տափագերանների կարգավորելիությամբ փայտե հատակի առավելու-
թյունն այն է, որ կարելի է կարգավորել հիմքի բարձրության մինչև 200 մմ 
շեղվածքները: Կառուցվածքը թեթև է և կարող է դիմակայել ցանկացած 
ծածկի ծանրաբեռնվածությանը, իսկ առանձնահատկություններից է` 

ա) որպեսզի հատակը հետագայում չճռռա, պատրաստելուց հետո 
մակերևույթը պետք է մանրազնին մաքրել, միացումները լինեն շատ ա-
մուր, որ հետագայում չշարժվեն, 

բ) եթե հատակը նշանակալից բարձրացվել է, ապա պետք է տափա-
գերանների միջև լրացուցիչ ջերմամեկուսիչ նյութ տեղակայել:  

2.6. Լողացող փայտե հատակը հավաքակցվում է հատակատախ-
տակների տակդիրային փռումով, որոնք չեն ամրացվում հատակի հիմ-
քին և պատերին: Հիմքի վրա միայն փռվում է հիդրոմեկուսիչ նյութ: 

Նկար 39. Լողացող փայտե հատակի կառուցվածքը. 
1-փայտատախտակ, 2-ձայնաջերմապահպանիչ, 3-հիդրոմեկուսիչ,  

4- բետոնե հիմք 
 

 
Լողացող փայտե հատակի առավելությունն այն է, որ այն ամենա-

պարզագույն հատակի ծածկն է, չի պահանջում հատուկ մասնագիտա-
կան որակներ, հավաքակցվում է կարճ ժամանակում: Առանձնահատկու-
թյուններից է` 

ա) հատակատախտակը պետք է փռվի հավասարաչափ հատակի 
հիմքի վրա` թույլատրվում է հիմքի բարձրության 2000 մ2 մակերեսի վրա 
2մմ շեղում, 

բ)օգտագործվող ձայնաջերմապահպանիչը պետք է ունենա մեծ 
խտություն, որպեսզի կարողանա կլանել աղմուկը, 
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գ)նպատակահարմար չէ լողացող փայտե հատակի վրա տեղադրել 
զանգվածեղեն կահույք: 

  

2. Հատակի փայտատախտակների փայտանյութի ընտրում 
Հատակի փայտանյութն ընտրելու համար պետք է հաշվի առնել փայ-

տանյութի որակական, էսթետիկական և շահագործման հատկանիշները: 
Այս հատկանիշները բավարարելու համար անհրաժեշտ է ծառատեսակ-
ների փայտանյութի ճանաչելիությունը, ինչից բխում է ըստ փայտանյութի 
հատկությունների փայտատախտակի ընտրությունը, քանի որ հատակի 
փայտատախտակներ պատրաստվում են տարբեր ծառատեսակների 
փայտանյութից և ոչ բոլորն են համապատասխանում այն պահանջներին, 
ինչը կբավարարի նշված հատկանիշները: Ամենատարածված հատակի 
զանգվածեղեն փայտանյութից պատրաստված փայտատախտակներ 
պատրաստվում են սաղարթավոր ծառատեսակներից՝ շոշափողային կամ 
տանգենցիալ, շառավղային, լայնական կամ ճակատային սղոցված-
քներով: Լայնական սղոցվածքով փայտատախտակը օգտագործվում է 
միայն գեղարվեստական հատակի մանրատախտակներ պատրաստելու 
համար: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 40. Հատակի փայտատախտակի սղոցվածքներ. 
ա-տանգենցիալ (շոշափողային), բ-շառավղային 

 
Շոշափողային սղոցվածքի ժամանակ սղոցման հարթությունը անց-

նում է բնափայտի միջուկից որոշակի հեռավորությամբ տարիքային 
օղակներին շոշափողի ուղղությամբ: Շոշափողային սղոցվածքում հատա-

ա
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կի փայտատախտակը ունենում է ցայտուն տեքստուրա, տարիքային 
օղակների ալիքաձև, գեղեցիկ նախշ, բարձր չորացման և ուռչելու գոր-
ծակից:  

Շառավղային սղոցվածքի ժամանակ սղոցման հարթությունը անց-
նում է բնափայտի միջուկով: Շառավղային սղոցվածքում հատակի փայ-
տատախտակը համասեռ է գույնով և տեքստուրայով, տարիքային օղակ-
ների չափերը շատ փոքր են, կայուն են արտաքին ազդեցությունների 
նկատմամբ, բարձր մաշակայունություն գործնականում չեն ենթարկվում 
ձևախախտումների: Շառավղային սղոցվածքով փայտատախտակը ունի 
չորացման 0,19 % և 0,2 %, որոնք երկու անգամ ավելի լավ ցուցանիշներ 
են, քան շոշափողային սղոցվածքով հատակի փայտատախտակներինը: 
Շառավղային սղոցվածքի դեպքում փայտատախտակի չորացման և ուռ-
չելու գործույթները ընթանում են փայտատախտակի հաստությամբ, իսկ 
շոշափողային սղոցվածքի դեպքում՝ փայտատախտակի լայնությամբ, 
ինչը նշանակում է, որ շառավղային կտրվածքով հատակի փայտատախ-
տակներում գրեթե ճաքերը բացառվում են, համեմատած շոշափողային 
սղոցվածքի հետ: Հատակի փայտատախտակի համար գործնականում որ-
պես չափօրինակ վերցվում է կաղնու փայտանյութը, իսկ մնացած փայ-
տանյութերի բնութագրումը համեմատականության մեջ է դրվում կաղնու 
փայտանյութի հետ: Կաղինն օժտված է շահագործման բարձր հատ-
կանիշներով: Ընդ որում, խտությունը, ամրությունը և մեկուսիչ հատ-
կությունները շահագործման ընթացքում ավելանում են:   

 
 
 
 
 
 
 
 
Նկար 41.Կաղնուց պատրաստված հատային մանրատախտակ 
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Ունի հրաշալի տեքստուրա, գունային ներկապնակ` ավազանման-
դեղինից մինչև մուգ-մոխրագույն, կարծրություն, բարձր կայունություն 
խոնավության ազդեցության նկատմամբ և պետք է հաշվի առնել 
շահագործման ընթացքում կաղնի գույնի փոփոխումը դեպի մուգացում: 
Տեքստուրան մեծ ազդեցություն ունի որակի վրա:  

 
                         ա                                                          բ 

Նկար 42.Կաղնուց հատակի փայտատախտակի տեքստուրան. 
ա-տանգենցիալ (շոշափողային) սղոցվածքում, բ-շառավղային սղոցվածքում 

 
Հացենին հանդիսանում է միջուկավոր ծառատեսակ, ունի նեղ ծուծա-

յին ճառագայթներ, տեքստուրայով ավելի ցայտագույն է, արտահայտիչ, 
համասեռ բաց գույնի երանգով, քան կաղինը: Հացենու հատակի փայ-
տատախտակն օժտված է բարձր առաձգականությամբ և ամրությամբ:  
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Նկար 43. Հացենուց պատրաստված հատային մանրատախտակ 
 
Բոխին սաղարթավոր, ցրված-անոթային, անմիջուկավոր, բաց 

գորշավույն գույնի, սպիտկենային (բնափայտի շերտ) ծառատեսակ է: 
Ունի նեղ, աննկատ ծուծային ճառագայթներ, ոլորուն ու լայն տարիքային 
օղակները լավ են երևում հատկապես լայնական կտրվածքում: Բոխու 
փայտանյութը շատ ծանր է, կարծր, վատ է ենթարկվում մշակման, 
սակայն ունի բարձր մաշվելիության դիմադրողականություն: Բոխուց 
հատակատախտակ օգտագործվում է միայն անփոփոխ խոնավություն 
ունեցող տարածքներում, քնի որ այն չորացման ժամանակ գոգավորվում 
է և ճաքճքում: Բոխու բաց գույնը հաշվի առնելով, այն անփոխարինելի է 
հատակի գեղարվեստական ձևավորման համար: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկար 44.Բոխուց պատրաստված հատային մանրատախտակ 
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Գործնական պարապմունք. Փայտե ծածկով հատակի բետոնե հիմքի 
հավասարեցում նրբատախտակի միջոցով. 

 

Գործնական աշխատանք 1.Նրբատախտակի ամրացման նախա-
պատրաստական աշխատանքներ 

 
Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ միջոցներ 
Երկար հարթաչափ կամ երկու մետրանոց ուղիղ ձողափայտ, պոլիէթի-

լենե 1x1 մ չափերով ժապավեն, 12 մմ հաստությամբ և 1250x1250 մմ 
չափերով նրբատախտակներ, ձեռքի էլեկտրական սկավառակային սղոց, 
ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնիչ, խառնիչ, չափանշման–չափագծման գոր-
ծիքներ, պարագաներ, փոշեկուլ, շինարարական ներկագլան:  

  
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

ա բ գ 
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Նկար 45.Նրբատախտակի ամրացման նախապատրաստական 
աշխատանքների համար անհրաժեշտ սարքեր, գործիքներ. 

ա-երկար հարթաչափ, բ-երկու մետրանոց ուղիղ ձողափայտ, գ-նրբատախ-
տակներ, դ-ձեռքի էլեկտրական սկավառակային սղոց, ե- ձեռքի էլեկտրական 
գայլիկոնիչ, զ-խառնիչ,է- շինարարական փոշեկուլ, ը-շինարարական հղկիչ,  

թ-ներկագլան 
 

Աշխատանքի կատարման գործույթները  
 

1)Ստուգել հիմքի բետոնե սվաղի (ձայնաջերմամեկուսիչ շերտի հետ 
միասին) հավասարությունը՝ դնել երկար հարթաչափը կամ երկու մետ-
րանոց ուղիղ ձողափայտ հիմքի վրա մի քանի ուղղություններով, և եթե 
հիմքի ու հարթաչափի միջև եղած բացվածքը չի գերազանցում 2 մետրի 
վրա 2 մմ-ը, ապա ծածկը կարելի է համարել հավասարաչափ:  

 

 

Նկար 46.Երկար հարթաչափով հիմքի ստուգում 

է ը թ
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2)Ստուգել հիմքի բետոնե սվաղի խոնավությունը (պետք է լինի 6 %)՝ 
սվաղի վրա դնել պոլիէթիլենե 1x1 մ չափերով ժապավեն, որի եզրերն 
ամբողջ տրամատով ցանկացած բեռի (օրինակ չորսուներ, տախտակներ) 
միջոցով սեղմել սվաղին այնպես, որ ամբողջ տրամատով սեղմված լինի 
սվաղին, իսկ մեջտեղի մասը մնա ազատ, 3- 4 օր մնալուց հետո ստուգել. 
եթե պոլիէթիլենի ժապավենի ներսի մասում չեն գոյացել ջրային գոլոր-
շանման մակերևույթ կամ ջրի կաթիլներ, ուրեմն սվաղի խոնավությունը 
չի գերազանցում 6 %-ը (բարձր խոնավության դեպքում շահագործման 
ընթացքում նրբատախտակն աստիճանաբար կենթարկվի փտման): 

3)Չափանշել նրբատախտակները մոտավորապես 600x600 մմ 
չափերով (այս չափերով նրբատախտակը սղոցելով ստացվում է 600 մմ 
կողմերով քառակուսիներ, ինչը նրբատախտակի հիմնատակում ստեղծ-
վում է բավարար քանակով տատանումների հանդարտման, մարման կա-
րեր, ինչն էլ իր հերթին չեզոքացնում է ջերմային և խոնավության ձևա-
խախտումները: Բացի այդ՝ փոքր չափերով քառակուսի նրբատախտակ-
ներն այդպիսի ձևախախտումների ավելի քիչ կենթարկվեն, քան մեծ չափե-
րովը, և նրբատախտակի օգտագործման գործակիցը կլինի բարձր), որոշել 
նրբատախտակներիի երեսի մակերևույթում փայտանյութի թելերի ուղ-
ղությունը, հաջորդաբար սղոցել թելերի ուղղությամբ, այնուհետև թելերի 
լայնքով (սղոցման համար ձեռքի էլեկտրական սղոցի սկավառակային 
ֆրեզը պետք է պատրաստված լինի կարծր համաձուլվածքից: Այս հերթա-
կանությունը պահպանելը պարտադիր է, քանի որ նրբատախտակի մեջ 
օգտագործված սոսինձը նպաստում է կտրող գործիքի արագ մաշմանը): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկար 47.Նրբատախտակի սղոցում ձեռքի սկավառակային սղոցով 
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4) Սղոցելուց հետո ստուգել սղոցված քառակուսիների ճակատային 
կողմերում շերտաանջատվածությունը (ամբողջական նրբատախտակի 
վրա այդ շերտերը չեն երևա). եթե կա այդպիսի քառակուսի նրբատախ-
տակ, ապա խոտանել (ձեռք բերված նրբատախտակն անորակ է), քանի 
որ այդպիսի նրբատախտակը պիտանի չի լինի ամրացման: 

5) Փռել հատակին սղոցված քառակուսի նրբատախտակներն այնպես 
որ, պատերի և նրբատախտակների միջև հեռավորությունը լինի 15-20 մմ, 
նրբատախտակների միջև՝ 8-10 մմ, և լինեն փռված շախմատաձև, բացա-
ռելով չորս կարերի եզրերի հատումը մեկ կետում (նրբատախտակները ոչ 
մի տեղ չպետք է դիպչեն պատերին, ինչը կապահովի կանոնավոր օդա-
փոխանակություն): 

