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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

«Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ» (դարբին-դրոշմող) ձեռ-

նարկը կազմվել է Գյումրու թիվ 1 արհեստագործական ուսումնարանի կողմից:  

Այն նախատեսված է նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական 

կրթական հաստատությունների մետաղների մշակումը կռման, դրոշման միջո-

ցով մասնագիտության ուսանողների համար, համապատասխանում է նախ-

նական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթական համակարգի ընդ-

հանուր ծրագրի՝ մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազ-

գային կենտրոնի կողմից կազմված և շրջանառության մեջ դրված «Մետաղների 

մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ» մասնագիտության, դարբին-դրոշմող 

որակավորմամբ պետական կրթական չափորոշիչների պահանջներին: Միջին 

մասնագիտական կրթական հաստատություններում «մետաղների մշակումը 

կռման, դրոշման միջոցով հարմարանքների և օգտագործվող գործիքների ընդ-

հանուր բնութագիրը և օգտագործման հմտությունները» մոդուլների դասավան-

դումը մեթոդիկայով և ծավալով տարբերվում է քոլեջային և բուհական ուսում-

նական հաստատություններում իրականացվող դասավանդումից: Հիմնական 

տարբերությունը ծրագրային նյութերի համեմատաբար մատչելի լինելն է, իսկ 

բուն նպատակը` ուսանողին տալ անհրաժեշտ տեսական և գործնական գիտե-

լիքներ մետաղների կռման և դրոշման միջոցով մշակման և տեխնոլոգիական 

գործընթացների սկզբունքների, կռման և դրոշման հարմարանքների, հաստոց-

ների ընդհանուր բնութագրի, դրանց օգտագործման հմտությունների վերաբեր-

յալ: Իմանալով կռման և դրոշման գործընթացների սկզբունքները, օգտագործ-

վող հարմարանքների և մեքենանների բնութագրերը և դրանց օգտագործման 

հմտությունները ուսանողը ձեռք կբերի կարողություններ կռման և դրոշման 

գործընթացում ճանաչելու և կիրառելու ժամանակակից պայմաններին համա-

պատասխան տեխնոլոգիական գործառույթներ: Ուսումնական ձեռնարկում 

տեղ գտած օրինակների, վարժությունների և առաջադրանքների միջոցով ուսա-

նողներին հնարավորություն է տրվում խորացնել ուսուցման ընթացքում ձեռք 

բերված գիտելիքները, ստանալ գործնական աշխատանքում անհրաժեշտ կարո-

ղություններ`մետաղների կռման և դրոշման մշակման գործընթացում համա-

պատասխան տեխնոլոգիական գործառույթներ կիրառելու համար: Հույս 

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

այլ հաստատություններին և ուսանողներին: 

 

Հեղինակ 



 
 

4 
 

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ 

 

 

1. ԴԱՐԲՆՈՑԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՄԱՍԻՆ 
 

Ժամանակակից դարբնոցամամլիչային արտադրության սկզբնաղ-

բյուրը համարվում է ձեռքով կռումը, որը հանդիսանում է մետաղների 

մշակման հնագույն եղանակ: 

Ըստ հնաբանննրի և պատմաբանների տվյալների, որոնք հետազոտու-

թյուններ են կատարել նախքին Սովետական Հանրապետության տա-

րածքներում, դեռևս VI-IV մ.թ.ա. զբաղվել են դարբնոցային գործով: Դեռևս 

հնում վարպետները մետաղից պատրաստել են սրեր, կացիններ, ման-

գաղներ, դանակներ և այլ գործիքներ, որոնց պատրաստման արվեստը 

զարմացնում է ներկա մասնագետներին: 

Արդեն XVI դարի առաջին կիսամյակում ռուս դարբինները Իվան Ահե-

ղի զինված ուժերի համար պատրատել էին կռելի թնդանոթներ: 

XVIII դարի սկզբում ռուսական ցար Պետրոս Առաջինի ժամանակ 

ստեղծվել են շատ զինագործական գործարաններ, որոնց թվում են եղել 

նոր Տուլայի և Ուրալի գործարանները: 

Տուլայի հնարամիտ դարբինի կողմից ստեղծվեց մի շարք մուրճեր ջրա-

յին շարժաբերով: Այդ ժամանակվանից դարբնոցային արտադրությունը 

ավելի զարգացավ և ընդարձակվեց: 

1800թ. Տուլայի զինագործական գործարանում դարբին զինագործ Վ. Ա. 

Պոստուխովը արտադրական ձեռնարկություններում առաջինը ներդրեց զի-

նագործական դետալների արտադրության տաք կռման և մամլման պրո-

ցեսը: Սրանով հիմք դրվեց ստանալ բարձր ճշտության կռվանվածք և դրոշ-

մում, և ապահովվել հրազեն զենքի դետալների համափոխարինելիությունը: 

XIX դարում նոր թնդանոթների և նավաշինական դետալների արտա-

դրության համար պահանջվեց կատարելագործել դարբնոցային սարքա-

վորումների արտադրությունը:  
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Սակայն կռման լծակային մուրճերը, որոնք աշխատում էին ջրի մա-

տակարարմամբ կամ ձեռքով բարձրացմամբ ճոպանային և փոկային 

մուրջերը իրենց հզորությամբ սահմանափակում էին մեծ զանգվածով 

կռանվածքների արտադրությունը: 

Առաջին շոգե մուրճը արտադրվել են 1842 թ., որը իրենից ներկայաց-

նում էր հզոր մուրճ, որի ընկնող զանգվածը 3000կգ էր: 

Սրանով հնարավորություն տրվեց ընդլայնել մեծ զանգվածով կռվա-

նվածքների արտադրությունը: 

Անցած հարյուրամյակի 80-ական թթ. Օբուխովոյի «Պերվոմայսկ» գոր-

ծարաններում կառուցվեցին և տեղադրվեցին առաջին մուրճերը, որոնց 

ընկնող զանգվածը 5000կգ էր, որը նավաշինական և զինագործական ար-

տադրության համար լրիվ ապահովեց խոշոր զանգվածով կռանվածքներ: 

Խոշոր մուրճերը շուտով փոխարնվեցին հիդրավլիկ կռելի մուրճերով: 

Առաջին մամլիչով (7000տ ճիգով), 1895թ. զրահապատ սալիկներ պատ-

րաստվեցին, իսկ երկրորդ կռելի մամլիչներ (մի քանի անգամ ավելի հզո-

րությամբ) պատրաստվեցին 1899թ.-ին: 

Օգտագործելով հիդրավլիկական մամլիչներ վերջնականապես լուծ-

վեց ձողակտորներից մինչև 250տ զանգվածով բարձրորակ կռանվածքներ 

ստանալու հարցը: 

Մեծ նշանակություն ունեն ռուս գիտնականններ, ինժեներներ, արտա-

դրողներ Պ.Պ. Անոսովի (1799-1851) և Դ.Կ. չերնովի (1839-1921) գիտահե-

տազոտական աշխատանքները պողպատների արտադրության և կռման 

բնագավառում: 

Պ. Պ. Անոսովի կողմից մշակվել է մեթոդիկա որակյալ պողպատյա բու-

լատի պատրաստման համար: Նրա աշխատանքները սկիզբ հանդիսա-

ցան համաձայն նախատեսված հատկությունների ստանալ որակյալ և 

լեգերացված պողպատներ: 

Դ. Կ. Չերնովը ցույց տալով ջերմաստիճանային կրիտիկական կետերը, 

բացահայտեց պողպատների կռման որակը և ներդրեց գործարանային 

պրակտիկայում կռանվածքի կառուցվածքի միկրոսկոպիկ հետազոտու-

թյուն: 
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Պ. Պ. Անիսովի և Դ. Կ. Չերնովի հայտագործությունները հիմք դրեցին 

մետաղների և համաձուլվածքների մասին գիտության զարգացմանը: 

1950թ.-ից սկսած նախքին Սովետական Հանրապետություններում, 

այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցվեցին մի շարք մե-

խանիկական գործարաններ և դրանց կից դարբնոցամամլիչային արտա-

դրամասեր և տեղադրվեցին տարբեր կոնստրուկցիաների և հզորության 

մամլիչներ և մուրճեր, որոնք բարելավեցին գործարանների արտադրա-

մասերի ապահովումը նախապատրաստվածքներով: 
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2. ԿՌՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ 
 

Կռում ասելով հասկանում ենք տաքացված, հետևաբար և պլաստիկ 

հատկություններով օժտված մետաղներին ուժի ազդեցության տակ զա-

նազան ձև տալու պրոցեսը, իսկ այդ պրոցեսով ստացված շինվածքը ան-

վանում են կռվանվածք: 

Գոյություն ունի կռման երկու ձև՝ ազատ կռում և փակ կռում (կռումը 

դրոշմոցնրով): 

Ազատ կռման ժամանակ մետաղը ձևափոխվում է ազատ, իսկ փակ 

կռման դեպքում մետըաղի ձևափոխումը սահմանափակվում է դրոշմոցի 

խոռոչով: Ազատ կռումը իրագործվում է ձեռքի գործիքների (ձեռքի կռում) 

և մեքենաների (մեխանիկական մուրճեր և մամլիչներ) միջոցով: 
 

Ձեռքի կռումը կիրառում են մանր նորոգման աշխատանքների և հա-

տային արտադրության դեպքում փոքր չափերի կռվանվածքներ ստանա-

լու համար: 

Յուրաքանչյուր մետաղի կռման համար պահանջվում է տաքացման 

որոշակի ջերմաստիճան: Տաքացումն ունի իր ամենավերջին սահմանը, 

որից անցնելու դեպքում մետաղների հատիկների արանքում կառաջա-

նան է օքսիդի շերտեր, կխզվի միջհատիկային կապը: Պողպատները 

կռման համար տաքացնում են 850-11000 ջերմաստիճանում: Տաքացումը 

պետք է կատարել հավասար և աստիճանաբար և աշխատել որքան հնա-

րավոր է տաքացումների թիվը պակասեցնել: Ազատ կռումը կատարում 

են ձեռքի գործիքների և զանազան մեխանիկական մուրճերի միջոցով: 

Ձեռքի կռման ժամանակ օգտագործում են տաբեր մուրճեր, զնդաններ, 

աքցաններ, հարթիչներ, հատիչներ և այլն: 

Կռման հիմնական օպերացիաններն են՝ կռաձգումը, նստեցումը, ոլո-

րումը, ծռումը, հատումը, անցքահատումը, հարթումը և դարբնոցային 

եռակցումը: 

Ձեռքի կռումը անարտադրողական ու միաժամանակ ծանր գործողու-

թյուն է:  
 

Մեքենայական ազատ կռումը, որը և´ արտադրողական է, և´ հնարա-

վորություն է տալիս ավելի մեծ չափերի կռանվածքներ ստանալու: Մեքե-
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նայական կռումը կատարում են մեխանիկական մուրճերով և մամլիչ-

ներով: Նախապատրաստվածքի կռումը գլխավորապես կատարում են 

պնևմատիկ (սեղմված օդով աշխատող) կամ շոգեօդային մուրճերով: 
 

Մամլումը մետաղների ճնշմամբ մշակելու ձևերից մեկն է, որը իրա-

գործվում է գլխավորապես հորիզոնական հիդրավլիկ մամլիչների և սա-

կավ ուղղաձիգ մամլիչների վրա: Հորիզոնական հիդրավլիկ մամլիչների 

զարկանը շարժվում է հորիզոնական հարթության մեջ, իսկ զարկանի 

ճնշումը հասնում է 50-3000տոննայի: Այդ մամլիչները կիրառում են այն-

պիսի կռանվածքներ ստանալու համար, որոնք ունեն սնամեջ կամ հոծ 

ձողերի ձևեր (հեղյուսներ, գամեր,վռաններ, խողովակներ և այլ): 
 

Դրոշմումը մետաղների ճնշմամբ մշակելու ամենատարածված եղա-

նակն է, որով ապահովում է բարձր արտադրողականություն և ճշտու-

թյուն: 

Դրոշմումը կատարում են տաք և սառը վիճակում: Տաք դրոշմումը կա-

տարում են մուրճերով և կռման մեքենաներով, իսկ սառը դրոշմումը՝ 

գլխավորապես մամլիչ մեքենայով: 
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3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆՆԵՐ` ԱՅՐՄԱՆ ԵՎ 

ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՏԱՔԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

Կռման ու ջերմային մշակման համար նախապատրաստվածքի տա-

քացումը կատարվում է տարբեր տեսակի ու չափերի բոցային վառարան-

ների մեջ, որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային վառելանյու-

թերով: 

Անկախ տեսակից վառելանյութը կազմված է այրվող և չայրվող տար-

րեից: Վառելանյութի ջերմաստեղծ հատկությունը, որը նշանակվում է QHP 

–ով, բնութագրվում է այնպիսի ջերմության քանակով, որն անջատվում է 

վառելանյութի միավոր ծավալի (գազերի համար՝ մ3), կամ զանգվածի 

(պինդ և հեղուկ վառելանյութի համար՝ կգ ) այրումից: Վառելանյութի 

այրումից անջատված ջերմության միավոր է ընդունված կալորիան: 

Այրման ընթացքի էությունը կայանում է նրանում, որ օդի բաղա-

դրության մեջ գտնվող թթվածնի միջոցով վառեկանյութի արագ օքսիդա-

ցումն ուղեկցվում է ջերմության մեծ քանակության անջատումով: Որպես-

զի այրումը սկսվի ու ինքնուրույն տեղի ունենա, անհրաժեշտ է որ վառե-

լանյութը նախապես տաքացվի մինչև բռնկման անհրաժեշտ ջերմու-

թյունը և ապահովվի օդի անընդհատ մուտքը այրման օճախ: Բռնկման 

ջերմաստիճանը կախված է վառելանյութի տեսակից: 

Այրման ընթացքում առաջացած ջերմությունը փոխանցվում է մետա-

ղին և վառարանի պատերին ճառագայթմամբ ու կոնվեկցիայի միջոցով: 

Ճառագայթումը դա ջերմային էներգիայի փոխանցումն է էլեկտրա-

մագնիսական ալիքների միջոցով, որն առաջանում է անընդհատ՝ մարմնի 

ցանկացած ջերմության դեպքում: 

Կոնվեկցիան ջերմության փոխանցումն է գազի կամ հեղուկի տաքաց-

ված մասնիկների միջոցով: Ջերմությունը վառարանի պատերից ճառա-

գայթման միջոցով փոխանցվում է տաքացվող մետաղին և միայն 5-10� 

փոխանցվում է գազերի կոնվեկցիայով: 

Վառարանի մեջ վառելանյութի այրման ընթացքը կարգավորվում է 

ըստ բոցի տեսքի և գույնի: Օդի մեծ քանակության դեպքում բոցը դառնում 

է սուր շատ պայծառ լուսավորող լեզուների տեսքով, որը մետաղի տա-

քացման համար պիտանի չէ, որովհետև այրումն ըստ վառարանի ամբոջ 
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ծավալի ընթանում է ոչ հավասարաչափ կեպով: Սուր բոցը ստեղծում է 

տեղային գերտաքացում և նախապատրաստվածքի եզրային կողերի 

հալում: Դրանից խուսափելու համար սահուն կերպով պակասեցվում է 

օդի մատոիցումը դեպի վառարան, մինչև որ բոցի ջահը, հավասարաչափ 

ծավալվելով գրավի վառարանի բանվորական խցիկի ողջ ծավալը և 

դառնա թափանցիկ, հարդագոյն լույսի տեսքով, կամ կիսաթափանցիկ 

կաթնասպիտակագույն տեսքի: Այսպիսի բոցը վառարանում ապահովում 

է նախապատրաստվածքների լավ և հավասարաչափ տաքացում: 

Օդի ոչ բավարար քանակի մատուցման ժամանակ տեղի է ունենում 

վառելանյութի ոչ լրիվ այրում՝ բոցը դառնում է կարմիր գույնի, ավելի խա-

վար, առաջանում են մրի սև քուլաներ: Օդի մատուցման հետագա 

կրճատման ժամանակ առաջանում են սև ծխի տեսքով քուլաներ: Հե-

տևաբար, տաքացող վառարանի աշխատանքի նորմալ ռեժիմի համար 

անհրաժեշտ է. 