 
Նկար 48.Նրբատախտակների փռում 

 
6) Չափանշել ըստ սենյակի՝ ներս և դուրս եկած մասերը, չափագծել 

համապատասխան նրբատախտակների վրա և սղոցել: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկար 49.Չափանշում. 
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7) Համարակալել չափաբերված ու փռված նրբատախտակները, կազ-
մել աշխատանքային էսքիզ-ուրվագիծ և ժամանակավորապես հավաքել 
նրբատախտակները՝ հատակի տարածքը թողնել ազատ: 

 

8) Հաջորդաբար նրբատախտակների երեսի մասում, ձեռքի էլեկտրա-
կան գայլիկոնիչով, ամրացված ø6 մմ տրամագծով գայլիկոնով, եզրերից 
20 մմ հեռավորությամբ, 150 – 200 մմ գայլիկոնման քայլերով գայլիկոնել 
անցքեր (ճեղքվածքներից խուսափելու համար նպատակահարմար է գայ-
լիկոնվող անցքի հակառակ երեսում տեղադրել փայտե տակդիր):  

 

 9) Վերացնել հիմքը փոքր անհարթություններից, որոնք չեն հանդի-
սանում բետոնե սվաղի անորակություն, այլ առաջացել են շաղախի ցե-
մենտային խառնուրդի խոշոր մնացուկ-կաթիլներից, պատերի ծեփամա-
ծուկից, ներկից: 

 

10) Եթե անհարթություններն առաջացել են շաղախի անորակությու-
նից, ապա հատուկ ձեռքի շինարարական հղկման և անկյունային հղկ-
ման սարքերի միջոցով հղկել հիմքի երեսի մակերևույթն այնպես, որ 
պահպանվի 2 մ-ի վրա մինչև 2մմ անհարթությունները: 

 
Նկար 50. Հիմքի արտաքին մակերևույթի հղկում 
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11) Մանրազնին մաքրել հիմքը տարատեսակ շինաղբից շինարարա-
կան փոշեկուլի միջոցով: 

 

12) Պատրաստել նախաներկման խառնուրդը. շինարարական ներ-
կագլանի օգտագործմամբ նախաներկել նախաներկ-պրայմերով (պրայ-
մեր կոչվում է նախաներկման տարատեսակ, որը պետք է համասեռ լինի 
նրբատախտակի ամրացման նյութին՝ բացված համապատասխան լու-
ծույթով) հիմքը՝ նրբատախտակի համար նախատեսված սոսինձը համա-
պատասխան լուծույթով այնքան քանակով բացված խառնուրդով, որպես-
զի հնարավորություն ստեղծվի նախաներկին ներծծվել սվաղի վերին մա-
կերևույթի մեջ (նախաներկումն արվում է մի քանի նպատակով. 1-լավա-
գույն եղանակն է՝ մակերևույթի փոշեզրկման համար, մնացած փոշու 
մանր հատիկները կլանվում են նախաներկ-պրայմերի կողմից, ներ-
ծծվում դրա մեջ և ամուր կպչում սվաղի մակերևույթին, որի արդյունքում 
փոշու հատիկները չեն խոչընդոտի սոսնձվող շերտին՝ հիմքի հետ միաց-
մանը, 2-նախաներկ-պրայմերը, ներծծվելով հիմքի արտաքին մակերևույ-
թի մեջ, ամրացնում է այն, հետագայում զերզ պահելով հիմքի մակերևույ-
թին՝ սվաղի արտաքին շերտից փոշեհատիկների առաջացմանը: 3-նա-
խաներկ-պրայմերը նպաստում է տարասեռ նյութերի՝ բետոնե սվաղի և 
սոսնձի շերտի միմյանց ամրանալու գործույթին: Նախաներկ-պրայմերով 
հիմքի մակերևույթը ծածկելուց հետո չի թույլատրվում ոչ մեկին անցնել 
կամ գտնվել հիմքի վրա՝ փոշեհատիկների չգոյացման համար, և անմիջա-
պես պետք է սկսել նրբատախտակի ամրացման աշխատանքները, իսկ 
եթե սենյակի հիմքի մակերևույթը մեծ է, և պետք է նրբատախտակը ամ-
րացվի փուլային կարգով, ապա նախաներկում-պրայմերումը նույնպես 
կատարվում է փուլ առ փուլ):  

 
 
 
 
 
 

 
Նկար 51.Հիմքի արտաքին մակերևույթի նախաներկում 
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Գործնական աշխատանք 2.Նրբատախտակի ամրացման աշխա-
տանքներ 

 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ 
Համարակալված նրբատախտակներ, սոսնձե մածուկ, ատամնավոր 

մածկաթիակ, ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնիչ, ø6 մմ տրամագծով կարծր 
համաձուլվածքով գայլիկոն, ինքնակտրող պտուտակ պլաստիկե ամրա-
կցիչով, փայտե ծածկի հղկման սարք, խոշոր զմռնիտե հղկաթուղթ, 
փայտե ծածկի հղկման սարք, շինարարական փոշեկուլ, հարթաչափ, 
փայտե ծածկի համար նախատեսված նախաներկ: 

           ա                                    բ                               գ 
Նկար 52.Նրբատախտակի ամրացման պարագաներ. 

ա-սոսնձե մածուկ, բ-մածկաթիակ, գ-ինքնակտրող պտուտակ 
 
Աշխատանքի կատարման գործույթներ  
1)Ըստ ուրվագծի և համարակալման փռել իրենց տեղերում նրբա-

տախտակները: 
2)Ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնիչի վրա ամրացնել խառնիչը և խառ-

նել սոսնձե մածուկը: 
3)Վերցնել նրբատախտակը, տեղը 2մմ հաստությամբ, հավասարաչափ 

սոսնձե մածուկով շերտածածկել նրբատախտակի տակի մակերևույթը: 
 
 
 

Նկար 53.Սոսնձե մածուկով նրբա-
տախտակի տակի շերտածածկված 
մակերևույթ. 
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4) Նրբատախտակը տեղադրել իր տեղում, նրբատախտակի անցքե-
րով գայլիկոնել հիմքը, տեղակայել պլաստիկե ամրակցիչներն անցքերի 
մեջ, ինքնակտրող պտուտակը՝ ամրակցիչների մեջ: Սկզբում մուրճի հար-
վածներով, այնուհետև էլեկտրական պտուտակիչի օգնությանբ ամրացնել 
նրբատախտակը (անցքի խորությունը պետք է լինի նրբատախտակի 
հաստությունից երեք անգամ ավելի` 40 մմ: Այսինքն՝ պտուտակի երկա-
րությունը պետք է լինի 40 մմ՝ հաշվի առնելով նաև ամրակցիչը, իսկ անց-
քի տրամագիծը պետք է հավասար լինի ամրակիչի տրամագծին՝ 6 մմ, 
ինչից բխում է գայլիկոնումը: Այն պետք է կատարվի 6մմ տրամագծի գայ-
լիկոնով, և որպեսզի պտուտակիչի գլխույկը դուրս չցցվի նրբատախտակի 
արտաքին մակերևույթից, նախքան ամրակցիչի տեղակայումը պետք է 
կատարել անցքալայնում պտուտակի գլխույկին համապատասխան 
գայլիկոնով):  

 

 
Նկար 54.Նրբատախտակների ամրացնումը. 

 
5) Փայտե ծածկի հղկման սարքով, տեղակայված խոշոր զմռնիտե 

հղկաթղթով հղկել մակերևույթը՝ վերացնելով սղոցվածքի հետևանքով 
առաջացած ծլեպները, երկու հարևան նրբատախտակների տարբերու-
թյունները (փայտե ծածկի հավաքակցման հիմքը պետք է լինի հնարավո-
րինս կատարյալ և հավասարաչափ): 
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Նկար 55.Նրբատախտակների հղկում 

 

6) Մաքրել նրբատախտակներով ամրացված հատակի արտաքին մա-
կերևույթը շինարարական փոշեկուլով: 

7) Ստուգել նրբատախտակների միմյանց և պատերի հետ հպվածու-
թյունների բացակայությունը (նրբատախտակները պատերից հեռու 
պետք է լինեն 15-20 մմ, իսկ միմյանց միջև հեռավորությունը պետք է լինի 
8-10 մմ):  

8) Երկար չորսվակը դնել ամրացված նրբատախտակի արտաքին 
մակերևույթի վրա՝ ցանկացած ուղղություններով, և ստուգել դրանց միջև 
բացվածքի բացակայությունը, կամ թույլատրվում է մինչև 2 մմ բացվածք: 

9) Ստուգել հարթաչափով արտաքին մակերևույթի թեքվածությունը 
հորիզոնի նկատմամբ լինի 0,2 %, բայց ոչ ավելի 50 մմ-ից (օրինակ, եթե 
սենյակի երկարությունը 4000 մմ է, ապա փայտե ծածկի թեքվածությանը 
չափը չպետք է գերազանցի 4000 / 100 X 0,2 = 8 մմ -ը): 

10) Փայտե չորսվակի ճակատային նիստով թխկացնել նրբատախտա-
կի ամբողջ մակերևույթին. պետք է լսվի միևնույն պինդ, զրնգուն ձայն, 
իսկ եթե ձայնը լինի խուլ, փուչ, ուրեմն կա նրբատախտակի շերտի ան-
ջատվածություն հիմքից, ինչը թույլատրելի չէ (թույլատրելի է նրբատախ-
տակի ներքին մակերեսի ոչ պակաս 80% - ի սոսնձակցումը հիմքին): 

I1) Ստուգելուց հետո նախաներկել (փայտե ծածկի համար նախա-
տեսված նախաներկ) նրբատախտակով ծածկված հատակի արտաքին 
մակերևույթը և թողնել չորանա:  
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Գործնական աշխատանք 3. Հատային մանրատախտակով եղևնա-
շար հատակի հավաքակցում 

 
Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ 
Խոնավաչափ, շինարարական լար, ջերմաչափ, չափիչ, ստուգիչ, չա-

փանշման գործիքներ և պարագաներ, երկար հարթաչափ կամ ուղիղ չոր-
սու, սոսինձ (չի թույլատրվում օգտագործել սոսինձ, որի մեջ ջրի պա-
րունակությունը կգերազանցի 50%-ը), ատամնավոր մածկաթիակ, հավա-
սարաչափ աջ և ձախ բութակահան և փորակված (եթե շարողի կողմից 
նայած մանրատախտակի երկար կողմի բութակը գտնվում է աջ կողմում, 
իսկ հարևան ճակատի բութակը՝ վերև, մյուս երկար կողմի փորակը ձախ 
կողմում, իսկ հարևան ճակատի փորակը՝ ներքև, ապա այդպիսի մանրա-
տախտակը կոչվում է աջ հատակի մանրատախտակ, հակառակը՝ ձախ 
հատակի մանրատախտակ) հատակի մանրատախտակներ (1 մ2 մակերե-
սի համար 12-16 հատ հաշվարկով), ձեռքի էլեկտրական սղոց, անկյու-
նակ, մուրճ, 40 մմ երկարությամբ և 1,5-1,6 մմ տրամագծով (հաստու-
թյամբ), զարկիչ, նրբատախտակով հավասարեցված հատակի հիմք:  

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ա                                                       բ 

Նկար 56.Մանրատախտակով հատակի հավաքակցման սարքեր. 
ա-խոնավաչափ, բ-լար. 
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                                  դ                                                   գ 

Նկար 57.Հատակը մանրատախտակով ծածկման սարքեր, գործիքներ, 
պարագաներ. գ-ջերմաչափ, դ-զարկիչ 

 
Աշխատանքի կատարման գործույթները 
 

1)Խոնավաչափի միջոցով ստուգել սենյակի խոնավությունը. պետք է 
լինի 60%, պատերի և հատակի բացարձակ խոնավությունը՝ 6%, իսկև 
ջերմաստիճանը՝ 250C: 

 

2)Երկար հարթաչափի կամ 2 մ ուղիղ չորսուի միջոցով հատակի հա-
վասարաչափությունը. այն պետք է լինի ցանկացած տեղում և ուղղու-
թյամբ մինչև 2մմ բարձրությամբ շեղման թույլտվածքում: 

 

3)Ընտրել ծածկի պատրաստման եղանակը՝ հատակի կենտրոնով 
մանրատախտակները եղևնաշար հավաքակցված:  

 
Նկար 58. Կենտրոնով եղևնաշար հավաքակցված հատակի ծածկ 
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4)Գտնել սենյակի կենտրոնը լարի միջոցով. երկու հակառակ պատե-
րի միջին գծերով տանել ձգված վիճակում լարեր, դրանց հատման կետը 
կլինի հատակի կենտրոնը: 

5)Թողնել հատակի երկարությամբ լարը, ինչը պետք է 2մմ բարձր 
լինի նախատեսվող հատակի ծածկից, և դրա ուղղությամբ՝ չոր վիճակով 
աջ և ձախ մանրատախտակներով հավաքել մեկ շարք, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 59.Հատային մանրատախտակի եղևնաշարի ուղղորդիչ 
առաջին շարքի չոր հավաքակցում 

 
6) Շարքը տեղաշարժել այնպես, որ դրա վերջնամասի մանրատախ-

տակները հավասարաչափ կտրվեն, ինչը կբերի հատակի կենտրոնի տե-
ղափոխման, սակայն կստացվի շարքի շարման կենտրոն: 

7) Ձեռքի էլեկտրական սղոցով սղոցել վերջնամասի մանրատախ-
տակներն այնպես, որ պատերի ու մանրատախտակների միջև մնա 8-10 
մմ հեռավորություն՝ հատակի օդափոխանակության համար: Դրա բուն 
նպատակն է՝ խոնավության ազդեցությամբ հատակի ծածկը զերծ պահե-
լու ուռչելուց:  

8) Էլեկտրական գայլիկոնիչին ամրացնել խառնիչը և մանրազնին 
կերպով խառնել սոսնձե մածուկը: 

9) Ատամնավոր մածկաթիակով՝ լարի տակ, չափանշված շարման 
կենտրոնում, լարի աջ և ձախ կողմերում, 5-6 մանրատախտակից եղևնա-
ձև չոր հավաքվածքի լայնքից ավել տարածությամբ, 1-1,5 մմ հաստու-
թյամբ նրբատախտակի վրա սոսնձապատել: 
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 10) Սոսնձապատված տարածքում, ամեն շարքի համար 6-7 աջ և 
ձախ մանրատախտակներով եղևնաձև հավաքել ծածկն այնպես, որ աջ և 
ձախ մանրատախտակների երկար բութակները լինեն հավաքողից վերև, 
ձախ շարքի մանրատախտակները՝ լարի տակ, իսկ աջ մանրատախտակ-
ները շփվեն լարի հետ այնպես, որ լարն անցնի մանրատախտակի անկ-
յան գագաթով, և խստագույնս պահպանվի աջ և ձախ մանրահատակների 
միմյանց միջև 900 անկյուն, որի համար օգտվել անկյունակից, սեղմել հա-
վաքված եղևնաձև հատվածը (կարելի է ոտքով) հատակին այնպես, որ սո-
սինձը դուրս գա մանրատախտակների տակից,  

 
Նկար 60.Հատային մանրատախտակի եղևնաշարի առաջին շարքի 

հավաքակցում 
  

11) Վերցնել մուրճը և մեխերը, բոլոր կողմերից մեխերին մուրճի թեթև 
հարվածներ հասցնելով ամրացնել հավաքված ծածկի կտորը ՝ երկու մեխ 
երկար բութակի կողմից և մեկ մեխ կարճ բութակի կողմից (ճակատից):  

12) Մեխելը շարունակել մինչև բութակներին հասնելը և զարկիչով 
մեխի գլխույկները թաքցնել մանրատախտակի մեջ: 

 

13) Հավասարեցնել մանրատախտակի արտաքին մակերևույթը՝ 
պլաստմասսե կամ մանրատախտակի կտորով, մուրճի թեթև հարված-
ներով նստեցնել վերջնական բութակը փորակի մեջ: 

 

14) Շարունակել առաջին շարքի հավաքումը մինչև վերջ՝ աջ ու ձախ 
մանրատախտակները հաջորդաբար նստեցնելով միմյանց հետ և մեխելով: 
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15) Ստուգել առաջին շարքի հավաքակցվածությունը. պետք է ման-
րատախտակները կիպ կցված լինեն միմյանց և չունենան թեքություն, քանի 
որ փոքրագույն նշված թերությունների դեպքում հետագա շարվածքի ըն-
թացքում հավաքակցվածքի պատկերը կավաղաղվի, և ի հայտ կգան ճեղքեր: 

16) Շարունակել առաջին շարքի երկու կողմերից հաջորդաբար ման-
րատախտակների հավաքակցումը դեպի պատերը՝ պահպանելով 
պատերի և մանրատախտակների միջև 8-10 մմ բացվածք: 
 

 
Նկար 61.Հատային մանրատախտակի եղևնաշար շարքեր 

հավաքակցում. 
 

17)վերջնամասում մանրատախտակների դժվարամատչելի մեխման 
անհարմարությունից խուսափելու համար կարելի է օգտագործել իրերի 
ծանրաբեռնվածությամբ (սեղմամբ) ամրացում: 

 

Գործնական աշխատանք 4. Հատաավոր մանրատախտակով հատա-
կի ցրիվաշարային անկյունագծով հավաքակցում 

 
 
 
 
 
 
 
 
Նկար 62. Ցրիվաշարային անկյունագծով հավաքակցված հատակի ծածկ 
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Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ 

Խոնավաչափ, շինարարական լար, ջերմաչափ, չափիչ, ստուգիչ, չա-
փանշման գործիքներ և պարագաներ, երկար հարթաչափ կամ ուղիղ չոր-
սու, սոսինձ (չի թույլատրվում օգտագործել սոսինձ, որի մեջ ջրի պարու-
նակությունը գերազանցում է 50%-ը), ատամնավոր մածկաթիակ, ամենա-
քիչը երկու օր փայտախտակե հատակով ծածկի համար նախատեսվող 
սենյակում տեղադրված (փայտանյութը սենյակի միկրոկլիմային հարմա-
րեցնելու համար) ագուցավոր մանրատախտակներ, ձեռքի էլեկտրական 
սղոց, անկյունակ, մուրճ, 40 մմ երկարությամբ և 1,5-1,6 մմ տրամագծով 
(հաստությամբ) մեխեր (փայտի համար նախատեսված պնևմաատրճա-
նակ՝ իր մեխերով, կամ պահանգախփիչ՝ իր պահանգներով), մանրա-
տախտակի նստեցման չորսվակ, մեխերի խորացման համար զարկիչ, 
նրբատախտակով հավասարեցված և նախաներկված հատակի հիմք:  

Աշխատանքի կատարման գործույթներ 
1)Խոնավաչափի միջոցով ստուգել սենյակի խոնավությունը. պետք է 

լինի 60%, պատերի և հատակի բացարձակ խոնավությունը՝ 6%, ջերմաս-
տիճանը՝ 250C: 

 

2)Երկար հարթաչափի կամ 2 մ ուղիղ չորսուի միջոցով հատակի 
հավասարաչափությունը. այն պետք է լինի ցանկացած տեղում և ուղղու-
թյամբ մինչև 2մմ բարձրությամբ շեղման թույլտվածքում: 

 
Նկար 61.Սենյակի և մանրատախտակի չափագծում 

α 

β

α

β
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3)Ընտրել մանրատախտակը. այն պետք է լինի 35-40 մմ լայնքով և 
350-400 մմ երկարությամբ: Ընտրված մանրատախտակները պարտադիր 
պետք է ունենան միևնույն լայնքը, երկարությունը նշված սահմաններում:  

 

4)Հատակի չափանշում՝ սենյակի մուտքի հեռավոր անկյունից գցել 
ձգված լար հատակի անկյունագծով:  

 

5)Դնել մանրատախտակը սենյակի Ա հատվածի կողմից այնպես, որ 
ագույցը շոշափի լարը, և չափանշել α և β անկյունները: 

 

6)Սղոցել մանրատախտակի վերջնամասերն ըստ չափանշման: 
 

7)Տեղադրել մանրատախտակն Ա անկյունային մասում այնպես, որ 
փորակն ուղղված լինի դեպի անկյունը, և ըստ մանրատախտակի գծանշել 
նրբտախտակը: Ստացված գիծը պետք է զուգահեռ լինի լարին (սենյակի 
անկյունագծին): 

 

8)Նրբատախտակի գծից դեպի Ա անկյունը սղոցել ըստ նշված անկ-
յունների մանրատախտակները ու չոր հավաքակցել այնպես, որ շարքերը 
միմյանցից տեղաշարժված լինեն մանրատախտակի երկարության 1/3- րդ 
չափով, և նրբատախտակների սղոցված կողմերը պատերից լինեն 8-10 մմ 
հեռու՝ հետագայում խոնավության ներգործման ազդեցությունից չուռ-
չելու համար: 

 

9)Չափաբերված ու հավաքակցված մանրատախտակները դնել մի 
կողմ և հավաքակցման տեղում, նրբատախտակի վրա, ատամնավոր 
մածկաթիակով, I-I,5 մմ հաստությամբ սոսնձապատել: 

 

10)Սկսած անկյունային առաջին մանրատախտակից, հաջորդաբար 
առանց շեղման, դեպի սենյակի անկյունագիծը զուգահեռ հավաքակցել 
մանրատախտակները՝ նստեցնելով մուրճի և չորսվակի օգնությամբ: Ամ-
րացման հաստատունությունն ապահովելու համար երկար ագույցի 
կողմից երկու, իսկ կարճ, ճակատային ագույցի կողմից մեկական մեխե-
րով 450 անկյան տակ մեխել մանրատախտակները՝ սևեռելու համար:  

Մեխերը պետք է խորացվեն մանրատախտակի մեջ հարվածիչի 
օգնությամբ (անկյանը մոտենալուց մանրատախտակների չափերը 
փոքրանում են, ուստի մեխման անհարմարությունից խուսափելու հա-
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մար անկյունային մեկ կամ երկու սղոցված մանրատախտակները կարելի 
է չմեխել, այլ ուղղորդիչ հավաքակցման մնացած մանրատախտակները 
մեխելուց հետո դնել դրանց վրա որոշակի ծանրությամբ առարկաներ, 
ինչպես նաև պատի կողմից սկսել երկրորդ շարքից՝ հետագայում առաջին 
մանրատախտակն իր տեղը նստեցնելով սեպի օգնությամբ, իսկ սղոցված 
փոքր չափերով մանրատախտակները կարելի է երկար ագուցամասի 
կողմից մեխել մեկ մեխով): 

 

11)Ստուգել ուղղորդիչ հավաքակցված կտորի և անկյունագծի զուգա-
հեռությունը (կարելի է նաև ուղղորդիչ չոր հավաքակցված կտորի եզրով, 
մինչև սոսնձապատումը ձգել լար կամ մեխմամբ ամրացնել ուղիղ 
չորսվակ զուգահեռության ապահովման համար, քանի որ այդ կտորից է 
կախված ամբողջ ծածկի հավաքման որակը, այսինքն՝ հետագա շարքերի 
անկյունագծի նկատմամբ զուգահեռությունը): 

 

12)Հաջորդաբար հավաքակցել մանրատախտակները՝ սոսնձապա-
տելով յուրաքանչյուր շարքի տակ նրբատախտակի մակերեսը, մանրա-
տախտակները մուրճի և չորսվակի օգնությամբ նստեցնելով, շարքերի 1/3 
տեղաշարժմամբ, պատերից պահպանելով 8-10 մմ հեռավորություն, 450 
անկյան, երկար ագույցների կողմից երկուական, իսկ կարճ ագույցների 
կողմից մեկական մեխերով մեխմամբ սևեռելով՝ ձևավորել շարքերը:  
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Գործնական աշխատանք 5. Հատավոր մանրատախտակով հատակի 
հիմնական ընթացքի ուղղությամբ ցրիվաշարային հավաքակցում 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 62. Ընթացքի ուղղությամբ ցրիվաշարային  
հավաքակցված հատակ 

 
       Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ 

Խոնավաչափ, շինարարական լար, ջերմաչափ, չափիչ, ստուգիչ, 
չափանշման գործիքներ և պարագաներ, երկար հարթաչափ կամ ուղիղ 
չորսու, սոսինձ (չի թույլատրվում օգտագործել սոսինձ, որի մեջ ջրի պա-
րունակությունը կգերազանցի 50%-ը), ատամնավոր մածկաթիակ, ամե-
նաքիչը երկու օր փայտախտակե հատակով ծածկի համար նախատեսվող 
սենյակում տեղադրված (փայտանյութը սենյակի միկրոկլիմային հարմա-
րեցնելու համար) ագուցավոր մանրատախտակներ, ձեռքի էլեկտրական 
սղոց, անկյունակ, մուրճ, 40 մմ երկարությամբ և 1,5-1,6 մմ տրամագծով 
(հաստությամբ) մեխեր, (փայտի համար նախատեսված պնևմաատրճա-
նակ՝ իր մեխերով, կամ պահանգախփիչ՝ իր պահանգներով), մանրա-
տախտակի նստեցման չորսվակ, մեխերի խորացման համար զարկիչ, 
նրբատախտակով հավասարեցված և նախաներկված հատակի հիմք:  

 
Աշխատանքի կատարման գործույթները 
1) Խոնավաչափի միջոցով ստուգել սենյակի խոնավությունը, որը 

պետք է լինի 60%, պատերի և հատակի բացարձակ խոնավությունը՝ 6% և 
ջերմաստիճանը՝ 250C: 
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2) Երկար հարթաչափի կամ 2 մ ուղիղ չորսուի միջոցով հատակի հա-
վասարաչափությունը. այն պետք է լինի՝ ցանկացած տեղում և ուղղու-
թյամբ մինչև 2մմ բարձրությամբ շեղման թույլտվածքում: 

3) Ընտրել մանրատախտակը. այն պետք է լինի 35-40 մմ լայնքով և 
350-400 մմ երկարությամբ: Ընտրված մանրատախտակները պարտադիր 
պետք է ունենան միևնույն լայնքը, երկարությունը՝ նշված սահման-
ներում:  

4) Հատակի չափանշում՝ սենյակի պատերի ուղղանկյունությունը. 
եթե այն ուղղանկյուն չէ, ապա գտնել սենյակի կենտրոնը, կենտրոնով 
ձգել սենյակի երկարությամբ միջնագծով լար (սենյակի կենտրոնը որո-
շում են լարեր անցկացնելով պատերի միջնագծերով): 