1. Հնոցի մեջ օդի մատուցումը կարգավորել այնպես, որ ապահովվի 

վառելանյութի ու օդի քանակների ճիշտ հարաբերությունը և նրանց խառ-

նումը, 

2. Կարգավորել վառարանում բոցի անհրաժեշտ ճնշումը կարգավոր-

ման մղակների (шибер) միջոցով և բոցի հավասարաչափ տարածումով՝ 

վառարանի ողջ բանվորական ծավալում: 

Մատուցված օդի մեծ քանակը բանվորական խցիկում առաջ է բերում 

կռման համար տաքացվող մետաղի մեծ կորուստներ այրվածքակեղևնե-

րի տեսքով: Ավելորդ օդի թթվածինը, որը չի մասնակցել վառելանյութի 

այրմանը, տաքացվող երկաթի հետ մտնում է միացության մեջ և նախա-

պատրաստվածքի մակերևութին առաջանում օքսիդացված կեղևներ: Օդի 

ավելորդ քանակությամբ բոցը միշտ օժտված է օքսիդիչ հատկություննե-

րով և կոչվում է օքսիդիչ: 
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Դարբնոցային արտադրության մեջ օգտագործվող վառելանյութի 

տեսակները 
 

Վառելանյութը, որը այրվում է առանց նախնական մշակման, կոչվում է 

բնական, իսկ այն վառելանյութը, որը բնականից ստացվում է ջերմային, 

մեխանիկական կամ քիմիական վերամշակմամբ կոչվում է արհեստական:  

Դարբնոցային տաքացման վառարաններում և հնոցներում օգտագործ-

վում են պինդ, հեղուկ և գազային վառելանյութեր: Վառելանյութին վերա-

բերող հիմնական պահանջն է հանդիսանում այրման հարմարավետու-

թյունը և բարձր որակի տաքացումը՝ համեմատաբար ցածր ինքնարժեքի 

դեպքում: 

Պինդ վառելանյութ: Բնական պինդ վառելանյութ են հանդիսանում 

քարածուխները (անդրացիտներ, գորշ ածուխ և այլն), ածուխները, տորֆը, 

փայտը և այլն: Դրանից ստանում են պինդ վառելանյութի արհեստական 

տեսակները՝ կոքս, փայտածուխ, բրիկետներ, փոշիանման վառելիք և 

այլն: Դրբնոցներում օգտագործում են քարածուխներ, կոքս և երբեմն էլ 

փայտածուխ (հնոցներում նախապատրաստվածքների տաքացման ժա-

մանակ). Պինդ վառլանյութի լավագույն տեսակների ջերմատու հատկու-

թյունները տատանվում են 6500-8000
կկալ

կգ
 սահմանններում: 

Հեղուկ վառելանյութ: Բնական հեղուկ վառելանյութ է նավթը: Անմշակ 

նավթը, որպես վառելանյութ չի օգտագործվում: Արհեստական հեղուկ 

վառելանյութ են հանդիսանում վառելանյութային մազութները, որոնք 

ստացվում են նավթի վերամշակումից և նրանից վերցված արժեքավոր 

բաղադրիներից՝ բենզին, լիգրոին, կերոսին, գազոլին, սոլյարային և 

քսուքային նյութերից՝ տարբեր տեսականիշների -գուդրոն և այլն: 

Վառելիքային մազութի լայն կիրառումը դարբնոցային արտադրության 

մեջ պայմանավորված է նրա այրման հարմարությամբ և բարձր ջերմա-

տվությամբ, որն հասնում է մինչև 9870 կկալ/կգ: Քանի որ հեղուկ վառելա-

նյութը այրվում է փոշիացված վիճակում, մազութի բնութագրման համար 

չափազանց կարևոր է մածուցիկության աստիճանը, այսինքն նրա շար-

ժունակությունը (կամ մազութի սառելու ջերմաստիճանը), ինչպես նաև 

բռնկման ջերմաստիճանը, որի դեպքում վառելանյութի գոլորշիների և 
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օդի խառնուրդը բոցավառվում է: Բռնկման ջերմաստիճանը արտահայտ-

վում է ցելսիուսի աստիճաններով: Թանձր մազութի համար այն գտնվում 

է 80-1250C սահմաններում: 

Մածուցիկություն: Մածուցիկությւոնը ազդում է վառելանյութի նորմալ 

բեռման և դատարկման ապահովման վրա և նրա այրման որակի վրա: 

մածուցիկությունը չափվում է Էնգլերի աստիճաններով, որոնք բնութագր-

վում են որոշակի ծավալով փորձարկվող հեղուկի հոսքի անցման համե-

մատական արագությամբ՝ նույն ծավալով ջրի արագության հետ համե-

մատած, որն անցնում է միևնույն սարքով: Որքան փոքր է վառելանյութի 

մածուցիկությունը, այնքան հեշտ է այն փոշիացվում օդում մանրագույն 

մասնիկների և նշանակում է ավելի լավ է խառնվում օդի հետ և ավելի 

լավ է այրվում: Կախված մազութի տեսակից նրա մածուցիկությունը 75ՕC 

ջերմաստիճանում տատանվում է 16.5 մինչև 3.6 Էնգլերի սահմաններում: 

Մազութները ունեն պնդացման տարբեր աստիճաններ, որոնց դեպքում 

նրանք դառնում են անշարժ (չեն հոսում): Այդ ցուցանիշը որոշում է մա-

զութի տաքացման աստիճանն ու ռեժիմը, նրա առավելագույն փոքրաց-

ման համար: Այսպես օրինակ «100» մակնիշի մազութը պահանջում է տա-

քացում նույնիսկ ամռանը, քանի որ պնդացման ջերմաստիճանը +25ՕC է: 

Գազային վառեկանյութը բոլոր տեսակի վառելանյութերից ամենա-

հարմարն է տաքացման վառարաններում այրելու համար: Գազի թեթև 

խառնվածությունը օդի հետ և նրա տաքացման հնարավորությունը այ-

րումից առաջ, բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում վառարանի բանվո-

րական խցիկում վառելիքի լրիվ այրման համար, համարյա առանց օդի 

հավելման: Գազային վառելանյութով վառարանի աշխատանքի ժամա-

նակ հնարավոր է ջերմաստիճանային ռեժիմի լրիվ ավտոմատացում ու 

կարգավորում: 

Գազային վառելանյութը լինում է բնական ու արհեստական: 

Արհեստական գազային վառելանյութի տեսակներն են գեներատո-

րային, կոքսացված, դոմնային և այլ գազեր, որոնք ստացվում են հատուկ 

սարքավորումներում, գազագեներատորներում, կամ էլ որպես մետալու-

գիական կամ քիմիական արդյունաբերության կողմնակի արտադրանք: 
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Արհեստական եղանակով ստացվող գազերի ջերմատու ունակությու-

նը ցածր է. Տորֆից ստացված գեներատորային գազը 1480 կկալ/մ3, անտ-

րացիտից ստացվածինը` 1200 կկալ/մ3, դոմնային գազինը՝ 920 կկալ/մ3: 

Ցածր կալորիականության գազերի այրման ժամանակ վառարանի բան-

վորական տարածքում պահանջվող ջերմաստիճանին հասնելու համար 

անհրաժեշտ է փչվող օդի ծավալը տաքացնել 100Օ-800ՕC: Հատկապես 

բարձր տաքացում է պահանջում դոմնային գազի այրման համար տրվող 

օդը: 

Բնական գազը Անջատվում է որպես ուղեկցող արտադրանք նավթի 

հանույթի ժամանակ և հատուկ հանքահորերի նստվածքային ապարների 

խորքերից գազատարով փոխանցվում է օգտագործման վայրը: Այն չա-

փազանց էժան է, բարձր կալորիականությամբ և շահագործման համար 

հարմար վառելանյութ է: բնական գազերի մեծ առավելությունն է հանդի-

սանում նրանց մեջ ածխածնի թունավոր օքսիդի բացակայությունը: Բնա-

կան գազի 1մ3-ի ջերմատու հատկությունը կազմում է 8100-10200 կկալ/մ3 

և ավելի: 

Ակնահայտ է, որ հեղուկ և հատկապես գազային վառելանյութը հան-

դիսանում են առավել հարմար տեսակի վառելանյութեր դարբնոցամամ-

լիչային արտադրամասերում տաքացման վառարանների համար: 
 

Հասկացողություն տաքացման ռեժիմի մասին 
 

Կռումից առաջ մետաղների տաքացման ռեժիմը իրենից ներկայաց-

նում է որոշակի կարգ, որը բնութագրվում է մի շարք գործոններով: 

Դրանք ապահովում են նախապատաստվածքի որակով տաքացումը և 

բարձրորակ կռանվածքների ստացումը: Այդ գործոններից գլխավորներն 

են տաքացման վառարանի ջերմաստիճանը նրա մեջ սառը նախապատ-

րաստվածքի բեռման ժամանակ, մետաղի տաքացման արագությունը, մե-

տաղի վերջնական ջերմաստիճանը կռումից առաջ և պահումը այդ ջերմ-

աստիճանի մեջ, նախապատրաստվածքների ընդհանուր տաքացման 

տևողությունը և այլ գործոններ: 

Վառարանի ջերմաստիճանը սառը նախապատրաստվածքների բեռ-

ման ժամանակ սովորաբար հաստատվում է ըստ պողպատի մակնիշի, 

կտրվածքի չափերի և տաքացվող մետաղի պրոֆիլի:  
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Ածխածնային կոնստրուկցիոն պողպատների մեծամասնության հա-

մար մինչև 100մմ տրամագծային չափերի կամ քառակուսու դեպքում 

թույլատրվում է վառարանի մեջ սառը նախապատրաստվածքների տե-

ղադրումը բանվորական խցիկի մեջ, որի ջերմաստիճանը 1200-1300:ՕC է: 

Սակայն բարձր ածխածնային և բարձր լեգիրացված պողպատները, 

որոնք ունեն ավելի ցածր ջերմահաղորդականություն և ջերմունակու-

թյուն լիգիրացնող լրացուցիչ նյութեր, պահանջում են այսպես կոչված 

աստիճանաձև տաքացում մինչև 650 ՕC: Այդպիսի նախապատրաստ-

վածքերը բեռնում են վառարան, որի բանվորական տարածքի ջերմաստի-

ճանը 500 ՕC-ից բարձր չէ և պահում են այդ ջերմաստիճանում որոշ 

ժամանակ, կախված նախապատրաստվածքի մեծությունից ու կտրվածքի 

ձևից, որից հետո սկսում են ջերմաստիճանի հետագա բարձրացումը: 

Նախապատրաստվածքների տաքացման արագությունը իրնից ներկա-

յացնում է տաքացվող մետաղի ջերմասիճանի բարձրացումը ցելիուսի 

աստիճաններով մեկ րոպեում կամ մեկ ժամում: Տաքացման արագու-

թյունը գլխավորապես կախված է պողպատի ջերմահաղորդականության 

մեծությունից, պողպատի հատույթից, նախաատրաստվածքի մետաղի 

ջերմունակությունից և այն բանից թե ինչպես է տեղադրվում տաքացվող 

նախապատրաստվածքը վառարանի հատակին; Այսպես, եթե ուղղագիծ 

հատվածքի նախապատրաստածքները տեղադրված են միմյանց նկատ-

մամբ խիստ կերպով դասավորված, ապա տաքություն ընդունող մա-

կերևույթները փոքրանում են, քանի որ այդ դեպքում դրանք տաքանում 

են կողմով և տաքացման արագությունը կրճատվում է: 

Տաքացման արագության կախումը նախապատրաստվածքի տեղա-

դրումից ճշտվում է գործակիցներով, որոնց մեծությունները բերված են 

նկար 1-ում: Նախապատրաստվածքների ձևը նույնպես ազդում է տա-

քացման արագության վրա: Հավասարաչափ ծավալների դեպքում կլոր 

նախապատրաստվածքը ավելի արագ է տաքանում, քան ուղղանկյուն 

կամ քառակուսի կտրվածքը, քանի որ առաջին նախապատրաստվածքի 

մոտ մակերևությը, որը ջերմության ազդեցությանն է ենթարկվում, ավելի 

մեծ է: 

Այն մետաղը, որն ունի ջերմատարողության ավելի փոքր արժեք, պա-

հանջում է ջերմության փոքր քանակություն, որպեսզի այն տաքացվի 
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մինչև պահանջված ջերմաստիճանը: Այսպիսով նախապատրաստվածքի 

տաքացման արագությունը կարող է լինել այնքան բարձր, որքան որ 

բարձր է տաքացվող մետաղի ջերմահաղորդականությունը և որքան 

փոքր է ջերմատարողությունը:  

 
 

Նախապատրաստվածքների 
դիրքը 

Գործակից 
Նախապատրաստվածքների 

դիրքը 
Գործակից 

1 

 

1 

 

1 

 

1,4 

 

2 

 

4 

 

1,4 

 

2,2 

 

1,3 

 

2,0 

 

Նկ. 1 Նախապատրաստվածքների տաքացման արագության 
կախվածությունը, վառարանի հատակի վրա, նրանց դիրքից 
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Նախապատրաստվածքի տաքացման արագությունը կախված է նաև 

վառարանի պատերից բանվորական տարածություն ճառագայթող ջեր-

մության և մետաղի ջերմության տարբերությունից:  

Որքան մեծ է ջերմությունների տարբերությունը (այսպես կոչված վա-

ռարանի ջերմային ճնշումը). այնքան մեծ է մետաղի տաքացման արագու-

թյունը: Նախապատրաստվածքի տաքացման վերջնական ջերմությունը 

կռելուց առաջ կախված է մետաղի քիմիական կազմից: Այն սովորաբար 

տրվում է աղյուսակների միջոցով՝ կախված պողպատի մակնիշից, իսկ 

պահումը տաքացման վերջնական ջերմաստիճանի դեպքում որոշվում է 

կտրվածքի չափերով և նախապատրաստվածքի քաշով: 

Այսպիսով, նախապատրաստվածքը տաքացնելու համար անհրաժեշտ 

է ժամանակից, պահումից մինչև շարելը և կռման ջերմաստիճանի հաս-

նելը, կազմում է ընդհանուր տաքացման ժամանակը՝ ժամերով:  

Նախապատրաստվածքի մակերևույթից մինչև կենտրոնը տաքության 

տարածման համար մեծ չափերի դեպքում (այլ հավասար պայմանների 

դեպքում), ավելի մեծ ժամանակ է պահանջում ամբողջ կտրվածքով տաքա-

նալու համար, քան ավելի փոքր չափերի դեպքում: Կռումից առաջ մետաղի 

լրիվ տաքացման ժամանակի որոշման տեսական մեթոդները բարդ են:  
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Աղյուսակ 1 

Ջերմաստիճանի միջակայքերը կռման ու տաք դրոշման համար 

 

Պողպատների 

մակնիշները 

Ջերմաստիճանը՝ OC Կռման 

առաջարկվող 

միջակայքը, OC 

Կռման 

սկիզբը 

Կռման վերջը 

ոչ բարձր ոչ ցածր 

20, 25, 30, 35 1280 830 720 1250-750 

40, 45, 50 1260 850 760 1220-800 

55, 60 1240 850 760 1190-800 

65, 70 1220 850 770 1180-800 

15Г, 20Г, 30Г 1250 850 750 1230-800 

40Г, 50Г, 60Г,65Г 1220 850 760 1180-800 

10Г2, 30Г2,35Г2 1220 870 750 1200-800 

40Г2, 45Г2, 50Г2 1200 870 800 1180-830 

15Х, 20Х, 30Х, 15ХА, 

20ХА, 30ХА 
1250 870 760 1200-800 

35Х, 38ХА, 40ХА 1230 870 780 1180-820 

45Х, 50Х, 45ХА, 50ХА 1200 870 800 1180-820 

12ХН2, 12ХН3, 12ХН2А, 

12ХН3А 
1200 870 760 1180-800 

30ХГС, 35 ХС, 30ХГСА, 

35ГСА 
1180 870 800 1140-830 

4Х14Н14В2М 1160 950 870 1140-900 

ШХ15 1180 870 830 1120-850 

У7, У8, У10 1150 850 800 - 

У11, У12, У13 1130 920 870 - 

7Х3, 9ХС, 9Х 1150 850 800 - 

Р9, Р18 1200 920 900 - 
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Գործնականում հաճախ վառարանի բանվորական մակերևույթի ջեր-

մությունը վերցվում է 100-150oC ավելի քան տված ջերմաստիճանը կռման 

սկզբի համար և կախված նախապատրաստվածքի ձևից ու չափից ըն-

դունվում է տաքացման ժամանակը կտրվածքի յուրաքանչյուր քառակու-

սի սանտիմետրի համար (վերցվում է 1,5-2,0 րոպե) 
 

Կռման ջերմաստիճանային միջակայքերը 

Կռանվածքների որակը նշանակալի կերպով կախված է կռումից առաջ 

տաքացման ճիշտ ջերմաստիճանի ընտրությունից, ինչպես նաև կռման 

ընթացքի ավարտի ջերմաստիճանից: 

Կռման սկզբի ջերմաստիճանը պետք է լինի բավականին բարձր, որպես-

զի դեֆորմացվող մետաղը ունենա առավելագույն առաձգականություն և 

հեշտ ենթարկվի կռման, միևնույն ժամանակ թույլատրված տաքացման ջեր-

մությունը պետք է բացառի կռանվածքում ճաքերի առաջացմանը: 