5) Սենյակի լայնական կարճ պատի ու երկայնական պատի անկ-
յունից երկայնական պատի ուղղությամբ տեղադրել մանրատախտակ՝ 
ագույցով դեպի միջնագիծն այնպես, որ պատի ու մանրատախտակի միջև 
լինի 8-10 մմ բացակ, և մանրատախտակի երկար կողմից ձգել միջնագծին 
զուգահեռ լար (սենյակի ուղղանկյունությունը ճիշտ լինելու դեպքում 
միջնագծի և ուղղորդող լարի որոշումը հարկավոր չէ): 

 
Նկար 63. Հատակի չափագծում 

 

6) Լարով չոր վիճակում հավաքակցել երկար պատի երկարությամբ 
շարք. եթե մանրատախտակների ու պատի բացակները 10 մմ-ից պակաս 
են (ինչը կնշանակի, որ երկար և կարճ հարակից պատերն ուղղահայաց 
կամ գրեթե ուղղահայաց են), ապա շարքը տեղաշարժել այնպես, որ 
առաջին ու վերջին մանրատախտակները լինեն հավասար կտրվող, կամ 
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որևիցե մեկը պակաս չլինի մանրատախտակի երկարության 1/3 –ից, իսկ 
եթե բացակները մեծ են 10 մմ-ից, ապա պետք է չափանշել բացակների 
տրամատը, ըստ չափանշված տրամատի սղոցել մանրատախտակները և 
հավաքակցել շարքի հետ: 

7) Հավաքված ուղղորդիչ շարքը դնել մի կողմ, 1-1,5 մմ հաստությամբ 
ատամնավոր մածկաթիակով սոսնձապատել ուղղորդիչ լարից մինչև 
պատը եղած տարածքը: 

8) Ուղղորդիչ լարով ու պատի երկարությամբ հավաքակցել ուղղոր-
դիչ շարքը՝ մանրատախտակները մուրճի և չորսվակի օգնությամբ 
նստեցնելով, 450 անկյան տակ երկարագույցի կողմից երկուական և կարճ 
ագույցի կողմից մեկական մեխերով մխմամբ սևեռելով: 

9) Ստուգել ուղղորդիչ հավաքակցված շարքի և միջնագծի զուգահեռու-
թյունը, քանի որ այդ կտորից է կախված ամբողջ ծածկի հավաքման որակը, 
այսինքն՝ հետագա շարքերի միջնագծի նկատմամբ զուգահեռությունը: 

10) Հաջորդաբար հավաքակցել մանրատախտակները՝ սոսնձապա-
տելով յուրաքանչյուր շարքի տակ նրբատախտակի մակերեսը, մանրա-
տախտակները մուրճի և չորսվակի օգնությամբ նստեցնելով, շարքերի 
1/3-ի տեղաշարժմամբ, պատերից պահպանելով 8-10 մմ հեռավորություն, 
450 անկյան, երկար ագույցների կողմից երկուական, իսկ կարճ ագույց-
ների կողմից մեկական մեխերով մեխմամբ սևեռելով՝ ձևավորել շարքերը:  

 
Գործնական աշխատանք 6. Փայտե ծածկով հատակի հղկատաշում 
 

Հղկատաշում նշանակում է փայտի շերտի ռանդում, որը կատարում են 
թմբկագլանային կամ ժապավենային հղկիչ մեքենաներով. արդյունքում 
փայտե հատակի ծածկից վերացվում են բոլոր խորդուբորդությունները, 
որոնք առաջանում են հավաքակցման ժամանակ, հատակի փայտե տախ-
տակների պատրաստման, մշակման կամ հավաքակցման թերությունները, 
աշխատանքներ կատարելու ժամանակ ձեռքից, գործիքներից փայտե ծածկի 
վրա մնացած կեղտոտվածությունը և յուղային հետքերը) 
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                                ա                                                         բ 

 
Նկար 64. Հղկատաշման մեքենաներ. 
ա-թմբկագլանային, բ-ժապավենային 

 
Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ միջոցներ  
Թմբկագլանային կամ ժապավենային հղկատաշման մեքենա (այս մե-

քենաների տարբերությունն այն, որ ժապավենային մեքենան հղկում կա-
տարում է առաջ-հետ սկզբունքով, իսկ թմբկագլանայինը՝ տարբեր ուղ-
ղություններով), հղկաթուղթ՝ №40, №60, №80, №100 (հղկաթղթի մակնիշա-
վորման թվերի մեծացումը նշանակում է աստիճանաբար հղկանյութի 
հատիկի չափերի փոքրացում, այսինքն՝ ավելի մաքուր հղկում):  

                                                                    

                             ա                                                         բ 
 

Նկար 65. Հղկաթղթեր 
ա-թմբկագլանի համար, բ-ժապավենային 
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Աշխատանքի կատարման գործույթներ 

1) Կատարել փայտե հատակի հղկատաշման նախապատրաստական 
աշխատանքներ. խոնավաչափով ստուգել հատակի խոնավությունը, սո-
սնձի չորացվածությունը (հղկատաշման աշխատանքները պետք է սկսել 
փայտե հատակի հավաքակցման աշխատանքների ավարտից 6 օրից ոչ 
շուտ. այդ ժամանակը կոչվում է տեխնոլոգիական ընդմիջում, և ան-
հրաժեշտ է, որպեսզի նոր հավաքակցված փայտե ծածկը ձեռք բերի հար-
մարվողականություն նոր պայմաններին, և դադարի սոսնձի չորացման 
ընթացքում անջատվող խոնավության ազդեցությունը), ազատել հատակի 
ծածկն առարկաներից: 

2) Հաջորդաբար ամրացնել սկզբում խոշոր հատիկային, այնուհետև 
մանրահատիկային հղկաթղթերը հղկատաշիչ մեքենային:  

 

 
Նկար 66. Հղկաթղթի տեղակայում. 

ա-թմբկագլանի վրա, բ-ժապավենային մեքենայի մեջ 
 
3)Կատարել հղկատաշման աշխատանքներ՝ մեկ անցումից մյուսը 

խոշորահատիկային հղկանյութը փոխարինելով հաջորդ համարի դրա-
նից մանրահատիկային հղկանյութով (հղկանյութի ընտրությունը կախ-
ված է հատակի հավաքակցման աշխատանքների արդյունքից՝ կեղտոտ-
վածություն, խոնավությունից առաջացած մակարդակաչափի խախտվա-
ծություն, ինչպես նաև հաջորդ տեխնոլոգիական գործույթների՝ նախա-
ներկում և լաքապատում՝ շերտերի հարակցություն:  
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Հղկատաշումը կատարվում է 0,2-0,3 մմ խորությամբ: Հղկատաշման 
գործույթները պետք է կատարել ճիշտ, քանի որ այդ աշխատանքից է 
կախված փայտե հատակի տեսքը և հատակի հավաքակցման աշխա-
տանքների արդյունքը:  

Հղկատաշումը պետք է կատարել սկզբում խոշոր հղկանյութով՝ այս-
պես կոչված կոպիտ հղկատաշում, իսկ հետո մաքրատաշում՝ մանր 
հղկաթղթով: Վերջին գործույթը՝ նուրբ հղկումը կատարում են հար-
թահղկիչ մեքենայով՝ մածկումից հետո): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 67.Փայտե ծածկով հատակի հղկատաշում 
 

4) Դժվարամատչելի տեղերի հղկում. այն կատարում են հատուկ այդ 
գործույթի համար նախատեսված հղկիչ մեքենայով, որի վրա ամրացվում 
է նշված համարների հղկաթուղթ:  

 
Նկար 68.Դժվարամատչելի տեղերի հղկման մեքենա  

և այդ տեղերի հղկման գործույթը 
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5)Մաքրել հատակը՝ օգտագործելով հատակի շինարարական փոշեկուլ: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Նկար 69. Հատակի շինարարական փոշեկուլ 
 
Գործնական աշխատանք 7.Փայտե ծածկով հատակի մածկում 
 
Փայտե հատակի մածկման նպատակն է՝ ստանալ այնպիսի փայտե 

ծածկով հատակ, որի տարրերի միջև առկա կարերը լինեն անտեսանելի, 
գույնը համընկնի փայտե ծածկի փայտանյութի գույնին, տախտակները 
լինեն առավելագույնս հարակցված ու երկարատև, ստացվի հուսալի 
փայտե հատակի շահագործում, ինչպես նաև մածկման բաղադրության 
արտածքի՝ հետագայում բացակներից ինքնաբերաբար դուրս գալու և 
մածկի ներթափանցում անցքերի խորությամբ, այսինքն՝ վերացնել հա-
տակի թերություններն ու ստանալ միաձույլ հատակ: Մածկումը փայտե 
հատակի հղկատաշման և հղկման համատեղ գործույթներից է: Մածկման 
համար օգտագործում են հատուկ փայտի համար նախատեսված մա-
ծուկներ՝ փայտատեսակների գունային նմանակումներով: Կամ կարելի է 
պատրաստել մածուկ՝ օրինակ, լաքից ու հղկումից առաջացած մանր 
փոշու խառնուրդ (զանգված): Մածկումը կատարվում է տարբեր չափերի 
հատուկ մածկաթիակներով՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից, 
ռետինից: Մածուկը ծածկում է կարերը, կցվանքները, ճեղքերը, դրանք 
դարձնելով գրեթե անտեսանելի, իսկ արդյունքում բարձրանում է փայտե 
հատակի խոնավադիմացկունությունը: 
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Նկար 70.Փայտե հատակի մածկապատում 

 
Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ 
Փայտե հատակի համար նախատեսված մածուկ՝ հղկատաշման ժա-

մանակ առաջացած հատակի փոշուց և վերջնամշակման համար նախա-
տեսված լաքից պատրաստված, մածուկ՝ ջրային կամ նիտրո հիմքով 
(խորհուրդ է տրվում նոր փայտե տախտակներով ծածկի համար օգտա-
գործել նիտրո հիմքով փայտե մածուկ, ինչը փայտանյութը զերծ կպահի 
տարբեր կենսաբանական արատներից.  ծածկի գույնի համամասնության 
համար օգտագործել համապատասխան գունային լուծիչ, զսպանակավոր 
պողպատե և լայն չժանգոտվող պողպատե մածկաթիակներ: 

 

Աշխատանքի կատարման գործույթները  
1) Հատակը նախապատրաստել մածկման:  
2) Պատրաստել մածուկ. հղկատաշման ժամանակ առաջացած հա-

տակի փոշին խառնել վերջնամշակման համար նախատեսված լաքի հետ 
այնպես, որ ստացվի թույլ մածուկ (ամենանպատակահարմարն այն մա-
ծուկն է, որը կապահովի ոչ միայն կարերի, լցված բացակների և ճեղքերի 
համակցությունը և մածկի կպչողականությունը, այլև ամբողջ հատակի 
պատկերի համասեռ գունազարդը: Կարելի է օգտագործել պատրաստի 
մածուկներ՝ ջրային հիմքով և նիտրո հիմքով, ի դեպ ջրային հիմքով փայ-
տե հատակի համար նախատեսված մածուկներն էկոլոգիական նկատա-
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ռումներով ավելի անվտանգ են, չունեն հոտ, համեմատաբար ավելի շուտ 
են չորանում և ամրությամբ չեն զիջում նիտրո հիմքով մածուկներին): 

1) Մածկումն սկսել մուտքի հեռավոր անկյունից: 

Նկար 71. Մածկապատման սկիզբը 
 
2)Լցնել մածուկը մուտքի հեռավոր անկյունում, լայն չժանգոտվող 

պողպատե  մածկաթիակով սկսել ամբողջ հատակի մածկապատումն 
այնպես, որ դա ավարտվի մուտքի մոտ: 

 
Նկար 72.Մածկապատում՝ չժանգոտվող պողպատե մածկաթիակով 

 
3) Ուշադրություն դարձնել բացակներին, ճեղքերին և կարերին, ո-

րոնք պետք է զուգահեռաբար լրացուցիչ լցնել զսպանակավոր մածկա-
թիակով: 
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Նկար 73.Բացակների, ճեղքերի և կարերի մածկապատում՝ 

զսպանակավոր պողպատե մածկաթիակով 
 
 
4)Աշխատանքներն ավարտելուց հետո անմիջապես մաքրել հատակը 

ավելորդ մածուկից, քանի որ այն արագ է կարծրանում (30-40 րոպեների ըն-
թացքում), այլապես հետագայում կբարդանա նուրբ վերջնահղկման աշխա-
տանքը: 

 

Գործնական աշխատանք 8 
Փայտե ծածկով հատակի նուրբ վերջնահղկում 
 
Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրս-

ներ`հարթահղկիչ մեքենա, № 120-150 կտորի հիմքով հղկաթղթեր, շինա-
րարական փոշեկուլ:  

 
Աշխատանքի կատարման գործույթները 
 

1)Հատակի նախապատրաստումը նուրբ հղկման. մաքրել փայտե 
ծածկով հատակը հարթահղկման աշխատանքներից մնացած փոշուց (օգ-
տագործել շինարարական փոշեկուլ) և մածկման աշխատանքներից մնա-
ցած աղբից: 
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2)Նախապատրաստել հարթահղկիչ մեքենան. տեղակայել հղկաթղ-
թերը(փայտե ծածկի համար նախատեսված հարթահղկման մեքենաները 
լինում են միասկավառակային և եռասկավառակային, սկավառակների 
վրա տեղակայվում են հղկաթղթերը):  