Ջերմաստիճանների դաշտը, որն ընկած է տաքացման վերին ու ստո-

րին թույլատրվող տաքացման արժեքների միջև, ընդունված է անվանել 

կռման ջերմաստիճանային միջակայքեր: 

Որոշ կոնստրուկցիոն և գործիքային պողպատների կռման ու տաք ծա-

վալային դրոշման միջակայքերը տրված են աղյուսակ 1-ում:  

 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

 

1. Դարբնոցային տաքացման վառարաններում ինչպի՞սի 

վառելանյութեր են օգտագործվում: 

2. Որո՞նք են պինդ վառելանյութերը: 

3. Որո՞նք են հեղուկ վառելանյութերը: 

4. Ի՞նչ առավելություն ունի գազային վառելանյութը մյուս 

վառելանյութերի նկատմամբ: 

5. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում տաքացման ռեժիմները: 

6. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում տաքացման արագությունը և ինչի՞ց է 

կախված: 

7. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում կռման ջերմաստիճանի միջակայքը: 
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4. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՃՆՇՈՒՄՈՎ 

ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  

 

Մետաղի մշակումը ճնշումով մշակման այնպիսի տեսակ է, որի դեպ-

քում տաք կամ սառը նախապատրաստվածքին արտաքին ուժերի ազդե-

ցության տակ տրվում է նախատեսված ձև, չափերի և ամրության հատ-

կություն: Ճնշումով մշակելու ժամանակ մետաղի ձևը փոփոխվում է 

առանց ծավալի փոփոխման և տաշեղի անջատման: Դա է մետաղները 

ճնշումով մշակելու մեծ առավելությունը՝ կտրումով մշակելու նկատ-

մամբ: 

Ճնշումով մշակելու համար անհրաժեշտ ճիգերի մեծությունը կախված 

է մշակվող մետաղի հատկություններից և ջերմաստիճանից: Ամենամեծ 

պլաստիկությունը, որն անհրաժեշտ է ճնշումով մշակելու համար, տար-

բեր մետաղների մոտ հասնում է տարբեր ջերմաստիճաններում: Այսպես՝ 

պողպատն ամենամեծ պլաստիկություն է ունենում 800 - 11000-ում, 

պղինձը` 800 - 9000, Л59 արույրը՝ 700-7500 , ալյումինը՝ 4000: Որոշ մետաղ-

ներ (օրինակ չուգունը) պլաստիկ չեն ինչպես սառը, այնպես էլ տաքացած 

վիճակում, ուստի և ճնշումով չեն մշակվում: 

Կախված մշակվող մետաղի ջերմաստիճանից տարբերում են ճնշումով 

սառը և տաք մշակում:  

Մետաղները ճնշումով մշակելու հիմնական ձևերն են գլոցումը, քար-

շումը, մամլումը, կռումը և դրոշմումը: 

Պողպատե ձուլույթների նախնական գլոցումը կատարում են երկ-

գլանանի ռեվերսային հաստոնի՝ բլյումինգի վրա, որը 5-25 տոննա քաշով 

ձուլույթը դարձնում է 150×150մմ-ից մինչև 450×450մմ քառակուսի նախա-

պատրաստվածքներ՝ բլյումներ: Թերթավոր նախապատրաստվածքները 

(125-225 մմ հաստությամբ և 500մմ երկարությամբ սլյաբները) գլոցում են 

սլյաբինգի վրա: Բլյումները և սլյաբները կտրատում են որոշակի երկա-

րությամբ, դրանից հետո տեսակավոր հաստոնների միջոցով տալիս են 

անհրաժեշտ պրոֆիլներ: 

 



 
 

20 
 

   Գլոցումը (прокатка) (նկ. 2ա) գլոցահաստոնի պտտվող գրտնակների (2) 

միջով անցկացվող շրջասեղմումն է, որը ձևափոխում է նախապատ-

րաստվածքը (1) և նրան տալիս պահանջված ձևի հատույթ: Գլոցումով 

ստանում են զանազան պրոֆիլավոր շինվածքներ (թերթավոր պողպատ, 

ռելսեր, հեծաններ, անկյունաձև պողպատ և այլն): 

Քարշումը (волочение) (նկ.2բ) մետաղների մշակումն է ճնշումով, որի 

դեպքում գլոցամետաղը (1) (մետաղալարը, ձողը, խողովակը) ձգում են 

անցքի միջով (2), P ուժով, ինչի ընդլայանական հատվածքն ավելի փոքր է, 

քան նախապատրաստվածքինը: Քարշումն առավելապես կատարում են 

առանց մետաղը տաքացնելու: Այն հնարավորություն է տալիս պատրաս-

տելու բարձր ճշտության և մաքուր մակերևույթ ունեցող շինվածքներ: 

Քարշումը կատարում են հատուկ քարշման հաստոնների վրա. որպես 

բանվորական գործիք ծառայում է այսպես կոչված ֆելյերը, որը պատ-

րաստում են կարծր համաձուլվածքից: 
 

Մամլումը (прессование) (նկ.2գ) տաքացած կամ սառը մետաղի արտա-

ճնշումն է՝ անցք ունեցող կաղապարի (մատրիցայի) (4) մեջ: Մամլման 

էությունն այն է, որ մամլամատը (2) ճնշումով տաքացած ձուլաձողին կամ 

կատանկված նախապատրաստվածքին (1) սեղմում է մետաղը կոնտեյ-

ներից (3) անցքի միջով մատրիցայի (4) մեջ, որի հատույթը համապա-

տասխանում է առաջադրված պրոֆիլին: 

Մամլումով ստանում են տարբեր շինվածքներ պղնձից, արույրից, ալ-

յումինից, պղնձանիկելային համաձուլվածքներից, կապարից, անագից: 

Մամլումով շինվածքներ են ստանում մինչև անգամ պողպատից: Ճիգերը 

փոքրացնելու նպատակով մամլումից առաջ պողպատը սովորաբար տա-

քացնում են: 
 

Կռում (ковка) (նկ.2դ) կոչվում է մուրճի հարվածների կամ մամլիչի 

ճնշման տակ տաքացրած վիճակում գտնվող մետաղի ձևափոխության 

պրոցեսը: 

Կռումը օգտագործվում է հասարակ և բարդ, փոքր և խոշոր կռանվածք-

ների պատրաստման համար, որոնց մոտ չի նախատեսվում ճշգրիտ չա-

փեր և բավականաչափ որակյալ հարթություն: 



 
 

21 
 

Հասարակ կռանվածքները, որոնք չեն նախատեսվում հետագա մշա-

կումը մետաղահատ հաստոցների վրա կոչվում են «սև կռանվածքներ»: 

Փոքր (մինչև 100կգ զանգվածով) և միջին (մինչև 2000կգ զանգվածով) 

կռանվածքների արտադրությունը կատարվում է 3-5 տոննա հզորությամբ 

դարբնոցային մուրճերի վրա, իսկ խոշոր զանգվածով, 2000 կգ-ից ավելի 

կռանվածքները պատրաստում են 10000 տոննա ավելի բարձր հզորու-

թյամբ հիդրավլիկ կռելի և շոգեհիդրավլիկական մամլիչների վրա: 

Կռման համար որպես նյութ հանդիսանում են ձուլակներն ու գլոց-

վածքները: 

Կռումը բաժանվում է ձեռքի և մեքենայական: Ձեռքով կռում են զնդան-

ների վրա, միայն ոչ մեծ նորոգման արհեստանոցներում: Կռման հիմնա-

կան մեթոդը, որը կիրառվում է մեքենաշինության մեջ, մեքենայական 

կռումն է:  

Մեքենայական կռման համար օգտագործվում են դարբնոցային մուր-

ճեր ու դարբնոցային մամլիչներ: Մուրճերը լինում են տարբեր կառուց-

վածքի՝ լծակավոր, զսպավոր, զսպանակավոր, ֆրիկցիոն, պնևմատիկ, 

շոգեմուրճեր: Ծանր մուրճերն այժմ փոխարինում են մամլիչներով: Մամ-

լիչները լինում են հիդրավլիկ և մեխանիկական:  

Մեխանիկական կամ շարժաբեր մամլիչները լինում են արտակենտ-

րոնավոր, ֆրիկցիոն, շուռտվիկային և այլն: 

Ճնշումով մշակման նախապատրաստվածքի վերոհիշյալ տեսակները, 

որպես բարձրարտադրողական և ավտոմատացված դետալների մշակ-

ման մեթոդներ օգտագործվում է մասայական արտադրությունում, ինք-

նաթիռաշինության, ավտոմոբիլային և տրակտորային արտադրության 

դետալների պատրաստման համար: 
 

Ծավալային դրոշմումը (объемная штамповка) (նկ.2,ե) կազմված է, ինչ-

պես ընդունված է՝ տաք դեֆորմացվող մետաղից (1) և նախատեսված գոր-

ծիքից՝ դրոշմից (2): Դրոշմներն ունեն հատուկ խոռոչ - առվակ, որը հա-

մապատասխանում է մատնանշված կռանվածքի ձևին: 

Դեֆորմացված նախապատրաստված մետաղը լրացնում է մատնա-

նշված խոռոչ-առվակը և ընդունում նախատեսված ձևը: 
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Ծավալային դրոշմումն օգտագործվում է սերիական և մասսայական 

արտադրության մեջ: 

Դրոշման ժամանակ ստացված կռանվածքի չափերը և հարթության 

որակը նշանակալից բարձր են, քան կռման դեպքում և ավելի ձեռնտու է 

հետագա մեխանիկական մշակման համար: 

Տաք դրոշմման դեպքում արտադրողականությունը մի քանի անգամ 

բարձր է ձեռքի կամ մեքենայական կռման համեմատ և չի պահանջում 

բարձր որակավորման բանվորներ: 

Տաք ծավալային դրոշմումն իրագործվում է հատուկ դրոշմիչերի վրա, 

որոնք տեղադրվում և ամրացվում են դրոշմող մուրճերի, մամլիչների և 

այլ կռող-դրոշմող հաստոցների վրա: 
 

Թերթային դրոշմումը (листовая штамповка) (նկ.2, զ) բնութագրվում է 

նրանով, որ հարթ թերթային կամ խողովակային (1) նախապատրաստ-

վածքները նախապես սառը պայմանններում կտրատում են մասերի հա-

տուկ դրոշմիչներով (2): Այն դետալները, որոնք ստացվում են թերթային 

դրոշմումով, տարբերվում են բարձր ճշտությամբ, լավ որակյալ հարթու-

թյամբ, և ինչպես ընդունված է՝ ուղարկվում է հավաքման առանց մեխա-

նիկական մշակման: 
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Նկ.2. Ճնշմամբ մետաղների մշակման տեսակները 
ա-գլոցում: 1-նախապատրաստվածք, 2- գրտնակներ 

բ-քարշում: 1-նախապատրաստվածք, 2-մատրից, 
գ-մամլում: 1-նախապատրաստվածք, 2-մամլապատ, 3-բեռնարկղ 

(կոնտեյներ), 4-մատրից, դ- կռում: 1-նախապատրաստված,  
2-զարկաններ,ե-ծավալային դրոշմում:1- դեֆորմացվող մետաղ, 2-դրոշմոց 

զ-թերթային դրոշմում: 1-նախապատրաստվածք, 2-դրոշմոց: 
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

 

1. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ճնշումով մետաղների մշակման տե-

սակը: 

2. Ինչպի՞սի ձևերից է կախված ճնշումով մետաղների մշակումը: 

3. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում գլոցման պրոցեսը, և ինչպի՞սի պրո-

ֆիլներ կարելի է ստանալ: 

4. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում քարշման պրոցեսը, և ի՞նչ հնարավո-

րություններով է օժտված այն: 

5. Ինչպե՞ս է կատարվում մետաղների մամլումը, և ինչպի՞սի մետաղ-

ներ են օգտագործվում: 

6. Ինչպե՞ս է կատարվում մետաղների կռումը: Ինչպի՞սի տարբերու-

թյուն կա ձեռքի և մեքենայական եղանակով կռումների միջև: 

7. Ինչպիսի՞ տարբերություն կա ծավալային և թերթային դրոշմում-

ների միջև: 
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5. ԴԱՐԲՆՈՑԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄՇԱԿՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ 

 

5.1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Բնության մեջ գոյություն ունեցող բոլոր քիմիական էլեմենտները բա-

ժանվում են մետաղների և ոչ մետաղների:  

Մետաղների թվին է պատկանում բոլոր հայտնի էլեմենտների հա-

մարյա երեք քառորդ մասը: Սակայն մետաղների և ոչ մետաղների միջև 

հստակ սահմանազատում կատարել չի կարելի: Որոշ էլեմենտներ կարող 

են ունենալ ինչպես մետաղների, այնպես էլ ոչ մետաղների հատկություն-

ներ և եթե առաջին հատկությունը ուժեղ է, ապա էլեմենտը դասում են մե-

տաղների շարքին, և հակառակը: 

Մետաղների մեծ մասը երկրագնդի կեղևում հանդիպում է ոչ թե մա-

քուր վիճակում, այլ ուրիշ էլեմենտների հետ քիմիական միացությունների 

ձևով:  

Մաքուր մետաղները համեմատաբար հազվադեպ են կիրառվում 

տեխնիկայում: Ավելի հաճախ օգտագործվում են մետաղների համաձուլ-

վածքները: Համաձուլվածքը երկու կամ մի քանի էլեմենտների՝ առավելա-

պես մետաղների համաձուլումից արհեստական եղանակով ստացված 

բարդ նյութ է:  

Համաձուլվածքներն ունեն ավելի լավ և ավելի բազմազան հատկու-

թյուններ, քան մաքուր մետաղները:  

Օրինակ՝ մաքուր պղինձն ու ցինկն ունեն ավելի փոքր ամրություն, 

քան թե դրանց համաձուլվածքը` արույրը: 

Համաձուլվածքների մեծ մասն ունի այնպիսի հատկություններ, որոն-

ցով բոլորովին օժտված չեն մաքուր մետաղները: Այսպես, եթե մաքուր եր-

կաթին ավելացվի 0-2% ածխածին, ապա համաձուլվածքը՝ պողպատը, 

կլինի երկու անգամ ավելի ամուր, քան երկաթը: 
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Համաձուլվածքի հատկությունները խիստ կերպով փոխելու համար 

երբեմն բավական է լինում դրա մեջ ավելացնել մեկ այլ էլեմենտի ոչ մեծ 

քանակի խառնուրդ:  

Օրինակ՝ եթե պողպատի մեջ մտցվեն այնպիսի էլեմենտների հավե-

լումներ, ինչպիսիք են՝ նիկելը, քրոմը, կոբալտը, ալյումինը և այլն, ապա 

դրանք ձեռք կբերեն մի շարք արժեքավոր հատկություններ՝ մեծ ամրու-

թյուն, կայունություն թթուների և հիմքերի ներգործության նկատմամբ և 

այլն: 

Տեխնիկայում բոլոր մետաղներն ու համաձուլվածքները լինում են սև և 

գունավոր: 

Սև մետաղներին են պատկանում երկաթը և երկաթի հիմքի վրա 

ստացվող համաձուլվածքները՝ չուգունները, պողպատները և ֆերոհա-

մաձուլվածքները: 

Գունավոր մետաղներին են պատկանում մնացած մետաղներն ու հա-

մաձուլվածքները: 

Հայտնի է, որ բոլոր էլեմենտները, այդ թվում նաև մետաղները բաղ-

կացած են ատոմներից: Նայած ատոմների փոխադարձ դասավորությա-

նը՝ մարմինները լինում են ամորֆ և բյուրեղային: Ամորֆ մարմիններում, 

որոնց թվին են պատկանում ապակին, խեժերը, պլաստմասսաները, 

ատոմներն ունեն քառային դասավորություն, առանց որոշակի կարգի: 

Բոլոր մետաղները բյուրեղային են: Դրանց մեջ մեկը մյուսից համա-

պատասխան հեռավորության վրա ատոմները դասավորված են երկրա-

չափական որոշակի կարգով:  

Բյուրեղային մարմինների մեջ ատոմների որոշակի կարգով դասա-

վորված լինելը հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու բյուրեղային 

վանդակներ, որոնցից կազմվում են կանոնավոր երկրաչափական ձև 

ունեցող բյուրեղները: 

Մետաղը մինչև որոշակի ջեռրմաստիճանը տաքացնելու ժամանակը 

բյուրեղային վանդակը քայքայվում է, իսկ մետաղը պինդ վիճակից անց-

նում է հեղուկ վիճակի՝ հալվում է: եթե հալած մետաղը դանդաղ սառեցվի, 
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ապա կարելի հետևել բյուրեղների գոյացման և աճման պրոցեսին: Նկ. 3-

ում ցույց է տրված մետաղի պնդացման սխեման:  

Որոշակի ջերմաստիճանում հեղուկ մետաղում սկսում են երևան գալ 

բյուրեղների սաղմերը՝ բյուրեղացման կենտրոնները (նկ. 3ա): 