                ա                                                                բ 
 

Նկար74. Հարթահղկիչ մեքենաներ. 
ա-միասկավառակային, բ-եռասկավառակային 

 

3)Կատարել նուրբ հղկման առաջին անցումը՝ հղկիչի վրա տեղակայ-
ված № 120 հղկաթղթով: 

 
4)Շարունակել նուրբ հղկումը՝ երկրորդ անցումը կատարել № 130 

կամ 140 հղկաթղթով: Ի դեպ, երկրորդ անցումը կատարել՝ ցրվածաշարա-
յին հավաքակցման դեպքում շարվածքի երկարությամբ, եղևնաշարային 
հավաքակցման դեպքում՝ լայնքով: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Նկար 75.Ցրվածաշարային ծածկի նուրբ հղկում 
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5) Անհրաժեշտության դեպքում կատարել երրորդ անցում՝ № 150 հըղ-

կաթղթով՝ աշխատանքներն իրականացնել երկրորդ անցման պահանջնե-
րով: 

 
6) Դժվարամատչելի տեղերում նուրբ հղկումը կատարել դրա համար 

նախատեսված հղկիչով՝ հաջորդաբար օգտագործելով անցումների 
համար նախատեսված հղկաթղթեր: 

 
7) Աշխատանքներն ավարտելուց հետո սենյակը մաքրել փոշուց՝ օգ-

տագործելով շինարարական փոշեկուլ:  
 
Գործնական աշխատանք 9  
Փայտե ծածկով հատակի շրիշակի հավաքակցում 
 

Շրիշակների հավաքակցումը կատարվում է նուրբ հղկման աշխա-
տանքները ավարտելուց հետո՝ մինչև լաքապատումը: Փայտե շրիշակ-
ները ունեն մեծ ամրություն, որոշակի առաձգականություն, շահագործ-
ման երկար ժամանակահատված, էկոլոգիապես անվտանգ են, սակայն 
դրա հետ մեկտեղ պլաստիկե շրիշակների հետ համեմատած չունեն 
էլեկտրական լարերի անցուղիներ, ամրացման անցքեր և ամենակարևո-
րը՝ դրա հավաքակցման ժամանակ պետք է շատ ուշադիր և վարպետո-
րեն կատարել անկյունահանումները, որպեսզի փայտանյութի կորուստ-
ները շատ չլինեն սխալմունքների պատճառով: 

 
Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ ռեսուրս-

ներ`փայտե շրիշակներ, п-աձև անկյունակ՝ 450 անկյան տակ սղոցվածք-
ներ կատարելու համար, ձեռքի էլեկտրական շաղափիչ (գայլիկոնիչ), ձեռ-
քի էլեկտրական պտուտակիչ, շինարարական հարթաչափ, ձեռքի համա-
կողմանի սղոցման լայն կամ կռնակային սղոց, անգլխույկ մեխեր, հեղուկ 
մեխ, ինքնապտուտակիչ՝ պլաստմասե ամրակիչով, չափանշման-չափա-
գծման գործիքներ և պարագաներ, հյուսնական ձեռքի գործիքներ, ոչ մեծ 
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մածկաթիակ, փայտանյութի համար նախատեսված լաք կամ մա-ծուկ, 
շինարարական վրձին  
 

Աշխատանքի կատարման գործույթները 
1)Շրիշակի քանակի որոշում՝ չափել պատերի երկարությունը, գու-

մարել իրար, ավելացնել 1,5-2 մետր՝ որպես պահուստային չափ, ստաց-
ված արդյունքը բաժանել շրիշակի երկարության չափի վրա (հիմնակա-
նում փայտե շրիշակներն ունենում են 2,5 մետր երկարություն) և կստաց-
վի անհրաժեշտ շրիշակների քանակը:  

2)Ընտրել սենյակի ամենաերկար պատը, մուտքից ամենահեռու և 
դրան հարակից պատի անկյան համար տեղակայել առաջին շրիշակը 
անկյունակի մեջ, կարգավորել այնպես, որ այն կողմը, որով հավաքակ-
ցումից հետո շրիշակը պետք է հենվի հատակի վրա սեղմված լինի անկ-
յունակի պատին: Իսկ այն կողմը, որով պետք է հենվի պատին, դրվելու է 
անկյունակի հիմքի վրա. կողմնորոշվելով անկյունակի բացվածքով՝ սղո-
ցել շրիշակի եզրը 450 անկյունով: 

 
Նկար 76. Շրիշակի 450 անկյունով սղոցում п-աձև անկյունակի օգնությամբ 

 
3) Տեղակայել սղոցված եզրով շրիշակը նախատեսված անկյունում. 

վերցնել երկրորդ շրիշակը և տեղակայել առաջինի կողքին: 
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4) Կողմնորոշվելով առաջին շրիշակի սղոցված եզրով՝ չափել հաս-
տությունը և առաջինին հարևան երկրորդ շրիշակի եզրում չափանշել 
հաստության չափը. երկրորդ շրիշակի սղոցվածքը պետք է լինի առաջինի 
հայելային պատկերը: 

5) Տեղակայել երկրորդ շրիշակն անկյունակի մեջ, գծանշված չափից 
կատարել սղոցում 450 անկյունով. երկրորդ շրիշակի սղոցվածքը պետք է 
համապատասխանի առաջինի սղոցվածքին, և միացնելով իրար պետք է 
ստացվի 900 անկյուն: 

6) Տեղակայել առաջին և երկրորդ շրիշակներն անկյունում. եթե պա-
տերն ուղիղ անկյան տակ չեն (գործնականում շատ հազվադեպ է լինում, որ 
պատերը միմյանց նկատմամբ լինեն ուղիղ անկյան տակ), ձեռքի հյուս-
նական գործիքների միջոցով հարմարաբերել շրիշակների սղոցվածքները 
միմյանց նկատմամբ (գործնականում վերջնականապես կատարյալ անկյուն 
ստանալ գրեթե չի ստացվում, դրա համար ամրացումներից հետո պետք է 
օգտագործվի մածուկ, լաք կամ հերմետիկ՝ համապատասխան գունային 
երանգավորմամբ թերությունները վերացնելու համար): 

7) Չափանշել երկրորդ շրիշակի երկարությունը. այն պետք է լինի 
հավասար հարակից պատի երկարությանը՝ գումարած շրիշակի հաս-
տություն, սղոցել երկրորդ շրիշակն ըստ չափանշման« 

8) Շրիշակները հաջորդաբար սղոցել 450 անկյունով և երկարության 
չափերով: 

9) տեղակայել շրիշակները և առանձին-առանձին շինարարական 
հարթաչափով ստուգել դրանց հորիզոնականությունը: 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
Նկար77. Շրիշակների հորիզոնական դիրքի ստուգում 
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10) Ամրացման անցքերի համար չափանշել շրիշակների հորիզոնա-
կան առանցքով անկյուններից 50-70 մմ ու միմյանցից 400 մմ հեռավորու-
թյամբ կենտրոնները և կետանշել (եթե պատերը հարթ չեն, ապա անցքերի 
կենտրոնները պետք է կետանշվեն շրիշակի և պատի բացակից 50-100 մմ 
հեռավորությամբ): 

11) Ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնով գայլիկոնել ամրացման անցքերը. 
գայլիկոնի տրամագիծը պետք է հավասար լինի ինքնապտուտակիչի 
պլաստիկե ամրակիչի տրամագծին: 

12) Շրիշակները երեսի կողմից անգլխույկ մեխերով մեխել առանցքից 
վերև և ներքև՝ հավասարաչափ մինչև սուր ծայրի դուրս գալը հակառակ 
կողմից: Ընդ որում, եզրերում շրիշակի մեկ եզրում մեխերը պետք է մեխել 
եզրից 100 մմ հեռավորությամբ, իսկ մյուս եզրում՝ 50 մմ երկարությամբ: 
Այսինքն՝ երկու հարևան շրիշակների եզրերի հպման կետից մեխվեն 
մեկը 50 մմ հեռավորությամբ, իսկ մյուսը՝ 100 մմ հեռավորությամբ (մեխ-
ման նպատակն է շրիշակները հեղուկ մեխերով ամրացնելուց հետո՝ 
մինչև դրանց վերջնական ամրացումը ինքնապտուտակիչներով, լինեն 
անկյուններում, պատերի վրա և հորիզոնական դիրքում հավասարաչափ 
հավաքակցված. մեխման տեղերի քանակությունը կախված է պատի ան-
հավասարաչափությունից, իսկ չափանշման տրամաբանությունը նույնն 
է, ինչ գայլիկոնման համար: Միայն թե երկուսի դեպքում էլ պետք է ապա-
հովվի համաչափությունը՝ արտաքին տեսքը պահպանելու համար):  

13) Շրիշակները հավաքակցել անկյունում հեղուկ մեխերով՝ շրիշակի 
պատին հպվող նիստի վրա, գալարաձև պատել հեղուկ մեխերը և սեղմել 
պատին՝ ընդ որում, չխախտելով անկյուններում և կցման տեղերում շրի-
շակների նստվածությունը:  
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Նկար 78.Հեղուկ մեխերի օգտագործման եղանակը 
 

 
14) Անգլխույկ մեխերով ամրացնել շրիշակները. մեխումը կատարել 

զգուշությամբ, որպեսզի չխախտվի շրիշակների հավաքակցվածությունը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկար 79.Անգլխույկ մեխերով ամրացում 

 
15) Ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնիչով գայլիկոնել՝ ամրակիչի ամ-

րացման համար պատերը շրիշակների վրա արված անցքերը: 
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Նկար 80.Ամրակիչների համար անցքերի գայլիկոնում 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 81.Ամրակիչների տեղակայում 
 
16) Տեղակայել ամրակիչները: 

17) Տեղադրել ինքնապտուտակիչներն ամրակիչի մեջ և մեխել ոչ 
մինչև վերջ՝ վերջնական ամրացումը թողնել պտուտակիչով կատարելու 
համար: 

 

      18) Ձեռքի էլեկտրական պտուտակիչով պտուտակել ինքնապտուտա-
կիչն այնպես, որ գլխույկները մտնեն շրիշակի մեջ: 
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Նկար 82.Ինքնապտուտակիչի մեխումը 
 

 

 

 

 

 
 
 

Նկար 83.Շրիշակների ամրացում պտուտակիչի ձեռքի էլեկտրական 
պտուտակիչի միջոցով միջոցով 

 
19) Հավաքակցել սենյակի դուրս եկած պատերի վրա շրիշակները՝ 

պահպանելով նույն հաջորդականությունը, ինչ անկյուններում: 
 

20) Օգտագործելով լաք, մածուկ. մածկաթիակ, վրձին՝ կարգաբերել 
շրիշակների ամրացման և պատերի ու շրիշակների միջև բացակները: 
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Նկար 84.Շրիշակների հավաքակցում պատերի 
դուրս եկած հատվածներում. 

 
21) Մաքրել սենյակը՝ առաջացված աղբից և առարկաներից: Շրիշակ-

ների հավաքակցման համար, եթե չեն օգտագործվում հեղուկ մեխեր, 
ապա տեխնոլոգիական գործույթները գրեթե նույնն են: Միայն ամրակիչ-
ների տեղակայման գայլիկոնման աշխատանքները կկատարվեն հետևյալ 
կերպ. շրիշակների անցքերով ինքնապտուտակիչով պատերի վրա ար-
վում են կետանշումներ, ամրակիչի տրամագծին համապատասխան գայ-
լիկոնով պատի մեջ արվում են անցքեր՝ ամրակիչի երկարության համա-
պատասխան խորությամբ: Ամրակիչները դրվում են պատի մեջ, և շրի-
շակներն ամրացվում են ինքնապտուտակի միջոցով: Ինքնապտուտակիչ-
ների գլխույկը պետք է լինի փոքր տրամագծի և երկար:  

 
Գործնական առաջադրանք 1.Եռաշերտանի հատակատախտակով 

հատակի ծածկի հավաքակցում 
 

1.1.Եռաշերտանի հատակատախտակով հատակի ծածկի հավաքակ-
ցման աշխատանքներ իրականացնելու պայմաններ 

-Կապոցավորված հատակատախտակները հավաքակցման սենյա-
կում պահել երկու օր՝ սենյակի միկրոկլիմային ընտելանալու համար 
(հավաքակցման սկզբից մինչև վերջ սենյակի միկրոկլիմայի պայմաններն 
են՝ սենյակի ջերմաստիճանը – 18-240, խոնավությունը 30-60%), 
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-Անկախ հատակի հիմքի տեսակից՝ այն պետք է լինի մաքուր, հարթ, 
չոր և կառուցվածքապես պիտանի՝ 1 մ ցանկացած ուղղություններով, և 
տեղերում մինչև 2 մմ բարձրության շեղում: 

 

Նկար 85. Հիմքի խորդուբորդության ստուգում 
 
1.2.Անհրաժեշտ գործիքներ և պարագաներ 
-Պահպանիչ ակնոցներ, չափերիզ, խոնավաչափ, երկար հարթաչափ 

կամ ուղիղ չորսու,  
-հյուսնական, փայտե կամ ռետինե մուրճեր, նստեցման չորսու (նըս-

տեցման չորսու կարող է ծառայել եռաշերտ հատակատախտակից սղոց-
ված կտոր), հավաքակցման ձգող հարմարանք (հավաքակցման ձգող 
հարմարանք կարող է ծառայել մեխահան լինգը), 

-սղոց՝ ձեռքի կամ էլեկտրական, 
-գունավոր մածուկ՝ հատուկ փայտե հատակի համար (կարելի է օգ-

տագործել հատակի փոշուց և լաքից պատրաստված մածուկ), (հավա-
քակցման ամրությունն ավելի բարձրացնելու համար կարելի է տեղակայ-
ված հատակատախտակի փականքները սոսնձապատել և հաջորդը հա-
վաքակցել: Սակայն պետք է օգտագործել մաքուր կտոր՝ դուրս եկած սո-
սինձը նրբանկատորեն մաքրելու համար և անհրաժեշտ կլինի սոսինձ), 

-խոզանակ և փոշեկուլ, խնամման հավաքածու, 
-շրիշակներ և մուտքային շեմիկներ: 
 

1.3. Ընդհանուր առաջարկներ՝ հավաքակցման համար 
-Կապոցները բացել անմիջապես հավաքակցման աշխատանքները 

սկսելուց առաջ (եթե հանձնարարված է ընդհանուր երանգավորման պահ-
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պանում հավաքակցման ժամանակ, ապա անհրաժեշտ է բացել մի քանի 
կապոց՝ գունաերանգավորումը համապատասխանեցնելու համար): 

-Փայտանյութը շնչող նյութ է, ուստի հատակատախտակը «լողացող» 
եղանակով հավաքակցելով՝ անկախ դրա եռաշերտությունից, միկրոկլի-
մայի ազդեցությամբ ենթարկվում է ձգման կամ սեղմման, ինչի պատճա-
ռով սենյակի ամբողջ տրամատով՝ պատերի, շեմքի առկայության դեպ-
քում խողովակների, կոշտ միացումների և հատակատախտակների միջև 
անհրաժեշտ է թողնել 8-10 մմ-ից ոչ պակաս արտաքին ազդեցությունների 
չեզոքացման բացակ: 

-Ապահովել հարևան շարքերի՝ միմյանց նկատմամբ 500 մմ –ից ոչ 
պակաս տեղաշարժ՝ հատակի ծածկին առավելագույն ամրություն ապա-
հովելու համար: 
        -Եթե վերջին շարքի լայնությունը պակաս է 50 մմ-ից, կամ պատերն 
ուղղանկյուն չեն, ապա անհրաժեշտ է առաջին շարքում սղոցմամբ փոք-
րացնել հատակատախտակների լայնքը՝ ելնելով հավաքակցման դյուրի-
նությունից: 

-Բետոնե հիմքի վրա հավաքակցելու դեպքում անհրաժեշտ է որպես 
տակդիր օգտագործել 0,2 մմ հաստությամբ պոլիէթիլենային ժապավեն՝ 
հատակատախտակները հիմքի խոնավությունից պահպանելու համար:  

 

1.4.«Լողացող» եղանակով եռաշերտ հատակատախտակների հավա-
քակցման տեխնոլոգիական գործույթներ 

-Նախքան հավաքակցման աշխատանքն սկսելը առաջին շարքի հա-
տակատախտակների փորակների դուրս եկած հատվածները սղոցել: 

-Փորակները դեպի պատը, պատից 8-10 մմ հեռավորությամբ (օգտա-
գործել 8-10 մմ հաստությամբ սեպ կամ հատակատախտակի կտորներ), 
մուտքի հեռավոր անկյունից, երկար պատի կամ ձախ ձեռքից դեպի աջ 
ուղղությամբ տեղակայել առաջին հատակատախտակը: 
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Նկար 86.Առաջին հատակատախտակի տեղակայում 

 

-Երկրորդ հատակատախտակը ճակատային կողմով, 20-300 անկյան 
տակ հավասարաչափ նստեցնել առաջինի ճակատային կողմին և 
սեղմամբ միացնել ճակատային կողմերը (հատակատախտակների միաց-
ման կարի և երկրորդ հատակատախտակի միջնամասի ու պատի բացա-
կում տեղակայել սեպեր): 

  
Նկար 87.Առաջին և երկրորդ հատակատախտակների հավաքակցում 

 
-Շարունակել հավաքակցել առաջին շարքի հատակատախտակները՝ 

վերջին հատակատախտակը շրջել այնպես, որ ագույցը լինի հակառակ 
նախորդի ագույցին, մատիտով և անկյունակով չափանշել սղոցման գիծը՝ 
հաշվի առնելով 8-10 մմ պատից հեռավորությունը, և սղոցել գծանշանով 
ու տեղակայել: 
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Նկար 88.Առաջին շարքի վերջին հատակատախտակի  

չափանշում 
 
-Երկրորդ շարքը պետք է սկսել սղոցված հաջորդ կտորով: Սակայն 

պետք է այդ կտորի երկարությունը մեծ լինի 300մմ – ից, իսկ եթե ոչ, ապա 
պետք է առաջին շարքի առաջին հատակատախտակը կարճացնել այն-
քան, որ ապահովվի վերջին հատակատախտակի սղոցված կտորի երկա-
րության չափի պահանջը: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Նկար 89.Սղոցված հատակատախտակով երկրորդ  
շարքի հավաքակցումը 

 
-սղոցված կտորով սկսել երկրորդ շարքի հավաքակցումը՝ պահպա-

նելով սղոցված կտորի երկարության չափի պահանջը՝ պատից համապա-
տասխան հեռավորությունը, և այն այգուցել, հավաքակցել առաջին շար-
քի համապատասխան հատակատախտակի հետ այնպես, որ ագույցը 
համընկնի փորակի հետ, սակայն չսեղմել հատակին: 



 

95 
 

-Շարունակել երկրորդ շարքի հավաքակցումը (առանց հատակին 
սեղմելու)՝ պահպանելով տեղակայման անկյունը, համապատասխանեց-
նելով ագույցները փորակներին, գծանշելով և սղոցելով վերջին հատակա-
տախտակը, չխախտելով պատերից համապատասխան հեռավորությու-
նը, ամբողջ շարքը ձեռքերի տատանման միջոցով սեղմել հատակին: Եզ-
րերը լավագույնս նստեցնելու համար կա մի քանի եղանակ.1. կարելի է 
օգտագործել ձգիչներ` ճակատային մասերը լավագույնս նստեցնելու հա-
մար, 2. փայտե չորսվակի (կամ հատակատախտակի կտորի) և մուրճի 
օգնությամբ նստեցում, 3. ամենապարզը` հավաքակցված շարքի միաց-
ման տեղերում, մինչև նախորդ շարքի հետ հավաքակցելը նստեցնել հա-
տակատախտակի կտոր և այն տատանելուվ վերև-ներքև սեղմել հատա-
կին. արդյունքում կստացվի հավասար եզրերով հավաքակցված շարք):  

 

 
 

Նկար 90.Փականքների տեսակները և հավաքակցումը 
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-Երրորդ շարքը, առանց երկրորդ շարքի հետ հավաքակցելու, մո-
տեցնել ագուցային մասով սղոցված հատակատախտակի երկրորդ շարքի 
առաջին հատակատախտակին այնպես, որ այն իր ագուցային եզրով 
հպվի առաջինի փորակին, առանց նստեցնելու, իսկ հաջորդ հատակա-
տախտակները միմյանց միացնել ճակատային մասով (պետք է ճակատա-
յին մասերը հավաքակցվեն իդեալական: Իսկ դրա համար կարելի է օգ-
տագործել հատակատախտակի կտոր` տեղադրելով այնպես, որ հավա-
քակցման շարքի միացման կարերի առանցքներն անցնեն կտորի մեջտե-
ղով, այն տատանումներով սեղմել հատակին. արդյունքում կստացվի ու-
ղիղ եզրով հավաքակցված շարք: 

 

- Ամբողջ շարքը տեղադրել ագուցամասերով փորակների մեջ՝ պա-
հանջված անկյան տակ, և պատերից հեռացված պահանջվող բացակի չա-
փով: 

-Հաջորդաբար հավաքակցել շարքերը` հատակատախտակները սղո-
ցելով, և պահպանելով տեղակայման պայմանները: 

 

-Չափանշել վերջին շարքի հատակատախտակները երկարությամբ` 
պատի հետ ստացվող բացակի լայնքով, և հաշվի առնել պատի ու հատա-
կատախտակի միջև թողնվող բացակի չափը (շարման ընթացքում հանդի-
պելով պատերի դուրս կամ ներս ընկած հատվածների, պետք է դրանք 
սղոցել այնպես, որ հաջորդ շարումները լինեն ճիշտ, և թողնվի պատի ու 
հատակատախտակի բացվածքի չափը): 
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Գործնական առաջադրանք 2. Հատային մանրատախտակով հատա-
կի ծածկի քառակուսիներով հավաքակցում 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Նկար 91.Քառակուսիներով հավաքակցված հատակի ծածկ 
 
Հատային մանրատախտակով քառակուսի հատակի ծածկ հավա-

քակցելու համար օգտագործվում է երկու եղանակ՝ ուղիղ քառակուսինե-
րով և թեքված քառակուսիներով: 

   
Նկար 92.Քառակուսիներով հավաքակցման պատկերներ 
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Առաջին դեպքում հավաքակցումը կատարվում է պատի երկարու-

թյամբ, իսկ երկրորդ դեպքում՝ պատից 450 անկյան թեքվածությամբ (անկ-
յան բաց տեղերը հավաքակցելու համար նպատակահարմար է հավաքել 
քառակուսի և նոր միայն այն չափաբերել անկյան տրամատով):  

Երկու դեպքում էլ օգտագործվում է լար՝ հավաքակցման ուղղությու-
նը պահպանելու համար:  

Հավաքակցելու համար նախ պետք է չափել սենյակի լայնքը և 
տեղակայել առանց սոսնձման հավաքված քառակուսիներ՝ պատի լայն-
քով:  

Պետք է հարմարեցնել քառակուսիների չափերը կամ ընտրել այն-
պիսի չափերով մանրատախտակ, որ լայնքում քառակուսիների թիվը լի-
նի կենտ:  

Կարելի է նաև քառակուսիները հավաքել երեք կամ չորս մանրա-
տախտակներից՝ կախված սենյակի լայնքից:  

Հավաքակցման տեխնոլոգիական գործույթները նույնն են, ինչ 
եղևնաշարային կամ ցրվածային հավաքակցման դեպքում. հարկավոր է 
միայն ընտրել քառակուսիների հավաքակցման պատկերը: 
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      Գործնական առաջադրանք 3. Հատային մանրատախտակով հատակի 
ծածկի շեղանկյուններով հավաքակցում 

 
 

Նկար 93.Շեղանկյուններով հավաքակցման պատկերներ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Գործնական առաջադրանք 4.Հատային մանրատախտակով հատակի 
ծածկի մոդելային հավաքակցում. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Նկար 93.Մոդելով հավաքակցման պատկեր 
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Գլուխ IV.Փայտափորագրություն 
 

Տեսական ուսուցում 
1.Փայտափորագրման տեսակները 
Փայտափորագրման հիմնական տեսակներն են՝ հարթփորվածքյին, 

երկրաչափական, հատվածքային, քանդակային, արձանիկային: Հարթ-
փորվածքային փորագրմանը բնորոշ է այն, որ հարթ մակերևույթի վրա 
կատարում են տարբեր ձևի խորացված փորակումներ: 

 

               ա)                                       բ)                                           գ) 
Նկար 94.Հարթփորվածքային փորակումներ. 

ա)կլորացված տրամատով, բ)կլորացված բարձիկային տեսքով, 
գ) կլորացված հավաքված տեսքով 

 
Հարթփորվածքային փորակման տարբերատեսակ է նաև երկրա-

չափական փորակումը: Երկրաչափական փորակումն իրենից ներկայաց-
նում է եռանկյուններից, քառակուսիներից, շրջանագծերից փորակված 
տարրեր: 

 

Նկար 95.Երկրաչափական փորակումների տարրեր. 
1-եռանկյուն, 2-աչիկ, 3-ատամիկով եռանկյուն, 4-լապտերիկ, 

5-քառանիստեր, 6-ճառագայթներ, 7-շեղանկյուններ 
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Տրամատային փորագրումը կատարվում է նախշի տրամատով ոչ 
խոր, երկնիստանի, երկկողմանի, բարակ փորակումներով, և օգտագործ-
վում է հիմնականում պատկերների փորագրման դեպքում:  

Հատվածքային փորագրումը կատարվում է նրբասղոցով, և սղոցվում 
է պատկերի տրամատը: Օգտագործվում է դռների, պատուհանների առա-
ջակալների և այլ իրերի պատրաստման դեպքում, երբ անհրաժեշտ է 
ստանալ բացվածք: 

Քանդակային և արձանիկային փորագրումների էությունն այն է, որ 
նախշը կամ արձանը ձևավորվում են իրենց համապատկերում փորա-
կումներով: 

 
1.Նախապատրաստվածքի ընտրում 
Փորագրման հմտություններ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է 

գործնական պարապմունքները սկսել այսպես կոչված փորագրման այ-
բուբենի՝ պարզագույն պատկերների փորակման աշխատանքներով: Դրա 
համար առաջին հերթին պետք է ընտրել նախապատրաստվածք և փորա-
գրման դանակ:  

Նախապատրաստվածքի ընտրությունը պայմանավորվում է փորա-
գրվող շինվածքի նշանակությամբ, տեսքով և ձևով: Փորագրման համար 
հիմնականում օգտագործում են համասեռ և հավասարաչափ, առանց 
շեղվածքների, ոչ ցայտուն թելերի պատկերով՝ տեքստուրայով փայտա-
նյութ:  

Նուրբ հատվածքային փորակումների համար օգտագործում են սա-
ղարթավոր ծառատեսակների՝ լորենու, ուռենու, կեչու, տանձենու, թխկու, 
ընկուզենու, կաղնու, սոճենու, հացենու փայտանյութեր: Փշատերև ծառա-
տեսակների փայտանյութը պիտանի չէ նուրբ հատվածքային փորակում-
ների համար: Որոշ փափուկ սաղարթավոր ծառատեսակների փայտա-
նյութերի վրա փորակումներն ամբողջ աշխատանքի ընթացքում պետք է 
կատարել սուր սրված գործիքով:  
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Նախապատրաստվածքն ընտրելու ժամանակ ուշադրություն պետք է 
դարձնել հետևյալ պահանջներին. 