Մետաղի զանգվածում միանգամից շատ մեծ քանակությամբ բյուրեղ-

ներ են գոյանում, և դրանք բոլորն էլ սկսում են աճել միաժամանակ, իսկ 

նրանց քանակն ավելանում է (նկ.3բ,գ,դ):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկ.3. Մետաղի մեջ պնդացման ժամանակ 

բյուրեղների գոյացման սխեման 
 

Քանի դեռ այդ բյուրեղների չափերը փոքր են, դրանք աճում են դանդա-

ղորեն և ըստ կանոնավոր բազմանիստի որոշակի ձևի: Աճելով մինչև որո-

շակի չափերի՝ բյուրեղները սկսում են իրար սեղմվել, և նրանց կանոնա-

վոր ձևն աղճատվում է (նկ.3ե), և պինդ մարմնի հատիկներն ընդունում են 

անկանոն ձևեր: 

Պինդ մետաղները բազմաբյուրեղ մարմիններ են, այսինքն՝ բաղկացած 

են շատ հատիկներից: Ստանալ մետաղի մի կտոր, որը բաղկացած լինի 

մեկ բյուրեղից, շատ դժվար է: ջերմաստիճանի փոփոխման դեպքում մե-
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տաղը պինդ վիճակում կարող է փոխել իր բյուրեղային վանդակը: Օրի-

նակ՝ անագի բյուրեղային վանդակի կառուցվածքը փոփոխվում է  -18OC-ի 

դեպքում: Ըստ որում, արծաթափայլ անագը դրանից ավելի ցածր ջերմ-

աստիճանում կարող է վերածվել դյուրաբեկ գորշ անագի, որը զուրկ է 

փայլից ու պլաստիկութոյւնից, այսինքն՝ փոխում է իր հատկությունները: 

Պինդ մարմինների մոտ բյուրեղային վանդակի բնույթը ձևափոխելու 

հատկությունը կոչվում է ալոտրոպիա: Բյուրեղային մեկ ձևից մեկ այլ 

ձևին անցնել կամ ալոտրոպիկ ձևափոխության ենթարկվել կարող են եր-

կաթը, անագը, ցինկը, նիկելը, կոբալտը, մանգանը, վոլֆրամը և շատ 

ուրիշ մետաղներ: Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում փոփոխվում է բյու-

րեղային վանդակի կառուցվածքը, կոչվում է կրիտիկական: 

Համաձուլվածքները բյուրեղային ավելի բարդ կառուցվածք ունեն, քան 

մաքուր մետաղները: Ըստ ներքին կառուցվածքի՝ նրանք լինում են համա-

սեռ և անհամասեռ: Համասեռ համաձուլվածքներն իրենց հերթին բաժան-

վում են պինդ լուծույթների և քիմիական միացությունների: Անհամասեռ 

համաձուլվածքներում յուրաքանչյուր էլեմենտ- կոմպոնենտը կազմում է 

իր ուրույն բյուրեղային վանդակը, իսկ համաձուլվածքն իրենից ներկա-

յացնում է առանձին կոմպոնենտների հատիկների մեխանիկական խառ-

նուրդ: 

Այսպիսի համաձուլվածքների օրինակներ կարող են լինել սիլումիննե-

րը (ալյումինի համաձուլվածքները սիլիցիումի հետ), բրոնզները (պղնձի 

համաձուլվածքները անագի և կապարի հետ) և այլն: 

Պինդ լուծույթների տիպի համաձուլվածքներում լուծված մետաղի և 

լուծիչ մետաղի ատոմներն իրար են խառնված: 

Քիմիական միացությունների տիպի համաձուլվածքներում բյուրեղա-

յին վանդակները շատ բարդ են: Այդպիսի համաձուլվածքների հատիկ-

ներն ունեն բարձր կարծրություն և բեկունություն: Որպես օրինակ կարող 

են ծառայել մետաղների կարբիտները` մետաղի քիմիական միացությու-

նը ածխածնի հետ: Սովորաբար քիմիական միացությունը համաձուլված-

քի կազմի մեջ մտնում է ինքնուրույն կերպով, որպես մեխանիկական 

խառնուրդի կամ պինդ լուծույթի մի մաս:  
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Շատ կոմպոնենտներից բաղկացած համաձուլվածքներն ունեն բարդ 

քիմիական բաղադրություն և ներքին կառուցվածք: Սակայն որքան ավելի 

բարդ է համաձուլվածքի քիմիական բաղադրությունը և դրա ներքին կա-

ռուցվածքը, այնքան ավելի բազմազան են նրա հատկությունները: 

Մետաղների ներքին կառուցվածքը, հատիկների դասավորությունն ու 

ձևն ուսումանսիրելու, կողմնակի խառնուրդները հայտնաբերելու համար 

կիրառում են տարբեր մեթոդներ և սարքեր: 

Մետաղի կամ համաձուլվածքի ստրուկտուրայի ուսումանսիրությունը 

չզինված աչքով կամ խոշորացույցի օգնությամբ, որը քիչ մեծացում է տա-

լիս, կոչվում է միկրոսկոպիկ անալիզ կամ միկրոանալիզ: Մետաղի մա-

կերևույթը, որն անհրաժեշտ է հետազոտել, հղկում են ու խածատում 

թթուների լուծույթներով: Այդ ձևով մշակված մակերևույթն անվանում են 

մակրոշլիֆ: Միկրոանալիզի ժամանակ ստրուկտուրան կարելի է ուսում-

նասիրել մետաղի կոտրվածքի մակերևույթի կամ անմիջապես դետալի 

մակերևույթի վրա: Մետաղի ստրուկտուրան, որն ուսումնասիրվում է 

միկրոանալիզի ժամանակ, անվանում են մակրոստրուկտուրա: 

Մետաղի կառուցվածքն ուսումնասիրում են նաև մետաղաբանական 

միկրոսկոպի օգնությամբ, որը կարող է տալ մինչև 2000 անգամ մեծացում: 

Միկրոսկոպի օգնությամբ հայտնաբերված ստրուկտուրան անվանում 

են միկրոստրուկտուրա: Միկրոստրուկտուրան ուսումանսիրելու համար 

դետալի այն մասից, որտեղ պահանջվում է հետազոտել մետաղը, կտրում 

են նմուշը, հղկում դրա մակերևույթը, խնամքով կոկում և խածատում: Այս 

ձևով նախապատրաստված նմուշի մակերևույթն անվանում են միկ-

րոշլիֆ: 

Էլեկտրոնային միկրոսկոպի օգնությամբ կարելի է ուսումանսիրել մե-

տաղների միկրոստրուկտուրան մինչև 10000 և ավելին անգամ մեծաց-

նելու պայմաններում: 

Մետաղների ատոմաբյուրեղային ներքին կառուցվածքն ուսումնասի-

րելու համար օգտագործում են նաև բարդ ռենտգենյան և այլ սարքեր: 

Դարբնոցային արտադրամասերում օգտագործվում են պլաստիկ 

հատկություններով օժտված մետաղները և համաձուլվածքները: Դրանց 
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թվին են պատկանում տարբեր պողպատները, ինչպես նաև գունավոր մե-

տաղներն ու դրանց համաձուլվածքները: 

Սև և գունավոր մետաղները՝ կախված քիմիական բաղադրությունից, 

ձեռք են բերում տարբեր հատկություններ, որոնցից գլխավորը  ֆիզիկա-

կան, մեխանիկական և տեխնոլոգիական հատկություններն  են: 

Ֆիզիկական հատկությունների թվին են պատկանում տեսակարար 

կշիռը (խտությունը-плотнось), հալունակությունը (հալման ջերմաստի-

ճանը), ջերմության ազդեցության տակ ընդարձակվելը, ջերմահաղորդա-

կանությունը, էլեկտրահաղորդականությունը, մագնիսականությունը և 

այլն: 

Տեսակարար կշիռ է կոչվում մեկ խորանարդ սանտիմետր նյութի 

քաշը`արտահայտված գրամներով: Տեսակարար կշիռը նշանակվում է γ 

տառով և արտահայտվում հետևյալ բանաձևով. 

γ=  գ/սմ3, որտեղ 

P –ն նյութի կշիռն է՝ գրամներով, իսկ V-ն նյութի ծավալն է՝ ար-

տահայտված խորանարդ սանտիմետրով: 

Այս բանաձևի միջոցով կարելի է որոշել դետալի քաշը՝ գիտենալով տե-

սակարար կշիռը և ծավալը (P=Vγ), կամ ծավալը, եթե հայտնի է դետալի 

քաշը և տեսակարար կշիռը (V=

 ): 

Գիտենալով տեսակարար կշիռը, կարելի է որոշել նախապատրաս-

տուկների, դետալի, հետևաբար մեքենայի քաշը: 

Հալունակություն է կոչվում այն ջերմաստիճանը, որի առկայությամբ 

մետաղը պինդ վիճակից անցնում է հեղուկ վիճակի: Հալման ջերմաստի-

ճանն իմանալը շատ կարևոր է մետաղների ձուլման, զոդման, եռակցման, 

համաձուլվածքներ ստանալու գործում և այլն: 

Տաքացման կամ սառեցման ազդեցության տակ մետաղյա դետալների 

չափերի փոփոխումը հաշվի առնելու համար օգտվում են այսպես կոչված 

գծային ընդարձակման գործակցից, որն իրենից ներկայացնում է տվյալ 

գծային չափի հարաբերական երկարացումը կամ կարճացումը դետալի 

ջերմաստիճանը 10C ով փոփոխելիս: 

Մետաղների ջերմություն հաղորդելու հատկությունը կոչվում է ջեր-

մահաղորդականություն: Մետաղները ջերմության լավ հաղորդակիչներ 
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են, հատկապես մաքուր մետաղները, ինչպես, օրինակ, պղինձը ալյումինը 

և այլն: 

Էլեկտրահաղորդականությունը բնորոշվում է այն դիմադրությամբ 

(չափվում է Օհմերով), որը ցույց են տալիս նյութերը դրանց միջով էլեկտ-

րական հոսանք անցնելիս: 

Մագնիսական հատկություններով օժտված են երկաթը, դրա համա-

ձուլվածքները և մասամբ կոբալտն ու նիկելը: 

Աղյուսակ 2-ում բերված են մի քանի մետաղների գլխավոր ֆիզիկա-

կան հատկույուններ 

Աղյուսակ 2 

 

Մետաղների 

անվանումը 

Տեսակարար 

կշիռը, 

գ/սմ3 

Հալման 

ջերմաստիճանը, 
0C 

Էլեկտրական 

տեսակարար 

դիմադրությունը.  

Օհմերով 

Ալյումին 2,7 658 0,027 

Պողպատ 7,8 1535 0,092 

Պղինձ 8,9 1083 0,017 

Անագ 7,3 283 0,109 

Ցինկ 7,1 419 0,060 

Վոլֆրամ 19,3 3370 0,26 

 

Մեխանիկական հատկությունների թվին են պատկանում ամրությու-

նը, առաձգականությունը, կարծրությունը, հարվածային ճլությունը: 

Ամրությունը արտաքին ուժերի ազդեցությանը մետաղի դիմադրու-

թյուն ցույց տալու հատկությունն է: 

Մետաղների ամրությունը որոշում են խզումով փորձարկելու միջոցով: 

Ամրության չափանիշն է ամրության սահմանը, որը որոշվում է հատուկ 

խզման փորձամեքենաների վրա: Ամրության սահմանը նշանակում են σΒ 

և նա հավասար է. 
 

σΒ = , կգ/մ2 
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Մետաղները տաքացնելիս նրա ամրությունն ընկնում է, իսկ պլաստի-

կությունը՝ աճում: Նմուշի մեջ դեռևս մնացորդային դեֆորմացիաներ չա-

ռաջացնող ամենամեծ բեռնվածքի հարաբերությունը նրա սկզբնական 

հատվածքի մակերեսին, կոչվում է առաձգականություն: 

Իր մակերևույթի մեջ մեկ ուրիշ ավելի կարծր մարմնի ներճնշմանը 

դիմադրելու մետաղի հատկությունը կոչվում է կարծրություն: 

Մետաղների կարծրությունը ստուգում են Բրինելի և Ռոկվելի եղա-

նակներով, ինչպես նաև Վիկերսի սարքով: 

Աղյուսակ 3 

Մետաղների մեխանիկական հատկությունները 

Մետաղը Ամրության 

սահմանը, 

(կգ/մմ2) 

Հարաբերական 

երկարացումը 

(%) 

Կարծրությունը՝ 

ըստ Բրինելի 

HБ 

Հարվածային 

ճլությունը 

(կգ/սմ2) 

Պողպատ  32-180 10-31 136-260 1.5-7.0 

Չուգուն 12-90 1.5-3 180-280 0.5-3 

Պղինձ 20-22 55-65 30-40 12-20 

Բրոնզ 28-50 10-35 60-100 0.5-6 

Արույր 25-50 20-50 40-150 4-15 

Ալյումին 8-11 25-45 20-37 4-8 

Ալյումինի 

համաձուլ-

վածքներ 

42-49 13-18 100-130 2-4 

Կապար .8 50 4-6 -- 

 

Հարվածային բեռնվածքներին դիմադրելու մետաղի ունակությունը կոչ-

վում է հարվածային ճլություն: Ամենամեծ հարվածային ճլություն ունեն 

պլաստիկ մետաղները՝ փափուկ պողպատները, ալյումինը, պղինձը: 

Մետաղների հարվածային ճլության փորձարկումը կատարվում է ճոճա-

նակային ցցահարի վրա, որի ընդհանուր տեսքը պատկերված է նկ.- 4-ում: 
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                                                          Նկ.4 ճոճանակային ցցահարի սխեման 

 

 

Ստանդարտ նմուշահատը, որն օգտագործվում է հարվածային ճլու-

թյան որոշման համար, ունի 10×10մմ քառակուսի կտրվածք, 5մ երկարու-

թյուն և միջին մասում 2մմ խորությամբ և ու 1մմ կլորացված շառավիղով 

ակոսիկ: 

Նմուշահատը դրվում է ցցահարի հենակների վրա և որոշակի դիրքում 

սևեռված ճոճանակի հարվածով կոտորվում է: Այն աշխատանքը, որը 

ծախսվում է ճոճանակը նմուշահատի կոտորման համար, ավտոմատո-

րեն ֆիքսվում է ցցահարի սանդղակի վրա և հանդիսանում է հար-

վածային ճլության չափանիշը: 

Հարվածային ճլությունը նշանակվում է Qk և արտահայտվում է կոտոր-

ման համար ծախսված A աշխատանքի և նմուշահատի լայնական 

կտրվածքի F մակերևույթի հարաբերությամբ. 

Qk =
կգմ սմ  

Մի քանի մետաղների հարվածային ճլության մեծություններն արտա-

հայտված են կգմ/սմ2 –ով: 

Պողպատ (ածխածնային)  3.0 - 5.0 

Թուջ (գորշ)   0.1 – 0.3 

Պղինձ    5.3 – 5.6 

Նիկել    18.0 – 18.5 
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Տեխնոլոգիական հատկությունների թվին են պատկանում կռելիությու-

նը, կտրմամբ մշակելիությունը, ջերմային մշակելիությունը, զոդելիու-

թյունը: 
 

Կռելիություն է կոչվում մետաղների և համաձուլվածքների լայնության 

սահմաններում իրենց ձևն ու չափերը փոխելու հատկությունը, առանց 

քայքայման փոքր չափերի դեֆորմացիայի դիմադրելու դեպքում: 
 

Կտրտմամբ մշակելիությունը մետաղների և համաձուլվածքների՝ ի-

րենց ձևն ու չափերը կտրող գործիքի ներգործությամբ փոխելու հատկու-

թյունն է: 
 

Ջերմային մշակելիությունը մետաղների և համաձուլվածքների, հա-

մապատասխան տաքացման և սառեցման պայմաններում, քիմիական 

կառուցվածքը պահպանելու և պահանջված մեխանիկական ու ֆիզիկա-

կան հատկություններ ձեռք բերելու ունակությունն է: 
 

Զոդելիություն է կոչվում մետաղների այն հատկությունը, որի դեպքում 

որոշակի ջերմաստիճանի և դեֆորմացիոն պայմանների առկայությամբ 

մետաղները միանում, դառնում են մի միասնական առարկա: Մետաղնե-

րի և համաձուլվածքների զոդելիությունը տարբեր է՝ կախված նրանց քի-

միական կազմությունից: 

 

 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

 

1. Սև և գունավոր մետաղները կախված քիմիական բաղադրությունից 

ինչպիսի՞ գլխավոր հատկություններ են ձեռք բերում: 

2. Որո՞նք են մետաղների ֆիզիկական հատկությունների տեսակները: 

3. Ի՞նչ է մետաղի տեսակարար կշիռը: 

4. Ի՞նչ է մետաղի հալունակությունը: 

5. Ի՞նչ է մետաղի ջերմահաղորդականությունը: 

6. Ի՞նչ է մետաղի էլեկտրահաղորդականությունը: 

7. Ո՞ր մետաղներն են օժտված մագնիսական հատկություններով: 
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8. Որո՞նք են մետաղների մեխանիկական հատկությունները: 

9. Ինչպե՞ս է որոշվում մետաղների ամրությունը: 

10. Ի՞նչ է մետաղների առաձգականությունը: 

11. Ի՞նչ է մետաղի կարծրությունը: 

12. Ի՞նչ է մետաղի ճլությունը, և ինչպե՞ս են որոշում այն: 

13. Որո՞նք են մետաղների տեխնոլագիական հատկությունները: 

14. Ի՞նչ է մետաղի կռելիությունը: 

15. Ի՞նչ է մետաղի կտրման մշակելիությունը: 

16. Ինչպե՞ս է կոչվում մետաղի ջերմային մշակելիությունը: 

17. Ո՞րն է կոչվում մետաղի զոդելիություն: 

 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

1. Ճոճանակային ցցահարի վրա որոշել ալյումինի և պղնձի 

ճլությունը: 

 

  



 
 

36 
 

ՊՈՂՊԱՏԻ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

Ըստ քիմիական բաղադրության՝ պողպատները լինում են ածխածնա-

յին և լեգիրացված: Ածխածնային պողպատների բաղադրության մեջ, 

բացի երկաթից, մտնում են 0.04-2% ածխածին և ներխառնվածքներ` ման-

գան (0.1-1%), սիլիցիում (մինչև 0.4%), ծծումբ (ոչ ավելի 0.08%), ֆոսֆոր (ոչ 

ավելի 0.09%): Պողպատի մեջ որքան շատ է ածխածինը, այնքան բարձր են 

դրա ամրությունը, կարծրությունը և առաձգականությունը: Սակայն պող-

պատի ամրությունը բարձրանում է ածխածնի պարունակության ավելաց-

ման մինչև որոշակի սահմանը (0.9%), որից հետո այն, ընդհակառակը, իջ-

նում է: 

Փափուկ պողպատները, որոնք պարունակում են 0.1 – 0,3% ածխածին, 

կարելի է հեշտ կերպով ծռել, դրոշմել, կտրումով մշակել: 

Մանգանի, սիլիցիումի ներխառնվածքները բարձրացնում են պողպա-

տի ամրությունը, առաձգականությունը և կարծրությունը, սակայն վա-

տացնում են նրա պլաստիկությունը: 

Ծծումբն ու ֆոսֆորը պատկանում են վնասակար ներխառնվածքնե-

րին: Ծծումբի մեծ պարունակություն ունեցող պողպատը չի կարելի կռել և 

գլանել: Ֆոսֆորը վատացնում է պողպատի մեխանիկական հատկու-

թյունները, սակայն լավացնում է նրա մշակելիությունը կտրման միջոցով: 

Մինչև 0,7% ախծածին պարունակող պողպատները դասվում են կոնս-

տրուկցիոն պողպատների շարքին, որոնք լինում են սովորական և բարձ-

րացված որակի: 

Սովորական որակի պողպատի մարկաները նշանակվում են հետևյալ 

կերպ՝ СТ1, СТ2, СТ3,….СТ6: Որքան մեծ է թվանշանը, այնքան պողպատի 

մեջ ածխածնի պարունակությունը բարձր է, և այնքան պողպատը ավելի 

ամուր է: 

Սովորական որակի ածխածնային պողպատները հիմնական նյութ են 

հանդիսանում մեքենաների, հաստոցների մասեր, շինարարական մետա-

ղական կոնստրուկցիաներ, ինչպես նաև մետաղյա տարբեր շինվածքներ 

պատրաստելու համար: 

Մեքենաների պատասխանատու մասերը պատրաստում են բարձ-

րացված որակի ածխածնային կոնստրուկցիոն պողպատից, այսպես կոչ-
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ված որակյալ պողպատից, որը սովորականից տարբերվում է ֆոսֆորի և 

ծծումբի ցածր պարունակությամբ և ավելի բարդ ներքին կառուցվածքով: 

Որակավոր պողպատի մարկաները նշանակում են երկնիշ թվանշան-

ներով, օրինակ՝ 08, 10, 20, 35, 45 և այլն: Թվանշանը ցույց է տալիս ած-

խածնի պարունակությունը տոկոսի հարյուրերորդական մասերով: Այս-

պես, օրինակ՝ 45 մարկայի պողպատը պարունակում է 0,45% ածխածին: 

Բարձրորակ պողպատների մեխանիկական հատկություններն ավելի 

բարձր են, քան սովորական որակի պողպատները: 

Սակայն բարձրորակ պողպատներն ավելի թանկ են, ուստի և օգտա-

գործվում են միայն պատասխանատու դետալներ պատրաստելու համար: 

Բարձրորակ պողպատները բաժանվում են ցածր ածխածնային (СТ05-

ից մինչև СТ25) և միջին ածխածնային (СТ35-ից ավելի): 

Ցածր ածխածնային բարձրորակ պողպատները լավ դրոշմվում են, 

սակայն իրենց մեծ ճլունության հետևանքով վատ են մշակվում մետաղա-

հատ հաստոցների վրա. շրջտաշման, ռանդման և պարուրակահանման 

ժամանակ մաքուր մակերևույթ չեն տալիս: 

Եթե պողպատի մարկայում թվանշանից հետո գրված է A տառը, ապա 

դա ցույց է տալիս, որ պողպատը բարձրացված որակի է և ֆոսֆորի ու 

ծծումբի շատ քիչ պարունակություն ունի: Երբ մանգանի պարունակու-

թյունը բարձրացված է (մինչև 1%), մարկային ավելացնում են Г տառը, 

օրինակ՝ 15Г, 40Г, 50Г, 65Г և այլն: Այսպիսի պողպատներն ավելի լավ են 

մշակվում և ունեն ավելի բարձր ամրություն ու մաշակայունություն: 

 

Ձուլվածք: Տեխնիկայում լայն կերպով կիրառում են պողպատի ձուլ-

վածքը: Պողպատյա ձուլված դետալների հիմնական մասը պատրաստում 

են միջին ածխածնային պողպատից, որը պարունակում է 0,2 – 0,4 % 

ածխածին և 0,6 – 0,3 % մանգան: Ձուլվածքի համար բարձր ածխածնային 

պողպատները շատ հազվադեպ են օգտագործվում: Պողպատը, որի բա-

ղադրության մեջ առանձին և տարբեր հատկություններով ոչ մեծ քանա-

կությամբ քրոմ, նիկել, մոլիբդեն, վանադիում, վոլֆրամ, տիտան և այլ էլե-

մենտներ են մտցված, կոչվում է լեգիրացված: Լեգիրացված պողպատ-
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ներն աչքի են ընկնում հատուկ ամրությամբ, մաշակայունությամբ և այլ 

օգտակար հատկություններով: 

Լեգիրող էլեմենտներից յուրաքանչյուրը տարբեր ձևով է ազդում պող-

պատի հատկությունների վրա: 

Նիկելը բարձրացնում է ամրությունը, ճլությունը, պլաստիկությունը և 

կայունությունը կոռոզիայի դեմ: Նիկելի ներխառնվածքները նույնպես 

բարձրացնում են պողպատի տեսակարար էլեկտրադիմադրությունը և 

իջեցնում են նրա ջերմային ընդարձակման գործակիցը: 

Քրոմը պողպատին տալիս է կարծրություն և ամրություն, բարձրաց-

նում նրա հակակոռոզիոն կայունությունը և դրա հետ միասին իջեցնում 

պլաստիկությունը: 

Քրոմանիկելային պողպատները 3-6 % նիկելի և 14-20 % քրոմի պարու-

նակությամբ ունեն բավականաչափ ճլություն, բարձր ամրություն, կարծ-

րություն և հանդիսանում են չժանգոտվող: 

Վոլֆրամը պողպատին տալիս է բարձր կարծրություն, որը պահպան-

վում է բարձր ջորմաստիճանների ժամանակ: 

Տիտանը բարձրացնում է կարծրությունն ու ամրությունը և լավացնում 

պողպատի ներքին կառուցվածքը, դարձնելով այն համասեռ և մանրահա-

տիկ: Ալյումինը բարձրացնում է պողպատի ջերմակայունությունը: 

Պղինձն ավելացնում է կայունությունը կոռոզիայի դեմ, հատկապես թթու-

ների ազդեցության դեմ: Կոբալտը պողպատին տալիս է ամրություն և 

պլաստիկություն: 

Սիլիցիումը և մանգանը հանդիսանում է պողպատի սովորական ներ-

խառնվածքները, սակայն դրանք համարվում են լեգիրող, եթե դրանց պա-

րունակությունն անցնում է որոշակի սահմաններից: Մանգանային պող-

պատը 9-15% պարունակելու դեպքում շատ կայուն է մաշման դեմ և ունի 

մեծ հարվածային ճլություն: 

Սիլիկային պողպատն ունի բարձր ամրություն, կարծրություն և 

առանձգականություն, իսկ 2-4% սիլիցիում պարունակելու դեպքում նաև 

լավ մագնիսական հատկություններ: Ուստի այն լայն կերպով կիրառում 

են էլեկտրատեխնիկայում՝ տրանսֆորմատորներ, էլեկտրաշարժիչներ և 
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այլ սարքեր պտրաստելու համար: Եթե պողպատը պարունակում է 15-

20% սիլիցիում, նա դառնում է թթվակայուն: 
 

Լեգիրացված պողպատի անվանումը (քրոմային, քրոմանիկելային, 

մանգանային, քրոմավոլֆրամամանգանային և այլն) ցույց է տալիս, թե 

ինչ լեգիրող էլեմենտներ են մտցված պողպատի բաղադրության մեջ: Լե-

գիրացված պողպատների մարկաները կազմված են թվանշաններից և 

տառերից: Առաջին թվանշանները ցույց են տալիս ածխածնի միջին պա-

րունակությունը տոկոսներով, եթե թվանշանը երկնիշ է՝ տոկոսի հարյուր-

երորդական մասերով:  

Եթե պողպատը պարունակում է մոտ 1% ածխածին, մարկայում առա-

ջին տառերը ցույց են տալիս, թե պողպատի մեջ ինչ լեգիրող էլեմենտներ 

կան. H- նիկել, Х-քրոմ, Г- մանգան, В- վոլֆրամ, К –կոբալտ, Т-տիտան, Ф-

վանդիում, М-մոլիբդեն, С- սիլիցիում, Ю- ալյումին: Տառերից հետո դրվող 

թվանշանները ցույց են տալիս ներխառնվածքների պարունակությունը 

տոկոսներով, եթե թվանշան չկա, ապա այդ նշանակում է, որ պողպատը 

պարունակում է մինչև 1% լեգիրող ներխառնվածք: 

Э տառը նշանակում է, որ պողպատը ստացված է էլեկտրահալումով: 

Դիտենք լեգիրացված պողպատների մարկաների նշանակման օրի-

նակներ. 45Х –քրոմային պողպատ է, ծծմբի և ֆոսֆորի փոքր քանակու-

թյամբ, որն իր բաղադրության մեջ ունի 0,45% ածխածին և մինչև 1% քրոմ, 

ХВГ – քրոմավոլֆրամամանգանային պողպատ է, որը պարունակում է 

մոտ 1% ածխածին, իսկ քրոմ, վոլֆրամ և մանգան՝ մինչև 1%: 

Հաճախ մարկայի առաջին տառը ցույց է տալիս պողպատի նշանակու-

թյունը: Ж և Я տառերով նշանակում են չժանգոտվող պողպատները, Г – 

մագնիսական, Ш – գնդիկա-առանցքային պողպատներ: Այսպես, օրինակ՝ 

ШХ-15 մարկայով նշանակում են գնդիկաառանցքային պողպատները: 
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ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 

Կտրող գործիքների պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը 

պետք է ունենան ավելի բարձր կարծրություն, քան մշակվող նյութի 

կարծրությունն է, և, բացի այդ, պետք է պահպանվեն դրանք բարձրացված 

ջերմաստիճանների պայմաններում: Բարձրացված ջերմաստիճաններում 

կարծրությունը պահպանելու մետաղի հատկությունը կոչվում է ջերմա-

կայունության կամ շիկակայունություն: 

Կտրող գործիքներ պատրաստելու համար օգտագործվում են ածխած-

նային գործիքային պողպատներ, լեգիրացված և արագահատ գործիքային 

պողպատներ, մետաղակերամիկական կարծր համաձուլվածքներ, մինե-

րալակերամիկական նյութեր, ալմաստներ և այլն: 
 

У10А, У11А, У12А մարկայի ածխածնային գործիքային պողպատներն 

օգտագործում են կտրման փոքր արագություններով (V≤10մ/րոպե) աշ-

խատող գործիքներ պատրաստելու համար: Դա բացատրվում է ածխած-

նային պողպատի ցածր շիկակայունությամբ: 2500-ից ավելին տաքացնե-

լու դեպքում նա կորցնում է իր կարծրությունը և փափկում է: Այդ պող-

պատներից պատրաստում են դարբնոցային գործիքներ՝ մկրատներ, մե-

տաղասղոցի ժապավեններ, գայլիկոններ, անցքակոկիչներ, հոծ ֆրեզներ, 

ներպարուրակիչներ և արտապարուրակիչներ: 
 

Լեգիրացված գործիքային պողպատները, ըստ իրենց կտրող հատկու-

թյունների, մոտ են ածխածնային պողպատներին: Դրանց հիմնական 

առավելությունն ածխածնային պողպատների նկատմամբ այն է, որ մըխ-

ման ժամանակ քիչ են ձևափոխվում, իսկ դա հատկապես կարևոր է բարդ 

ձև ունեցող գործիքների համար: Կտրող գործիքներ պատրաստելու հա-

մար օգտագործում են 9ХС և ХВГ մարկայի լեգիրացված պողպատներ: 

9ХС պողպատը պարունակում է 0.8-0.96% C, 0,30-0,60% Мn, 1,2-1,6% Si, 

0,95-1,25% Сr, իսկ ХВГ մարկայի պողպատը՝ 0.90-1.05% C, 0,80-1,10% Mn, 

0,15-0,35 %Si, 0,90-1,2% Сr, 1.2-1.6%W: 

9ХС պողպատից պատրաստում են ներպարուրակիչներ, գայլիկոններ, 

արտապարուրակիչներ, անցքակոկիչներ, ֆրեզներ, իսկ ХВГ պողպատից՝ 

ձգիչներ, երկար անցքակոկիչներ և այլ գործիքներ: 
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Գործիքային լեգիրացված պողպատներից պատրաստված գործիքները 

կտրման ժամանակ դիմանում են 350-ից մինչև 4000 տաքացման ջերմաս-

տիճանում: Դա հնարավորություն է տալիս աշխատելու 1.2-1.5 անգամ 

ավելի բարձր կտրման արագությունով, քան ածխածնային պողպատնե-

րից պատրաստված գործիքներով: 
 

Արագահատ պողպատներն ապահովում են մոտավորապես երեք 

անգամ ավելի բարձր կտրման արագություն, պողպատներ մշակելու ժա-

մանակ և երկու անգամ ավելի բարձր՝ չուգուն մշակելու ժամանակ, քան 

ածխածնային պողպատները: Արագահատ պողպատը սովորական լեգի-

րացված գործիքային պողպատներից տարբերվում է հիմնական լեգիրող 

ներխառնվածքի՝ վոլֆրամի բարձր պարունակությամբ, բարձրացված մա-

շակայունությամբ և բարձր շիկակայունությամբ: Այդ պողպատներից 

պատրաստված գործիքներն իրենց կտրող հատկությունները պահպա-

նում են մինչև 6000 տաքացման ջերմաստիճանը, որը հնարավորություն է 

տալիս աշխատելու բարձր արագություններով: 

Արդյունաբերության մեջ օգտագործում են արագահատ պողպատների 

մարկաներ՝ Р6М5, P9, P18: P9 պողպատը պարունակում է մոտ 9%, իսկ 

P18 պողպատը՝ 18% վոլֆրամ: 

Օգտագործում են նաև արագահատ պողպատներ կոբալտի՝ P9K5, 

P9K10 և վանադիումի՝ P9Ф5, P9Ф2 ներխառնվածքներով: 
 

Մետաղակերամիկական կարծր համաձուլվածքներն ունեն ալմաստին 

մոտ կարծրություն: Այդ համաձուլվածքների հիմանական հատկություն-

ներն են՝ մաշակայունությունը և կտրող հատկությունների պահպանումը 

մինչև 900-11000 ջերմաստիճանը: 