ա) Լայնաշերտությունը ցույց է տալիս ոչ ամուր, փխրուն փայտա-
նյութ: 

բ) Տարիքային օղակների զուգահեռությունը ցույց է տալիս ներքին 
կառուցվածքի ուղղագծությամբ փայտանյութ, ինչը լավագույն պայման է 
հատվածքներ կատարելու համար: 

գ) Շեղվածքը՝ փայտանյութի թելերի ոլորվածությունը, մեկ տեղում 
միջուկի խառնվածքը սպիտկենի (բնափայտի շերտ) հետ, որտեղ փայտա-
նյութն ունենում է խիտ կազմություն, ցույց է տալիս միակի ծառատեսակի 
փայտանյութ, որը չորացման ժամանակ ունենում է ճաքեր ու գոգավորու-
թյուն և փորակման համար պիտանի չէ: 

դ) Փափկությունը և փխրունությունը ցույց են տալիս երիտասարդ 
ծառի փայտանյութ, որը հեշտությամբ ենթարկվում է մեխանիկական 
վնասվածքների: Իսկ ծերացած ծառերի փայտանյութը հակում ունի 
փտման. փորակման համար այդպիսի փայտանյութերը պիտանի չեն, 
պետք է ընտրել հասուն (միջին տարիքի) ծառի փայտանյութ (կաղին 80-
150 տարեկան, կեչի՝ 60-70, սոճենի՝ 80-90, հացենի՝ 60-70, տարիքը որոշ-
վում է ծառի բնի լայնական կտրվածքի տարիքային օղակների քանակով 
կամ բնի հաստությամբ): 

Գործնական աշխատանքներ կատարելիս անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել փայտանյութի խոնավությունը: Խոնավության տարբեր աստիճան-
ների համար օգտագործվում են հետևյալ տերմինները. 

ա) թաց – երկար ժամանակ ջրի մեջ եղած, 
բ)թարմ կտրված - փշատերև ծառատեսակների փայտանյութ՝ 82% և 

ավելի, փափուկ սաղարթավոր՝ 60-93%, կարծր սաղարթավոր՝ 36-78%, 
գ) մթնոլորտային չոր – բաց մթնոլորտում երկար պահպանված՝ 15-

20%, 
դ) սենյակային չոր – սենյակային ջերմաստիճանում պահպանված՝ 8-

12%, 
ե) բացարձակ չոր - 0% խոնավությամբ: 
Բացարձակ չոր փայտանյութը փորագրման համար օգտագործելիս 

նախապես ենթարկում են այսպես կոչված չորացման՝ 10-16% խոնավու-
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թյամբ: Եթե փորագրված շինվածքը նախատեսված է բաց մթնոլորտի հա-
մար (դռներ, պատուհաններ), ապա պետք է փորագրում կատարել 15% 
խոնավությամբ փայտանյութի վրա, ծածկի տակ օգտագործման համար՝ 
սենյակային չոր խոնավությամբ: Թարմ կտրված փայտանյութի վրա փո-
րագրումից հետո չորացման ենթարկվելով այն սեղմվում է ծավալային ա-
ռումով և գոգավորվում: Շատ չորացման ենթարկված փայտանյութը 
նույնիսկ նորմալ խոնավությամբ անմիջապես կլանում է խոնավություն 
մթնոլորտից և ուռչելով ենթարկվում է ճաքճքման: Թերի կամ շատ չորա-
ցումը մեծ ազդեցություն ունի կարծր և ամուր փայտանյութերի վրա, իսկ 
քիչ չորացումը՝ փափուկ և փխրուն փայտանյութերի վրա:  

 Փորագրողը փայտանյութի արտաքին հատկանիշներով պետք է որո-
շի նախապատրաստվածքի պիտանելիությունը: Օրինակ՝ փայտանյութի 
ճաատային մասում մանր ճառագայթային ճաքերի բացակայությունը խո-
սում է փայտանյութի լավ որակի մասին, իսկ մեծ ճաքերը նշանակում են 
դադարկ մակերեսների առկայություն, որը սղոցվածքի ժամանակ կվե-
րածվի խոտանի: Չի կարելի փորակումներ կատարել սոճենուց փայտա-
նյութի վրա, եթե տարիքային օղակներում նկատվում է ճաքերի առկայու-
թյուն:  

Չի կարելի շտապել նախապատրաստվածքի ընտրություն կատարե-
լիս: Սկսնակ փորագրողի համար փափուկ սաղարթավոր ծառերի փայ-
տատեսակներից առավել նպատակահարմար է փորակումներ կատարել 
լորենու փայտանյութի վրա: Այն ունի փափուկ, համասեռ կազմությամբ՝ 
մածուցիկ փայտանյութ, և հեշտությամբ է հատվում է թելերի երկարու-
թյամբ ու լայնքով, քիչ է ենթարկվում գոգավորության և ճաքճքման:  

Փորակման համար լավագույնն է կեչու սպիտակ, կարծր և առաձգա-
կան փայտանյութը: Այն համասեռ է ըստ ամրության, և լավ է հատվում, 
հատված մակերևույթապատկերը ստացվում է մաքուր ու հավաք: Կեչին 
լավ է երեսապատվում, չնայած հակում ունի գոգավորության:  
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Գործնական աշխատանք 1. Փորակման հիմնական երկրաչափական 
պատկերների գծանշում 

 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ միջոցներ  
Լորենու կամ կեչու 15 մմ հաստությամբ 170 x 110 մմ չափերով մաք-

րատաշ տախտակ, քանոն, մատիտ, կարկին: 

 
 

Նկար 96.Մաքրատաշ նախապատրաստվածք. 
1-մշակման մակերևույթ, 2-կող, 3-եզր, 4-ճակատ 

 
 
Աշխատանքի կատարման գործույթները  
 
1) Նախապատրաստվածքը, գծագրական պարագաները դնել դազգա-

հի վրա: 
 

2) Նախապատրաստվածքի փորակման մակերևույթի վրա գծել 5x5 
մմ չափսերով վանդակներ: 

 

3) Վերևից երկրորդ շարքի վանդակներում տանել անկյունագծեր, 
ինչպես ցույց է տրված պատկերում. 

 

 

1

2 

3

4
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4) Վերևից չորրորդ և հինգերորդ շարքերի վանդակներում տանել 
անկյունագծեր, ինչպես ցույց է տրված պատկերում. 

 
 

5) Վերևից յոթերորդ և ութերորդ շարքերի վանդակներում տանել 
գծեր, ինչպես ցույց է տրված պատկերում. 

 
 

6) Վերևից տասներորդ, տասնմեկերորդ շարքերի վանդակներում 
տանել գծեր, ինչպես ցույց է տրված պատկերում՝ 

 
 

7) Վերևից տասներեքերորդ, տասնչորսերորդ, տասնհինգերորդ, 
տասնվեցերորդ շարքերի վանդակներում տանել գծեր, ինչպես ցույց է 
տրված պատկերում. 

 
 

8) Շարունակել վերևից տասներեքերորդ, տասնչորսերորդ, տասն-
հինգերորդ, տասնվեցերորդ շարքերի վանդակներում տանել գծեր, ինչ-
պես ցույց է տրված պատկերում. 
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8)Նախապատրաստվածքի աջ անկյունում կառուցել շրջանագիծ, 

տանել գծեր, ինչպես ցույց է տրված պատկերում. 

 
 
Գործնական աշխատանք 2. Եռանկյունիկների փորակում 
 

 
Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ միջոցներ  
Գծանշված նախապատրաստվածք, հատման դանակ. 
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Նկար 97. Հատման դանակ. 
1-բռնակ, 2-սեպիկ, 3-քթիկ, 4-կտրող եզր, 5-կրունկ 

 
 

Աշխատանքի կատարման գործույթները (ցանկացած տեսքի եռան-
կյունաձև-հանվող փորակումները կատարվում են երկու գործույթներով՝ 
ծակող և կտրող)  

 
1) Նախապատրաստվածքը, հատման դանակը դնել դազգահի վրա: 
 

2) Վերցնել դանակը աջ ձեռքով, բութ մատը դնել բռնակի վերին թեք 
մշակված հարթության վրա, որպեսզի հատման ժամանակ դանակը 
ձեռքից չսահի: 

 

3) Համընկեցնել դանակի քթիկը հատվածիկի գագաթին, կտրող եզրն 
ուղղել պատկերի աջ կողմի գծով: 

1

2

3

4

5
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3) Պահելով դանակը ուղղահայաց դիրքով՝ ուժեղ սեղմել դանակը, որ-
պեսզի քթիկը խորանա 2-3 մմ: 
 
4)  Իջեցնել դանակի կրունկը մինչև աջ կողմի գծի հատումը գծանշման 
հորիզոնական գծին: 
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6) Վերադարձնել դանակը ուղղահայաց դիրք և խնամքով դուրս հանել: 

7) Շարունակել նույն գործողությունները հաջորդաբար՝ հատվածիկների 
բոլոր աջ կողմերի համար: 
 
8) Դնել դանակի կտրող եզրը հատվածիկի աջ կողմի վրա այնպես, որ դա-
նակի քթիկը համընկնի հատվածիկի գագաթի հետ: 

 

 
9) Ձեռքը դանակի հետ միասին հետ տանել այնպես, որ պահպանվի 
կտրող եզրի և աջ կողմի զուգահեռությունը (հարկավոր է ուշադրություն 
դարձնել ձեռքի դաստակի շարժմանը, այլ ոչ թե ուսի, որը պետք է լինի 
անշարժ): 
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10) Սեղմելով դանակը կտրման հարթությանը 450 անկյան տակ՝ դաս-
տակը բերել նախնական դիրքի (դանակի քիթը պետք լինի եռանկյունու 
գագաթին, իսկ կտրող եզրը եռանկյունու աջ կողմում), ինչի արդյունքում 
հատված եռանկյունը դուրս կգա (թռիչքանման): 
 
11) Հաջորդաբար հեռացնել բոլոր հատվածիկները: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Գործնական առաջադրանք 1. Փորակել շեղանկյունիկներ 
 

  
Շեղանկյունիկները կազմված են երկու հատվածիկներից, որոնք մի-

ացված են հիմքում իրար հետ:  
Աշխատանքը կատարելու համար սկզբից պետք է ծակել և կտրել շեղ-

անկյան վերևի հատվածիկը (պատկերում գծանշված, իսկ կետերով ցույց 
է տրված դանակով ծակման տեղերը), իսկ հետո շրջելով նախապատ-
րաստվածքը՝ փորակել երկրորդ հատվածիկը, ինչպես ցույց է տրված 
պատկերում. 
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Գործնական առաջադրանք 2.Փորակել գալարիկներ 
 

Գալարի հիմքում ընկած են հատվածիկներ մեկը մյուսից մի կողմի 
վրա շեղված: Հիմքում ընկած են նույն հատվածիկները, ինչն արդեն փո-
րակվել է: Հատելով կստացվի գալարանման, ոլորուն ուղի:  

Դրա համար պետք է սկզբում ծակել և կտրել ներքևի եռանկյունները 
(պատկերում գծանշված, իսկ կետերով ցույց է տրված դանակով ծակման 
տեղերը), հետո շրջելով նախապատրաստվածքը՝ հատել վերևի եռան-
կյունները, ինչպես ցույց է տրված պատկերում. 
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Գործնական առաջադրանք 3. Բուրգի փորակում 
 

Առաջին երեք պատկերները եռանկյունաձև հանվող փորակումների 
պարզագույն տարրեր են: Բուրգն ավելի բարդ փորակվող պատկեր է, և 
կազմված է միևնույն ընդհանուր ծակման կետ ունեցող երեք եռանկյուն-
ներից: Եթե առաջին երեք պատկերներում հատումը կատարվում էր փայ-
տանյութի թելերի ուղղությամբ և իրենից բարդություն չէր ներկայացնում, ա-
պա բուրգի եռանկյունները հատվում են և° թելերի ուղղությամբ, և° թելերի 
լայնքով: Լայնքով հատման ժամանակ ուշադրություն պետք է դարձնել 
հատման շեղվածքների վրա:  

Բուրգի եռանկյունները փայտի շերտերում դասավորված են օղակաձև, 
լայնքով և երկարությամբ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Պատկերի 2 և 3 եռանկյունները հատվում են այնպես, ինչպես նա-