Պատրաստում են երկու խմբի բարձր համաձուլվածքներ՝ վոլֆրա-

մային (BK) և տիտանավոլֆրամային (TK): BK8, BK6, BK3 մարկաների 

միակարբիտ համաձուլվածքներից պատրաստում են կարծր համաձուլ-

վածքային թիթեղիկներ, որոնք մակազոդվում կամ մակաեռվում են չու-

գուն և գունավոր մետաղներ մշակելու համար օգտագործվող կտրող 

գործիքներին: Երկկարբիտ` T5K10, T14K8, T15K6, T30K4 մարկաներից 
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պատրաստում են կարծր համաձուլվածքային թիթեղիկներ՝ պողպատներ 

մշակելու կտրող գործիքների համար: 
 

Միներալակերամիկական կարծր համաձուլվածքներ: Միներալակե-

րամիկական թիթեղիկները պատրաստում են ալյումինի օքսիդից`Al2O3 

մամլման և նրան հաջորդող ջերմային մշակման միջոցով: 

Այս նյութերից պատրաստված գործիքները չեն կորցնում իրենց կտրող 

հատկությունները մինչև 12000 ջերմաստիճան տաքանալը: Առավել 

տարածված են ЦМ332 մարկայի նյութից պատրաստված միներալակերա-

միկական թիթեղիկները: 

Որպես կտրող գործիք լայն օգտագործում են գտել արհեստական և 

բնական ալմաստները: Նրանք ունեն շփման փոքր գործակից և բարձր 

կայունություն մաշման դեմ (կտրող գործիքը դանդաղ է բթանում): 
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5.2 ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԸ 
 

Գունավոր մետաղները և դրանց համաձուլվածքները լայնորեն օգտա-

գործում են մեքենաշինության մեջ: Նրանցից ամենամեծ նշանակություն 

ունեն պղինձը, ալյումինը, մագնեզիումը, ցինկը, կապարը, անագը և 

դրանց համաձուլվածքները, ինչպես նաև քրոմը, նիկելը, վոլֆրամը և այլն: 
 

Պղինձը և նրա համաձուլվածքները: Տեխնիկայում օգտագործվում են 

պղնձի 5 մարկաներ` M0, M1, M2, M3 և M4: 

 M0 մարկայի պղնձից (0.05-ից ոչ ավելի ներխառնվածքների պարու-

նակությամբ) պատրաստում են էլեկտրական հոսանքի բարձրորակ հա-

ղորդալարեր: M1, M2, M3 մարկայի պղինձը թողարկում են մետաղալա-

րի, ժապավենի, շերտի, թերթի և խողովակի ձևով: 

Պղնձի համաձուլվածքը ցինկի և ոչ մեծ քանակությամբ այլ էլեմենտ-

ների հետ կոչվում է արույր: Արույրի մեջ ցինկը կարող է լինել 10-55%: 

Արույրը պղնձից ամուր է: Արույրի մարկաները միշտ սկսվում են Л տա-

ռով, որից հետո գալիս է նրա բաղադրության մեջ մտնող էլեմենտների 

պայմանական նշանը: Տառերի հաջորդականությունը, որոնցով նշանակ-

ված են ներխառնվածքները, որոշվում են էլեմենտների քանակով: Տառե-

րից հետո գրվում են թվանշանները: Առաջին թվանշանը տոկոսներով 

համապատասխանում է պղնձի քանակին, իսկ հաջորդները ներխառն-

վածքների քանակն է: 

Մեքենաշինության մեջ ամենից հաճախ օգտագործվում է Л62արույրը, 

որն իր բաղադրությունում ունի 62% պղինձ և 38% ցինկ, ինչպես նաև կա-

պարային արույրը՝ ЛС59-1: 

Պղնձի համաձուլվածքները` անագի, ալյումինի, կապարի, երկաթի, 

մանգանի և այլ մետաղների հետ կոչվում են բրոնզներ: 

Բրոնզի տեսականշումը, բացի առաջին տառերից Бр (бринз), նման է 

արույրի տեսականշմանը: 
 

Ալյումինը և նրա համաձուլվածքները: Գունավոր մետաղների շարքին 

է պատկանում ալյումինը`թեթև, ճիլ, սպիտակ արծաթափայլ մետաղ է, 

որն ունի լավ էլեկտրահաղորդականություն: Ալյումինը լավ կռվում, 
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դրոշմվում և գլոցվում է: Այն թողարկվում է թիթեղների, ձողերի, խողո-

վակների և մետաղալարերի ձևով: 

Ալյումինային հիմքով համաձուլվածքը, որը պարունակում է պղինձ, 

մանգան, սիլիցիում և երկաթ, կոչվում է դյուրալյումին: Նա լավ կռվում և 

դրոշմվում է:  

Մաքուր ալյումինը տեխնիկայում հազվադեպ է օգտագործվում, 

որովհետև ցածր ամրություն և կարծրություն ունի: 

Ալյումինի համաձուլվածքը, որը 4-13% սիլիցիում է պարունակում, 

կոչվում է սիլումին:  
 

Բաբիտներ: Առանցքակալների համար՝ որպես հակաշփական նյութ, 

օգտագործում են անագի, կապարի, պղնձի, անտիմոնի, նիկելի և այլ մե-

տաղների համաձուլվածքները: Այդ համաձուլվածքն անվանում են բա-

բիտ: Անագային բաբիտներով մարկաները նշանակում են Б տառով և 

անագի պարունակությունը ցույց տվող թվանշանով: Օրինակ` БН բա-

բիտն ունի 0.75-1.25% նիկելի ներխառնվածքներ, БТ բաբիտը՝ 0.05-0.2% 

տելուրի ներխառվածքներ և այլն: 

 

 

 

ՀԱՐՑԵՐ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Ինչպիսի՞ քիմիական բաղադրությունից են կազմված ածխածնային 

և լեգիրացված պողպատները: Ո՞րն է դրանց վնասակար քիմիական 

էլեմենտների ազդեցությունը մետաղի որակի վրա: 

2. Որո՞նք են սովորական որակի պողպատի մարկաները, և ի՞նչ մեքե-

նամասեր են պատրաստում դրանցից: 

3. Որո՞նք են բարձրորակ պողպատի մարկաները, և որտե՞ղ են կի-

րառվում դրանք: 

4. Ինչպե՞ս են անվանվում լեգիրացված պողպատները: 

  



 
 

45 
 

5. Որո՞նք են լեգիրացված պողպատների մարկաները, ինչպիսի՞ լեգի-

րող նյութեր են ավելացվում պողպատի մեջ, և լեգիրող էլեմենտ-

ներից յուրաքանչյուրն ինչպե՞ս է ազդում պողպատի հատկու-

թյունների վրա: 

6. Որո՞նք են գործիքային նյութերը, դրանց տիպերը, և որտե՞ղ են 

օգտագործվում: 

7. Որո՞նք են արագահատ պողպատները, և որտեղ են օգտագործվում 

դրանք: 

8. Որո՞նք են մետաղակերամիկական կարծր համաձուլվածքները, 

դրանց տիպերը. որտե՞ղ են օգտագործվում: 

9. Որտե՞ղ են կիրառվում ալմաստե գործիքները: 

10. Որո՞նք են գունավոր մետաղները և որտե՞ղ են օգտագործվում: 

11. Որո՞նք են պղնձի և դրա համաձուլվածքների մարկաները: 

12. Որտե՞ղ են օգտագործվում ալյումինը և նրա համաձուլվածքները: 

13. Որտե՞ղ են օգտագործվում բաբիտները և դրանց մարկաները: 
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5.5 ՊՈՂՊԱՏԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՄ 

 

Մետաղների և համաձուլվածքների մեխանիկական և ֆիզիկական 

հատկությունները լավացնելու համար լայնորեն կիրառում են ջերմային 

մշակման տարբեր ձևեր: Ջերմային մշակում ասելով հասկանում են մե-

տաղը մինչև որոշակի ջերմաստիճանը տաքացնելը, այդ ջերմաստիճա-

նում պահելը և դրանից հետո սառեցնելը: Պահելու ժամանակամիջոցը և 

սառեցման արագությունը կարգավորում են լայն սահմաններում: 

Ջերմային մշակման են ենթարկվում պողպատը, չուգունը և որոշ 

գունավոր մետաղներ: 

Տաքացումը կատարում են տարբեր տիպի վառարաններում` բոցավա-

ռարաններում, մուֆելավոր վառարաններում և հալած աղեր կամ կապար 

պարունակող վաննաներում: Լայնորեն կիրառում են տաքացումը բարձր 

հաճախականության էլեկտրական հոսանքի օգնությամբ: 

Ջերմային մշակման ժամանակ տաքացման ջերմաստիճանը կարելի է 

որոշել տարբեր եղանակներով: Պողպատի ջերմաստիճանը մոտավորա-

պես որոշում են աչքաչափով, տաքացման ժամանակ դրա մակերևույթի 

գույնի փոփոխումով, ըստ երանգավորման կամ ըստ շիկացման գույնի: 

Մետաղների տաքացման ջերմաստիճանը ճշգրիտ կերպով չափելու 

համար օգտագործում են պիրոմետրներ: Այդ սարքերը լինում են ջերմա-

էլեկտրական, օպտիկական, ֆոտոէլեկտրական և այլն: Ջերմաէլեկտրա-

կան պիրոմետրը բաղկացած է ջերմազույգից, որը տեղակայում են վառա-

րանի մեջ և գալվանոմետրից, որի սլաքը ցույց է տալիս ջերմաստիճանը 

աստիճաններով արտահայտված: Օպտիկական պիրոմետրում շիկացած 

մետաղի լուսարձակման պայծառությունը համեմատում են էլեկտրական 

լամպիկի շիկացման թելի լուսարձակման պայծառության հետ: 

Ջերմային մշակման ժամանակ սառեցման արագությունը շատ է ազ-

դում պողպատի որակի վրա: Սառեցնող միջավայրի ընտրությամբ հաս-

նում են սառեցման տարբեր արագությունների: 

Սառեցնող միջավայրեր կարող են լինել օդը, ջուրը, յուղը, հալած կա-

պարը (3350 ջերմաստիճանում) և այլն: 
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Նյութերի սառեցման հատկությունները տարբեր են, օրինակ` յուղի 

այդ հատկությունները 3-5 անգամ ավելի ցածր են, քան սենյակի ջերմաս-

տիճան ունեցող ջրինը: 

Սառեցման արագությունը բարձրացնելու համար ջրին ավելացնում են 

կերակրի աղ, կաուստիկ սոդա և այլ նյութեր: Սառեցման արագությունը 

կարելի է բարձրացնել նաև սառեցնող նյութը խառնելու միջոցով: 

Պողպատի ջերմային մշակման հիմնական ձևերն են թրծաթողումը, 

նորմալացումը, մխումը և մխամեղմումը: 

Թրծաթողումը (отжиг) կիրառում են պողպատի կարծրությունն իջեց-

նելու, նրա ճլունությունը բարձրացնելու, կարծր պողպատի մշակելիու-

թյունը լավացնելու, գլոցելուց, կռելուց, քարշելուց և դրոշմելուց հետո 

պողպատի բեկունությունը նվազեցնելու և պլաստիկությունը ավելացնե-

լու, ներքին լարումները պողպատի մեջ վերացնելու և մխման ժամանակ 

ճաքվածքներ տալու նրա հատկությունները նվազեցնելու համար: Թրծա-

թողման ժամանակ տաքացման ջերմաստիճանը կախված է պողպատի 

մեջ ածխածնի պարունակությունից:  

Թրծաթողման պրոցեսում կարևոր գործոն է սառեցման արագությունը: 

Ածխածնային պողպատները թրծաթողման ժամանակ սառեցնում են 

ժամում 100-1200 արագությամբ, լեգիրացված պողպատները`ժամում 50-

600: 

Նորմալացումը թրծաթողումից տարբերվում է նրանով, որ պողպատը 

տաքացնելուց և տաքացման ընթացքում պահելուց հետո սառեցումը 

կատարվում է ավելի մեծ արագությամբ:  

Նորմալացված պողպատները սովորաբար սառեցնում են օդում: 

Կարծրությունն ու ամրությունը նորմալացման դեպքում ավելի բարձր է, 

իսկ ճլունությունը ավելի ցածր, քան թրծաթողման դեպքում: Ածխածնա-

յին ցածր պարունակություն ունեցող պողպատը նորմալացումից հետո 

լավ է մշակվում կտրման միջոցով: Հաճախ նորմալացնում են այն դետալ-

ները, որոնց մետաղը գերտաքացված է եղել կռման կամ դրոշման ժամա-

նակ: 
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Մխումը (закалка) կիրառում են պողպատի առանձգականությունը, 

ամրությունը և կարծրությունը բարձրացնելու համար: Պողպատների մե-

ծամասնության մոտ մխումից հետո ճլունությունը նվազում է:  

Մխման են ենթարկվում 0.35%-ից ոչ պակաս ածխածին պարունակող 

պողպատները: Եթե պողպատի մեջ ածխածնի պարունակությունը 0.35%-

ից պակաս է, ապա մխումը համարյա չի լավացնում նրա մեխանիկական 

հատկությունները: 

Ածխածնի պարունակությունից է կախված մխման ժամանակ պողպա-

տի տաքացման ջերմաստիճանը: 

Մխելու համար դետալը կամ նրա մի մասը տաքացնում են մինչև որո-

շակի ջերմաստիճան, որոշ ժամանակ պահում, այնուհետև արագ սառեց-

նում են: Տաքացման տևողությունը կախված է դետալի չափերից և պող-

պատի ջերմահաղորդականությունից: Որքան ավելի խոշոր է մխման են-

թարկվող դետալը, այնքան ավելի փոքր պետք է լինի տաքացման արա-

գությունը, որովհետև արագ տաքացման դեպքում մետաղի խորքում 

ջերմաստիճանի աճումը ըետ կընկնի մակերևույթի ջերմաստիճանի 

բարձրացումից: 

Բարդ ձևի և լեգիրացված պողպատներից պատրաստված դետալները 

նույնպես պետք է դանդաղ տաքացնել: 

Տաքացման ջերմաստիճանը որոշ մարկաների պողպատների մխման 

համար բերված է աղյուսակ 4-ում: 
 

 

 

 

 

Աղյուսակ 4 

Պողպատների տաքացման ջերմաստիճանը 

Պողպատի մարկան Տաքացման ջերմաստիճանը (0C) 

СТ4 880 

СТ5, 35 860 

СТ6, 40, 45 840 

СТ 50, 55 820 

СТ 60, 75 800 

У7, У7А 780 

У8, У9, У10, У12 
760-780 

У8А, У9А, У10А,У12А 
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Մխման ժամանակ մետաղները սառեցնում են արագ: Դրա համար օգ-

տագործում են մխման այդպիսի միջավայրեր`ջուրը, յուղը, հալած կա-

պարը, կերակրի աղի լուծույթը ջրում և սառը ջուրը: Երբեմն մետաղները 

սառեցնում են երկու միջավայրերում`սկզբում դետալը ընկղմում են ջրի 

մեջ և ապա յուղի: Այսպիսի մխումն ապահովում է պողպատի ավելի քիչ 

բեկունություն և դետալի ավելի քիչ դեֆորմացիա: 

Մխման ոչ ճիշտ ռեժիմը խոտան է առաջացնում:  

Մխման ժամանակ ամենից հաճախ առաջանում են խոտանի այսպիսի 

տեսակներ`պողպատի բարձրացված բեկունություն, որը գերտաքացման 

և սառեցման համար միջավայրի սխալ ընտրության հետևանք է, անբա-

վարար ամրություն, որը թեր տաքացման կամ շատ դանդաղ սառեցման 

հետևանք է: Անբավարար կարծրությունը կարող է լինել տաքացման ժա-

մանակ մետաղի մակերևութային շերտի ածխածնի այրման հետևանքով: 

Ոչ ճիշտ մխումը երբեմն բերում է դետալի դեֆորմացիային և մետաղի մեջ 

ճաքեր առաջանալուն: 

Պրակտիկայում դետալների մեծամասնությունը պետք է ունենան 

կարծր մակերևութային շերտ և ճիլ միջուկ: Այդպիսի դետալները են-

թարկվում են մակերևութային մխման: Մխման ենթարկվող դետալի մա-

կերևույթը տաքացնում են բարձր հաճախականության հոսանքով, ացե-

տիլենաթթվածնային բոցով և էլեկտրոլիտում: 

Մակերևութային մխման լավագույն եղանակն է մխումը բարձր 

հաճախականության էլեկտրական հոսանքի օգնությամբ:  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

50 
 

Այդ եղանակով դետալը մխելու համար այն տաքացնում են հատուկ ին-

դուկտորում (նկ5), որը միացված է բարձր հաճախականության գեներատո-

րի հետ, իսկ ինդուկտորի միջոցով անցնող բարձր հաճախականության հո-

սանքը նրա շուրջը ստեղծում է էլեկտրամագնիսական դաշտ: Ընդ որում, 

դետալի մակերևութային շերտում առաջանում է էլեկտրական հոսանք և 

արագ կերպով տաքացնում է այն: Այնուհետև դետալի տաքացրած մակե-

րևույթին հատուկ հարմարանքից ջուր է տրվում: Աշխատանքի ժամանակ 

ինդուկտորը նույնպես սառեցնում են ջրով: 

Բարձր հաճախականությամբ մխման ժամանակ անգամ խոշոր դե-

տալի մակերևութային շերտի տաքացման ժամանակը մի քանի վայրկյան 

է: Հետևաբար այսպիսի մխման արտադրողականությունը շատ բարձր է: 

Դետալի բարձր հաճախականությամբ տաքացումը մակերևութային 

շերտի օքսիդացում, նրանում ածխածնի այրում և դետալի ծռմռում չի 

առաջանում, այն նաև մակերևույթի վրա ճաքեր չի գոյացնում: 

Դետալի մակերևույթը թթվածնաացետիլենային բոցով մխելու ժամա-

նակ այրոցը դետալի մակերևույթի մոտ շարժվում է մինչև 0.2մ/րոպ արա-

գությամբ: Այրոցի հետևից շարժվում է խողովակ, որի միջից ջուր է 

տրվում դետալի մակերևույթին: Մխած շերտի խորությունը կախված է 

այրոցի կարողությունից, նրա շարժման արագությունից, դետալի մակե-

րևույթի և այրոցի միջև եղած հեռավորությունից և այլ գործոններից: 

Թթվածնաացետիլենային բոցով տաքացնելը շատ հարմար է խոշոր դե-

տալը մխելու ժամանակ: 

Էլեկտրոլիդում մակերևութային մխման ենթարկելու ժամանակ դե-

տալն ընկղմում են հիմքերի և աղերի ջրային լուծույթ պարունակող անո-

թի մեջ, իսկ դետալ-էլեկտրոլիդ-անոթի կորպուսի շղթայի միջով հաստա-

տուն լարման էլեկտրական հոսանք են բաց թողնում: Դետալ-կատոդի 

մակերևույթի վրա անջատվում են ջրածնի բշտիկներ, որոնք խիստ կեր-

պով մեծացնում են շղթայի դիմադրությունը էլեկտրական հոսանքին և 

դետալի մակերևույթի վրա մեծ քանակի ջերմության անջատում են հա-

րուցում: Դետալի մակերևույթն այդ ժամանակ արագ տաքանում է: Այնու-

հետև հոսանքն անջատում են և դետալը սառեցնում անմիջապես էլեկտ-

րոլիտի մեջ:  
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Այսպես են մխում բարդ կոնֆիգուրացիայի դետալները: Օրինակ` ներ-

քին այրման շարժիչների բաշխիչ լիսեռները: 

Մխած պողպատի բեկունությունը նվազեցնելու և մշակելիությունը 

լավացնելու համար կիրառում են մխամեղմում: Նայած պողպատի նշա-

նակությանը և պահանջվող հատկություններին` դետալները մխա-

մեղմում են 75-6800 ջերմաստիճանում:  

Տարբերում են բարձր, միջին և ցածր մխամեղմում: Միջին 600-6800 տա-

քացումով բարձր մխամեղմումը հաճախ կոչվում է լավացում: պողպատի 

լավացումը նրան տալիս է ամենամեծ պլաստիկույթունը և հարվածային 

ճլությունը: Մինչև 250-4500 տաքացումով միջին մխամեղմումը կիրառում 

են այն դետալների համար, որոնք պետք է մեծ առաձգականություն ունե-

նան (զսպանակներ, զսպաններ և այլն):  

Փոքր մխամեղմումը` երբ անհրաժեշտ է լինում ունենալ դետալի մա-

կերևույթների բարձր կարծրություն և մաշակայունություն: 

 

 

 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

 

1. Ինչի՞ համար են կիրառում մետաղների և համաձուլվածքների 

ջերմային մշակումը: 

2. Որտե՞ղ են կատարում մետաղների տաքացումը, և ի՞նչ եղանակնե-

րով են ստուգում տաքացման ջերմաստիճանը: 

3. Որո՞նք են պողպատի ջերմային մշակման հիմնական ձևերը: 

4. Ինչի՞ համար են կատարում դետալների թրծաթողումը և ինչպե՞ս են 

կատարում: 

5. Ինչի՞ համար են կատարում դետալների նորմալիզացիան և 

ինչպե՞ս են կատարում: 

6. Ինչի՞ համար են կատարում դետալների մխումը և ինչպե՞ս են կա-

տարում: 

7. Որո՞նք են մակերևութային մխման եղանակները: 
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8. Ինչպե՞ս է կատարվում դետալների մակերևութային մխումը բարձր 

հաճախականության էլեկտրական հոսանքով և ի՞նչ առավելություն 

ունի: 

9. Ինչպե՞ս է կատարվում դետալների դետալների մխումը թթվա-

ացետիլենային բոցով և ի՞նչ առավելություն ունի: 

10.  Ինչպե՞ս է կատարվում դետալների մխումը էլեկտրոլիտում և ի՞նչ 

առավելություն ունի: 

11.  Ինչի՞ համար են կատարում դետալների մխամեղմում և ի՞նչ 

ջերմաստիճաններում են կատարում: 
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6. ՏԱՔԱՑՆՈՂ ՍԱՐՔԵՐ 

6.1. ԴԱՐԲՆՈՑԱՅԻՆ ՀՆՈՑՆԵՐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձեռքի կռման համար դարբնոցային հնոցները հանդիսանում են պարզ 

տաքացնող հարմարանքներ, որոնք լինում են փոխադրովի և ստացիոնար; 

Ստացիոնար հնոցներն իրենց հերթին լինում են բաց և փակ տեսակ-

ների: 

Նախապատրաստվածքների տաքացման համար, ըստ օգտագործման 

տեսակի, հնոցները լինում են պինդ, հեղուկ և գազային վառելանյութով 

աշխատողներ: 
 

Բաց տեսակով տեղափոխովի հնոցները (նկ 6) աշխատում են պինդ 

վառելանյութով և հիմնականում օգտագործվում են շինարարական և նո-

րոգման աշխատանքների համար, դաշտային հաստոցների վրա և շինա-



 
 

54 
 

րարական հրապարակներում, մետաղների տաքացման համար, հեռու 

դարբնոցային արտադրամասերից և արհեստանոցներից: 
 

Տեղափոխովի հնոցները լինում են տարբեր կոնստրուկցիաների: 

Դրանք բոլորը սարքավորված են ոչ մեծ օդափոխիչով և ոչ բարդ փոխա-

հաղորդիչով, թափանիվի (2) հետ միասին, շարժաբերի ոտնակով (3) կամ 

բռնակով: Այրման օջախը (4) կատարված է փորվածքի տեսքով, պատված 

հրակայուն աղյուսով, որը հատակին ունի օդամուղ անցքեր: Օդափոխիչի 

ճնշման տակ օդը օդամուղ անցքերով մատուցվում է օճախին, որոնց 

փոքր անցքերը ապահովում են օդային հոսք բարակ շիթի տեսքով: 
 

Բաց տեսակով ստացիոնար հնոցները, որոնք տեղադրվում են դարբ-

նոցային շինությունների արտադրամասերում, իրենցից ներկայացնում 

են կառույց` շարված հրակայուն աղյուսներով, կամ պատրաստված են 

մետաղյա կարկասե տաշտաձև սեղանից և տարբեր կոնստրուկցիաների 

հովանոցներից, օջախից ծխացող գազերի հեռացման համար: 

Տաշտաձև սեղանի խոռոչում դրվում է հրակայուն աղյուսների բույն 

կամ օջախ, իսկ նրա կողքից դրվում է ծայրափող կամ կենտրոնական 

անցք փչվող օդի փոխանցման համար: 
 

Փակ տեսակի ստացիոնար հնոցն իրենից ներկայացնում է փոքր փակ 

խուց, նրա կողքի պատերն ունեն մի շարք պատուհաններ, որոնց շեմին 

տեղադրվում են կլոր կամ ուղղանկյուն հատույթներով կտորներից նա-

խապատրաստվածքներ` կտրիչների, բռնիչների և նմանատիպ այլ կռան-

վածքների կռման համար: 

Դարբնոցային ստացիոնար հնոցները շարվում են շինարարական աղ-

յուսներով (նկ.7), և կազմված են օջախից (1) շարված հրակայուն աղյուս-

ներով, ծայրափողակից (2), որով փչվում է օդը օջախին, հովանոցից (3) և 

երկաթյա բարակ թերթից պատրաստված և ծխատար անցքի հեռացման 

փողանցքից (4): Հնոցի բանվորական մակերեսին հավասար տեղադրվում 

է ջրամանը, պատված երեսպատման սալիկներով, որը նախատեսված է 

գործիքների հովացման և նախապատրաստվածքների ջերմային մշակ-

ման համար: 
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Նկ.7. Ստացիոնար հնոց 
1-օջախ, 2-ծայրափողակ, 3-հովանոց, 4-ուղղահայաց փոխանցք,  

5-ջրաման 
 

Ժամանակակից Սկոլոզուբովի դարբնոցային համակարգի հնոցներ 

(նկ8): Հնոցն աշխատում է պինդ վառելանյութով, ունի մետաղական կար-

կաս, նրա վրա տեղադրվում է տաշտաձև սեղան:  

Օջախի կենտրոնի հատակի վրա մոնտաժված է օդի փչման անցք, որը 

հնարավորություն է տալիս կարգավորել ներքևից տրվող օդի հոսքը: 

Ծխատար գազերի հեռացման համար նախատեսված է արտաձգման 

հարմարանք, որը կազմված է խողովակից (1) և (2), մեկը մյուսի մեջ 

դրված և հովանոցից (3):  

Ներքին խողովակը (1) օջախից հեռացնում է գազի մի մասը, իսկ ար-

տաքին խողովակը (2) հեռացնում է հովանոցից (3) մնացած գազերը և իր 

ջերմաստիճանով տաքացնում առաջին խողովակը (1), որն ուժեղացնում 

է ամբողջ համակարգի ձգումը: Այսպիսի ձգման համակարգով հնոցներն 

ավելի լավ են աշխատում: 
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Նկ.8. Սկոլոզուբովի համակարգի հնոց  
                                                          1-ներքին խողովակ, 2-արտաքին  
                                                          խողովակ,  3- հովանոց 

 

 

 

Բաց տեսակի հնոցները պինդ վառելանյութով այրման դեպքում, 

ածուխի եռակալմամբ առաջանում է պինդ կեղև, որի տակ ստեղծվում է 

բարձր ջերմաստիճան: 

Տաքացվող նախապատրաստվածքը կամ նրա վերջնամասը դրվում է 

ածուխի տաքացված շերտի տակ և լցվում է թարմ ածուխ, որը եռակալե-

լով մետաղի տակ` առաջացնում է բարձր ջերմաստիճանով կամար: 

Եռակալված կամարը հնոցի օջախի տակ պետք է լինի միշտ անվնաս 

(ամբողջական): Անհրաժեշտ է ստուգել, որպեսզի ածխային բոցը 

չտարածվի միջից, դրա համար հաճախակի պետք է օջախի կողքին և 

մեջտեղը լցնել թարմ ածուխ: Եթե կլեպի տակի խոռոչը ավելի մեծանա, 

անհրաժեշտ է քանդել խոռոչը և ավելացնել լրացուցիչ քանակությամբ 

ածուխ: Նախապատրաստվածքը դրվում է հնոցում օդանցքից հեռու 

այնպես, որպեսզի նրա և օդանցքի միջև լինի բավական քանակությամբ 

տաք ածուխ, իսկ նախապատրաստվածքի վրա այնպիսի հաստությամբ 

շերտ, որպեսզի փակվի տաքացման զոնան: 

Հավասարաչափ և բոլոր կողմերով տաքացնելու համար նախապատ-

րաստվածքը օջախում հաճախակի շրջում են: Կարգավորելով փչումը 

հասնում են ածուխի հանդարտ վառմանը, պայծառ, ծխացող բոցով, որը 

նպաստում է մետաղի գերտաքացմանը և գերայրմանը: 
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Սառը հնոցի տաքացումը կատարվում է հետևյալ կարգով. 

1. Մաքրել հնոցային բները և մղակները խարամներից, փչել օդանցք-

ները: 

2. Լցնել ածուխի առաջին շերտը, ազատ թողնելով օդանցքները: 

3. Այդ շերտի վրա լցնել փայտի կտորներ կամ հնոտի, ներծծված կերո-

սինով, և վերևից լցնել ածուխի երկրորդ շերտը: 

4. Ոչ լրիվ բացել խփանակը, փչահարել, և երբ ածուխը վառվում է 

հավասարաչափ, ավելացնել օջախը թարմ օդով, 

Բաց հնոցներն աշխատում են օդի ճնշմամբ`160-200մմ ջրային սանդ-

ղակով (1.57-1.96 կՆ/մ2) և մեծ քանակությամբ վառելիքի ծախսով: 

Ցածր և սովորական հնոցների օգտակար գործողության գործակիցը 

համապատասխանում է 2-5, սակայն հեշտ շահագործման և կառուցված-

քի համեմատաբար ոչ բարձր արժեքը համարվում է այս տեսակի տաքաց-

ման հարմարանքների առավելությունը: 

Անհատական և փոքր սերիական արտադրությունում և նորոգման ար-

հեստանոցներում, երբ պահանջվում է արագ տաքացում նախապատ-

րաստվածքների կարճ տեղամասերում կամ երկար ձողիկների միջին մա-

սերում, ինչես նաև դարբնոցային եռակցման ժամանակ, օգտագործում են 

ստացիոնար բաց տեսակի հնոցներ; 

Հնոցների անվտանգ աշխատանքն ապահովվում է նրանց սարքին վի-

ճակի և շահագործման պայմաններին հետևելով, օդանցքները ժամանա-

կին մաքրելով խրամից, որի համար բացում են ներքին լյուքը (մտոցը), 

մաքրումը կատարվում է փչման խփանակի ծածկված վիճակում: 

Անվտանգ աշխատանքի համար վճռական նշանակություն ունի բան-

վորական տեղի ռացիոնար կազմակերպումը, միշտ պահպանելով մաք-

րություն և կարգ ու կանոն: 

Փակ հնոցները, որոնք աշխատում են պինդ վառելանյութով (նկ 9), 

իրենից ներկայացնում են խուց մետաղական կարկասով (կմախքով)` 

շարված հրակայուն աղյուսով: 
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լ 

 

 

Նկ.9. Փակ տեսակի հնոց 
1-խողովակ, 2-բեռնման համար պատուհան, 3-ձգիչ հովանոց, 4-

ծխնելույզ, 5-հրախառման համար պատուհան, 6-տաքացման խաղացք 
(լյուֆտ), 7-կոլոսնիկովյան ցանց, 8-մետաղական տուփ, 9-խողովակ 

 

Օդը փչահարվում է օդափոխիչի միջոցով և մղվում է խողովակի (9) 

միջով մետաղական տուփի մեջ, որտեղից չուգունի ցանցից մտնում է 

կրակատեղը: 

Վառելանյութը` ածուխը, բեռնվում է լյուքով (6), որն ունի պատուհան 

(5) թարմ վառելանյութի խառման համար: 

Վառված նյութերը հնոցի օջախից ծխնելուզով (4) մտնում են ձգիչի հո-

վանոցի (3) տակ: 

Տաքացվող նախապատրաստվածքները բեռնվում են պատուհանով (2): 

Այն նախապատրաստվածքները, որոնք չեն հասցվել տաքանալ, օճախի 

վերևի մասից խողովակով (1) փչահարման օդը տրվում է երկրորդ 

անգամ: 

Հնոցներ հեղուկ վառելանյութով: Նախապատրաստվածքների տաքա-

ցումը հեղուկ վառելանյութով աշխատող հնոցներում տեղի է ունենում 

ստացիոնար կառուցվածքներում (նկ 10), որոնք կազմված են իրանից (5), 

որի հիմնակմախքը (կարկասը) շարված է հրակայուն աղյուսներով, օճա-
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խից (1), որի մեջ տրվում են տաք գազեր, որոնք այրվում են այրման խցում 

(4) հեղուկ վառելանյութի միջոցով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                                                               Նկ.11. Վառելիքի այրման խուց 

                                                            1-կորպուս, 2-խողովակ,  3-անցք, 4-պատուհան 
 

Կոնստրուկցիայով այս հնոցները տարբերվում են բաց ստացիոնար 

հնոցներից` կողքի ծայրափողակներով, նրանով, որ տաքացված հեղուկ 

վառելանյութը (մազութը) տրվում է մազութ հաղորդօղակից (2), իսկ օդա-

փչիչով օդը խողովակով (3) անցնում է խուցը (4) և տաքացած գազերը 

նրանից տրվում են փողանցքով օջախ (1), որտեղ տեղի է ունենում նախա-

պատրաստվածքի տաքացումը: 