խորդ գործնական աշխատանքներում փորակվել են եռանկյունները, իսկ 
3 եռանկյունները պետք է հնարավորինս փորակել փայտանյութի թելերի 
ուղղությամբ:  

Դրա համար պետք է կատարել հատումներ ոչ միայն «դեպի քեզ», այլ 
նաև «քեզնից»:  
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Պատկերից տեսանելի է, որ եթե դանակը ձեռքում սեղմված դիրքում 

մատներն ուղղված են դեպի ներքև, ապա փորակումը կատարվում է 
«քեզնից» եղանակով, իսկ եթե վերև՝ «դեպի քեզ» եղանակով: 

 
Գործնական առաջադրանք՝ կատարել բուրգի փորակում: 
 

Գործնական առաջադրանք 4. Աստղի փորակում 
 

Աստղը կազմված է չորս բուրգերից: Եթե սովորողի կողմից ձեռք է 
բերվել բուրգի փորակման հմտություններ, ապա այս պատկերի փորա-
կումն իրենից բարդություն չի ներկայացնում:  

         Փորակումը պետք է սկսել պատ-
կերում շտրիխավորված բուրգից, և փորա-
կումները կատարել բուրգերի հաջոր-
դաբար հատմամբ. արդյունքում կստացվի 
փորակված աստղ: Կետերով նշված են 
ծակման տեղերը: Փորակումները պետք է 
կատարել թելերի ուղղությամբ՝ ընտրելով 
փորակման «քեզնից» և «դեպի քեզ» եղա-
նակները: 
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Գործնական առաջադրանք՝ կատարել բուրգի փորակում: 
 

Գործնական աշխատանք 5.Քառակուսիների փորակում 
 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ միջոցներ`  
գծանշված նախապատրաստվածք, հատման դանակ, քանոն, մատիտ 
 
 

 

 

 

 

 

Աշխատանքի կատարման գործույթները  

 

1) Նախապատրաստվածքը և հատման դանակը դնել դազգահի վրա: 
 

2)Դանակը դնել աջ եզրագծի վրա, ծակել 2-3 մմ խորությամբ, թեքել 
այն 450 անկյան տակ, և հաջորդաբար աջ եզրագծերի երկարությամբ կա-
տարել փորակումներ, ինչպես ցույց է տրված պատկերում. 
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3) Նույնը կաատարել ձախ եզրագծերի վրա, ինչպես ցույց է տրված 
պատկերում. 

 

 
4) Գծերի սկզբում և վերջում կատարել ծակումներ, և նախապատ-

րաստվածքից դուրս կգան ցուպիկանման հատվածքներ, ինչպես ցույց է 
տրված պատկերում: 

 
 

5)Կատարելով հորիզոնական և ուղղահայաց եզրագծերի հատում-
ներ՝ արդյունքում կստացվեն փորակված քառակուսիներ.  
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Գործնական աշխատանք 6. Վարդակի փորակում 
 

Գործնական պարապմունքի համար անհրաժեշտ միջոցներ`  

նախապատրաստվածք, հատման դանակ, քանոն, մատիտ, կարկին, 
անկյունաչափ 

Աշխատանքի կատարման գործույթները  
 

1) Նախապատրաստվածքը, հատման դանակը, գծանշման պարա-
գաները դնել դազգահի վրա: 

 
2) Կարկինին տալ մեծ շրջանագծի բացվածք, ըստ գործնական 1 աշ-

խատանքի չափերի՝ նախապատրաստվածքի վրա գծանշել շրջանագիծ, 
այնուհետև փոքր շրջանագիծը, կենտրոնով տանել ուղղահայաց և հո-
րիզոնական առանցքներ (հորիզոնական առանցքը պետք է համընկնի 
փայտանյութի թելերի ուղղության հետ) և նշել A, B, C, D կետերը, ինչպես 
ցույց է տրված պատկերում. 

 
 

3)Անկյուաչափով 450 անկյան տակ նշել ևս 4 կետեր, քանոնով չափել 
A և B կետերի հեռավորությունը (պետք է ստացվի 30 մմ), բաժանել 4-ի 
(պետք է ստացվի 7,5 մմ) և կարկինին տալով ստացված բաժանքի չափը 
նշել մնացած ութ կետերը, ինչպես ցույց է տրված պատկերում: 
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4) Սկզբնակետի հակադիր կողմերում նշված կետերն առանցքի 

կենտրոնով միացնել միմյանց՝ ինչպես ցույց է տրված պատկերում. 

 
5)Փոքր շրջանագծի հատվածների հատման երկու հարևան կետերի 

մեջտեղում նշել կետեր, ինչպես ցույց է տրված պատկերում. 
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6)Մեծ և փոքր շրջանագծերի կետերը միացնել կարճ հատվածներով 
այնպես, ինչպես ցույց է տրված պատկերում. 

 
7)Փոքր շրջանագծի կետերը միացնել կենտրոնին, ինչպես ցույց է 

տրված նկարում. 
 

 
Գործնական առաջադրանք 5. Կատարել վարդակի փորակում 
 

Ըստ չափանշումների ստացվում են բուրգեր՝ ձգված գագաթով, իսկ 
ներքևի եռանկյունների (ներքևի եռանկյունը ցույց է տրված 3 թվով) հիմքը 
փոքր ինչ կլորացված, ինչպես ցույց է տրված պատկերում. 
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Վարդակի բուրգերը պետք է փորակել բուրգի փորակման պայման-

ներով՝ թելերի ուղղությամբ, իսկ եռանկյուններն այնպես, ինչպես ցույց է 
տրված պատկերում.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Գործնական առաջադրանքը կատարելու համար պետք է հաշվի 

առնել երեք կարևոր պայման. 
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1. Ոչ մի դեպքում ծակման կամ հատման ժամանակ չվնասել վարդա-

կի կենտրոնը, քանի որ այն հանդիսանում է ճառագայթների միմյանց 
կապող օղակ: Այն վնասելով՝ կստացվեն անհամապատասխան, անհա-
վասարաչափ բուրգեր: Դրա համար հատման դանակը պետք է կենտրո-
նին մոտեցնել 1 մմ հեռավորությամբ: 

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

նակ, որոնք կառուցվածքում ունեն մի քանի եռանկյուններ, պետք է ճիշտ 
ընտրել ծակման կետը, որը հանդիսանում է եռանկյունու գագաթը, այլ ոչ 
թե պատկերի գագաթը:  

Այդ պատճառով պետք չէ ձեռք տալ շրջանագծի կենտրոնին: 
 
3.Հարկավոր է պատշած ձևով ուշադրություն դարձնել գործիքների 

նախապատրաստմանը փորակման գործույթներին, քանի որ դրանով են 
պայմանավորվում հետագա աշխատանքի որակական արդյունքները: 
Մատիտը պետք է սուր սրված օգտագործել, կարկինը պետք է լինի սար-
քին, քանոնը առանց վնասվածքների, դանակը պետք է առավելագույնս 
սուր լինի, միշտ պահված պատյանի մեջ և հանել միայն փորակման 
աշխատանքներ կատարելիս:  

 
Անվտանգության պահանջները փայտամշակման աշխատանքների 

ժամանակ 
 
1.Աշխատանքները սկսելուց առաջ հագնել պահանջվող հատուկ հա-

գուստ, կոճկել թևքերը, հավաքել հագուստի կախ ընկած մասերը, աշ-
խատանքային տեղն ապահովել նորմալ լուսավորությամբ, փոշի առա-
ջացնող աշխատանքի ժամանակ պետք է կրել պահպանիչ ակնոցներ: 

 
2.Հարվածող գործիքների հիմքը (հարվածող մասը) պետք է ապահով 

ամրացված լինի բռնակին (բռնակի երկարությունը չպետք է փոքր լինի 
150 մմ-ից), որի համար պետք է օգտագործել սեպ: 
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3.Աշխատանքներ իրականացնելիս աշխատատեղում չպետք է լինեն 
ավելորդ գործիքներ: Դուրերը չի կարելի թողնել սուր բերանը դեպի վեր, 
սեղանի ծայրին կամ մաքրել տաշեղներ, քանի որ կարող են ընկնել ու 
վնասվածքներ առաջացնել: 

 
4.Չի կարելի աշխատել ատամները ջարդված սղոցով, ինչպես նաև 

վնասված կտրող մասով կտրող և ռանդող գործիքներով: 
 
5.Չի թույլատրվում սրել գործիքները 10 մմ –ից պակաս հաստությամբ 

կլոր հղկաքարով, քանի որ փոքր հաստությամբ կլոր քարերի ժամանակ 
առաջանում են տատանումներ, իսկ դրանց ամրացման համար օգտա-
գործել միևնուն չափերով միջադիր և տափօղակ: 

 
6.Ռանդող գործիքների ագուցարանի ներքին մակերևույթը պետք է 

լինի հարթ և հավասարաչափ՝ առանց շեղվածքի, ճաքերի և կտրվածք-
ների: 

 
7.Ռանդվող նախապատրաստվածքները պետք է լինեն առանց մե-

տաղական ներմտցվածքների՝ մեխեր, պտուտակներ, ունթերի, քանի որ 
դրանք կվնասեն գործիքները, և կստեղծվի վնասվածքների վտանգավոր 
նախադրյալներ: 

 
8.Էլեկտրական գործիքներ օգտագործելիս հարկավոր է ուշադրու-

թյուն դարձնել մեկուսման պայմաններին: Կտրող մասը պետք է լինի 
կարգավորված, սրված և ամուր ամրացված: 

 
9. Սնման աղբյուրի աշխատանքային ռեժիմում չմիացնել էլեկտրա-

կան գործիքները: Աշխատանքը վերջացնելուց հետո անմիջապես անջա-
տել էլեկտրական գործիքը սնման աղբյուրից՝ չի կարելի էլեկտրական կո-
թառը կանգնեցնել ձեռքի օգնությամբ:  

 
10.Չի կարելի էլեկտրական գործիքը կարգավորել պարապ ընթացքի 

ժամանակ՝ խուսափելու համար կտրման գոտում օտար առարկաների 
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հայտնվելուց: Ֆուգանային, սղոցման, ռեյսմուսման հաստոցներում մա-
տակարարումը պետք է կատարել կտրող գործիքի լրիվ ընթացքի ժա-
մանակ: 

 
11.Էլեկտրագայլիկոնիչով աշխատելու ժամանակ ուշադրություն 

դարձնել գայլիկոնի էքսցենտրիկ և հուսալի ամրացմանը: Փոքր նախա-
պատրաստվածքներ գայլիկոնելու համար հարկավոր է օգտագործել տա-
փաշուրթ, կլորաշուրթ, մամլակ, համուղղիչներ և սևեռակներ:  

Չկանգնեցնել նախապատրաստվածքը, երբ այն գայլիկոնի ազդեցու-
թյամբ դուրս է գալիս սևեռակից՝ հաստոցի կանգառման դեպքում այն 
հեշտությամբ կարելի է ազատել գայլիկոնից՝ պտտելով գայլիկոնի պա-
րուրակի ուղղությամբ: 

 
12. Հաստոցներով աշխատանքի ժամանակ կարող են լսվել կամ 

նկատվել աղմուկներ, կտկտոցներ, լիսեռի տատանումներ, ամրացումնե-
րի շարժունակություն, տաքացվեն առանցքակալները՝ անմիջապես դա-
դարեցնել աշխատանքները, և աշխատանքներն սկսել միայն անսարքու-
թյունները վերացնելուց հետո:  

 
13.Փայտե տախտակով ծածկի աշխատանքներն սկսելուց առաջ ու-

շադիր զննել աշխատանքային տեղը՝ զերծ մնալ չօգտագործվող առարկա-
ներից և գործիքներից, ստուգել գործիքների, հարմարանքների սարքինու-
թյունը, նախատեսված ծածկի նյութի պիտանելիությունը: 

 
14.Բետոնե մակերևույթի հավասարեցման սարքերի հետ աշխատել 

զգուշությամբ՝ բետոնե ծածկի մնացուկները կարող են վնասել աչքերը, 
որի համար պետք է օգտագործել հատուկ պահպանիչ ակնոց՝ չջարդվող 
ապակիներով:  

 
15.Մածուկներով կամ լուծիչներով աշխատելիս օգտագործել ռետինե 

ձեռնոցներ. դրանք պաշտպանում են ձեռքերը վնասակար ազդեցու-
թյուններից: 
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16.Սենյակը, որտեղ պատրաստվում են մածուկներ կամ սոսինձներ, 
պետք է լավ օդափոխել. Դրա համար պետք է ունենա լավ օդափոխման 
համակարգ: 

 
18.Հատման աշխատանքների ժամանակ աշխատանքային ձեռքը 

(այն, որով սեղմված է դանակը) պետք է սեղմված լինի սեղանի մա-
կերևույթին, շարժում կատարել միայն դաստակով: 

 
19.Նախապատրաստվածքը բռնած երկրորդ ձեռքը պետք է հեռու լի-

նի կտրման գոտուց՝ մատները չվնասելու համար: 
 
20.Աշխատանքներն ավարտելուց հետո կարգի բերել աշխատատեղը, 

անջատել էլեկտրասարքավորումները հոսանքի աղբյուրից:  
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3. http://dveridlyadoma.ru 
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6. http://www.ya-magazin.ru 
7. http://www.parket-klass.ru 
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