Վառելանյութի վառման խուցը (նկ11) կազմված է մետաղյա իրանից 

(1), որի պատերը շարված են հրակայուն աղյուսներով և թուջից ձուլված 

խողովակից (2), որը կցաշուրթի հետ ամրացված է հիմնակմախքին և 

օդահաղորդակին: Ձուլված խողովակը իր վերևի մասում ունի թեք հար-

թություն, որով կարգավորվող շիթով տրվում է հեղուկ վառելանյութ: 

Օդամղիչով օդը տրվում է նեղացված անցքով (3), որը խառնվում է դեպի 

իրեն հոսող վառելիքի շիթին, որը վառվում է ստեղծելով խուցում տաքաց-

ված խառնուրդ: Վառելանյութի մատուցումը և օդը կարգավորվում են 

մազութահաղորդակի և օդամղիչի համապատասխան ծորակներով: Որ-

պեսզի վառվի (բորբոքվի) հնոցը, վառման խուցում հատուկ անցքով (4) 
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տրվում է տաք ջահ, և բացելով օդամղիչի ծորակը տրվում է օդի թույլ շիթ: 

Բացելով վառելանյութի ծորակը խողովակի թեք հարթությունով տրվում է 

մազութ: Ավելացնելով վառելանյութի և օդի մատուցումները ապահովում 

է համեմատաբար լավ փոշիացում, որը նպաստում է մազութի և օդի տե-

ղաշարժմանը: 

Հնոցներ գազագոյացման վառելանյութով: Հնոցները, որոնք աշխատում 

են գազագոյացման վառելանյութով (նկ 12), ստացիոնար տիպի փակ 

հնոցներ են, որտեղ մետաղական հիմնակմախքի վրա շարված են հրա-

կայուն ողյուսներ: Օջախի կողքի պատին տեղադրված են շախմատային 

կարգով պատուհաններ (1), որոնց միջով կատարվում են ձողիկների տե-

ղադրումը և հանումը: Գազագոյացման խառնուրդը նախօրոք տաքաց-

նում են և տալիս հատուկ հրածորանին (2) կերամիկական բլոկով (3), որը 

մոնտաժված է հնոցի վերևի մասում: Արագ տաքացվող վառելիքը շիկաց-

նում է օջախի կողքի պատը և կոնուսային սրածայր հարթությունը (4), 

որը ծառայում է մետաղի տաքացման արագացմանը` մինչև պահանջված 

ջերմաստիճանը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկ.12 Գազագոյացման վառելանյու-
թով հնոց 
1-բեռնման համար պատուհան,  
2-այրիչ, 3-կերամիկական բլոկ,  
4-կոնուսային սրածայր հարթություն 
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
 

1. Ձեռքի կռման համար ինչպիսի՞ հնոցներ գոյություն ունեն: 

2. Բաց տեսակով տեղափոխովի հնոցներն ի՞նչ վառելանյութով են 

աշխատում և որտե՞ղ են օգտագործվում. ինչպիսի՞ կոնստրուկցիա-

ներից են կազմված: 

3. Բաց տեսակով ստացիոնար հնոցները, որտե՞ղ են օգտագործվում և 

ինչպիսի՞ կառուցվածք ունեն: 

4. Փակ տեսակի ստացիոնար հնոցները ինչպիսի՞ կառուցվածք ունեն: 

5. Ժամանակակից դարբնոցային հնոցները ի՞նչ վառելանյութով են 

աշխատում, ինչպիսի՞ կառուցվածք ոնւեն և ինչպե՞ս են աշխատում; 

6. Ինչպե՞ս է կատարվում սառը հնոցի տաքացումը: 

7. Ինչպե՞ս է ապահովվում հնոցների անվտանգ աշխատանքը: 

8. Հեղուկ վառելանյութով հնոցների կառուցվածքը և տարբերությունը 

պինդ վառելիքով աշխատող հնոցների նկատմամբ: 

9. Ինչպիսի՞ կառուցվածք ունեն գազագոյացման վառելանյութով 

աշխատող հնոցները: 

 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

1. Պատկերված նկարների վրա բացատրել`բաց տեսակով տեղափո-

խովի, բաց տեսակով ստացիոնար, ժամանակակից, փակ տեսակի ստա-

ցիոնար, հեղուկ վառելանյութով աշխատող, գազագոյացման վառելանյու-

թով աշխատող հնոցների կառուցվածքը, նրանց առանձնահատկու-

թյունները, աշխատանքի սկզբունքը: 

2. Տաքացնել սառը հնոցը: 

3. Անջատել տաքացված հնոցը: 
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ԲՈՑԱՎԱՌՈՒՄՈՎ  ՏԱՔԱՑՎՈՂ ԴԱՐԲՆՈՑԱՅԻՆ ՎԱՌԱՐԱՆՆԵՐ 

 

 Կախված վառելանյութի աղբյուրից` դարբնոցային տաքացվող վառա-

րանները բաժանվում են բոցավառումով և էլեկտրական: 
 

Բոցավառումով տաքացվող վառարանները կոչվում են այն հարմա-

րանքները, որի դեպքում նախապատրաստվածքը ջերմությունը ստանում 

է բոցի միջոցով: Բոցավառվող վառարաններն իրենց տաքացման բո-

վանդակությամբ, բեռնման միջոցով և բեռնաթափմամբ լինում են խու-

ցային (կամերային) և մեթոդական (методический):  
 

Խուցային վառարաններում ջերմությունը վառարանի բոլոր տեղամա-

սերում միատեսակ է, նախապատրաստվածքները տաքացման համար 

դրվում են անշարժ և բեռնաթափվում են նույն պատուհանից, ինչպես 

բեռնման ժամանակ: 
 

Մեթոդական վառարաններում ջերմությունը հավասարաչափ փոխ-

վում է ամբողջ վառարանի երկարությամբ: 
 

Խուցային (կամերային) վառարանները հանդիսանում են օրինակ` բո-

ցավառման պարբերական գործողությամբ վառարանների համար: Սառը 

նախապատրաստվածքի բեռնումը և տաքացած վիճակում վառարանից 

դուրս հանելը իրագործվում են նույն պատուհանով, դրա համար 

այդպիսի վառարանները կոչվում են անանցանելի: 

Կախված չափերից` խուցային վառարանները տարբերվում են ստա-

ցիոնար (խոշոր) և տեղափոխվող (միջին և փոքր չափերի) վառարաննե-

րից: 

Տեղափոխվող վառարանները լայն կերպով օգտագործվում են անհա-

տական և փոքր սերիական արտադրությունում: Ստացիոնար կամե-

րային վառարանները մոնտաժվում են հիմքի (фундамент) վրա: 

Նկ. 13-ում պատկերված է տեղափոխվող մեկ խցանի անցումային բո-

ցավառվող վառարան, որն աշխատում է մազութով: Մեկ խցանի վառա-

րանի թերությունն այն է, որ բավականին ժամանակի կորուստ է լինում 

մինչև տաքանալը: 
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Նկ.13. մազութով աշխատող փոխադրովի մեկխցանի վառարան: 
 1-վառարանի խուց, 2-խողովակաշար, 3-հովացնող վահան, 4-

բանվորական պատուհան, 5-խրամային լցաբերան, 6-բոցամուղ 
 

Այդ թերությունը որոշ չափով կարգավորվում է` նրանց փոխարեն օգ-

տագործելով երկխցանի վառարաններ, որի կոնստրուկցիան բերված է 

նկ. 14-ում:  
 

Վառարանը կազմված է երկու ինքնուրույն խցերից (1) և (8), որոնք տե-

ղավորված են մեկ հիմնակմախքի (2) մեջ, հրածորանով (այրիչով) (7) 

տրվում է վառելիքը, որը տաքացված է ռեկուպերատորի (4) մեջ ծխային 

գազերով, որոնք դուրս են գալիս գազահոսքով բանվորական պատուհա-

նից (6): Խփանակով (3) կարգավորում է ծխացող գազի հոսքը դեպի ռեկու-

պերատոր և ծխանցք (5): Մինչև նախապատրաստվածքի առաջին խմբի 

տաքանալը առաջին (1) խցում, երկրորդ խուց (8) է տեղադրվում հաջորդ 

խումբը: 

1 տոննա քաշից ավելի մեծ և միջին նախապատրաստվածքների և ձու-

լաձոների տաքացման համար օգտագործվում են մեծ խցով ստացիոնար 

վառարաններ, շարժվող կրակատեղերով (նկ. 15): Հիմնականում այդպի-
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սի վառարանների օգտակար գործողության գործակիցն ավելացնելու և 

վառելիքի ծախսը պակասեցնելու համար նախատեսված են երկու ռեգե-

ներատորներ (ջերմաօգտագործման խցեր): 

Ռեգեներատորներից մեկը վառարանի աշխատանքի ժամանակ տա-

քացվում է հեռացվող վառարանային գազով, մյուսը նախնական տաքաց-

ված, օգտագործվում է օդի տաքացման համար, որը նախատեսված է վա-

ռելիքի այրման համար:  

Որոշ ժամանակի միջակայքում ռեգեներատորները հոսանքափոխվում 

են: Այդպիսի խցային վառարանն ունի հատակ (3), որը դրված է 

հրակայուն աղյուսներով գլորման կառամատույցի (платформа) վրա, որի 

հատակը շարժվում է երկաթագծով, հատուկ մեխանիզմի օգնությամբ: 
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Սակայն եթե արտադրամասում կա մեքենա, նախապատրաստվածքի 

տեղադրման և հանման համար, 3 տոննա քաշով ստացիոնար խուցային 

վառարանը հնարավոր է պատրաստել առանց շարժական հատակի: 

Մուֆելային վառարանները խուցային վառարանների տարբեր տե-

սակներից են: Նախապատրաստվածքը նրանց մեջ տաքացնում են բաց 

բոցով, իսկ մուֆելի պատով մետաղը հեռացնում են տաքացված վառելիք-

նյութից: 

Մուֆելն իրենից ներկայացնում է մի կողմից փակ հրակայուն մետա-

ղից խողովակ` 20-30մմ պատի հաստությամբ, ինչպես ցույց է տրված 

նկ.16-ում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Մուֆելային վառարաններն օգտագործվում են նախապատրաստ-

վածքների տաքացման, գունավոր մետաղների դրոշման, ճիշտ կռան-

վածքներ առանց օքսիդաթաղանթների ստանալու և այլ նպատակների 

համար: 
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Մեթոդային վառարաններ (նկ.17): Այս վառարանի անընդհատ գործո-

ղության բանվորական տարածությունը, կազմված է երկու տեղամասե-

րից`բարձր ջերմաստիճանային տեղամաս և սառը նախապատրաստ-

վածքների տաքացման տեղամաս: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վառարանի բարձր մասում տեղի է ունենում նախապատրաստվածքի 

վերջնական տաքացումը: Նախնական տաքացման տեղամասը սահմա-

նափակված է կիպ թեք կամարով` մինչև բեռնավորման պատուհանը, 

որն իրենից ներկայացնում է վառարանի մեթոդական մասը, որով սառը 

նախապատրաստվածքը շարժվում է դեպի տաք ծխային գազը և աստի-

ճանաբար տաքանալով շարժվում է դեպի բավարար տաքացված բարձր 

ջերմաստիճանի մեջ: 

Իրենց հերթին տաք գազերը շարժվելով ծխատարով, իրենց ճանա-

պարհին հանդիպում են ավելի սառը նախապատրաստվածքին և նրան 

տալիս են ջերմություն: Նախապատրաստվածքի շարժումն այդ վառա-

րանում իրագործվում է հրակայուն ուղղորդիչ ռելսերով`հատուկ հրող 

մեխանիզմների միջոցով: 
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Կիսամեթոդական վառարանը, ի տարբեություն մեթոդականի, ունի 

տաքացման մեթոդական մասի փոքր երկարություն, որի շնորհիվ նրա 

մոտ մեծանում է նախապատրաստվածքի տաքացման արագությունը, և 

թեթևանում է նրա տեղափոխումը բեռնավորման պատուհանից դեպի 

դուրս հանելը: 

Նախապատրաստվածքի տեղաշարժը հեշտացնելու համար վառարա-

նի երկարությամբ տաքացման տեղամասում հաճախ դրվում են թեքու-

թյուններ (նկ 18ա): Մեքենայացված կիսամեթոդական վառարաններում 

նախապատրաստվաքծները տեղաշարժելու համար հատակի վրա 

դրվում է հիդրավլիկական կամ էլեկտրական շարժաբերներով հրիչներ: 

Նկ. 18 բ-ում ցույց է տրված տեղափոխվող անընդհատ գործողության կի-

սամեթոդական վառարան, որը աշխատում է հեղուկ կամ գազային վառե-

լանյութով և պնևմատիկ հրիչով սարքավորումով: 
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Կարուսելային վառարանը պտտվող հատակով է` օղակային կամ ափ-

սեանման տեսակի: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Նկ.19. Պտտվող հատակով կարուսելային տաքացման վառարան 
 

Կարուսելային վառարանները պատկանում են անընդհատ գործողու-

թյամբ բոցավառվող վառարանների թվին, որոնց դեպքում տաքացվող 

նախապատրաստվածքը շարժվում է տաք գազի հոսքին հանդիպակաց, 

որի շնորհիվ իրագործվում է աստիճանական (մեթոդական) մետաղի տա-

քացումը: Նրանք օգտագործվում են այն նախապատրաստվածքների տա-

քացման համար, որոնց չափերը և ձևը հատակով շարժվելու համար հա-

մարվում է ոչ նպատակահարմար: Այս վառարաններում նախապատ-

րաստվածքների տեղադրումը և հանումը ավելի նպատակահարմար են: 

Նկ. 19-ում ցույց է տրված կարուսելային վառարան` պտտվող հատա-

կով, օղակային տեսքի, որն աշխատում է հեղուկ կամ գազային վառելա-

նյութերով: 
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Բոլոր տաքացնող դարբնոցային վառարանները կազմված են միատիպ 

հանգույցներից` հնոց (կրակատեղ), բանվորական խուց, հատակ և վա-

ռարանի կամար, ծխատար և ուրիշ էլեմենտների շարք, որոնք ունեն երկ-

րորդական նշանակության տաքացնող հարմարանքի աշխատանքում: 
 

Կրակատեղային տարածություն կամ կրակատեղ կոչվում է վառարա-

նի այն մասը, որտեղ այրվում է վառելիքը: 
 

Բանվորական խուց կոչվում է վառարանի այն մասը, որտեղ տեղի է 

ունենում նախապատրաստվածքի տաքացումը: 
 

Վառարանի հատակ կոչվում է բանվորական տարածության ներքևի 

մասը, որտեղ տեղադրվում է տաքացվող նախապատրաստվածքը; 
 

Վառարանի կամար կոչվում է կրակատեղի և խցի վերևի մասը: 
 

Տեղադրման պատուհանները նախատեսված են կռանվածքների տե-

ղադրման և դուրս հանման համար: 
 

Ծխնելույզներ կոչվում են այն մղանցքները, որոնք արված են վառա-

րանի պատերին, որոնցով վառված նյութերն ուղղվում են հարմարանքի 

մեջ ջերմություն տալու կամ ծխանցքից դրանց հեռացման համար: 

Մեծ վառարանները կառուցվում են հիմքերի վրա, միջինները բետոնե 

թիթեղների վրա, փոքրերը տեղադրվում են մետաղական հիմնակմախքի 

վրա և ամրացվում են արտադրամասի հատակին: Այդպիսի վառարան-

ները տեղափոխովի են: 

Տիպային բոցավռվող խուցային վառարանները ցույց է տրված նկ. 20-

ում: Նրա հիմնական մասը հանդիսանում է եռակցված շրջանակը (1), որը 

պատրաստված է շվելերից, երկտավրից կամ ուրիշ տեսակի մետաղնե-

րից: Վառարանը կազմված է շրջանակից, որը ամրացվում է ուղղահայաց 

հենարանային կանգնակների (11) վրա, հենարանային հեծաններից (4), 

երեսպատման սալիկներից (9), որոնք կազմում են վառարանի պատյանը 

և հիմնակմաղքի մյուս մասերը: Վառարանի բոլոր մետաղական մասերն 

ամրացվում են և փակվում պատյանով: Հրակայուն աղյուսների շարումը 

կատարվում է ջերմամեկուսիչ շերտից հետո: Բանվորական մասի վերևի 

պատուհանը (5) ծածկվում է ամուր կամարով: Արտաքին կամարի պա-
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տուհանի վնասվածքի դեպքում պատուհանի (6) հիմնական մասը չի քայ-

քայվում, քանի որ այն պահվում է երկրորդ կամարով: Վառարանի վերևի 

մասն ամրացված է հենարանային հեծանով (4), որը ծառայում է հիմք 

կրկնակի աղյուսի (10) համար: Վառարանը ծածկվում է ամուր կամարով 

(8): Վառարանային գազերը պետք է վառարանից հեռացվեն այնպիսի 

արագությամբ, որպեսզի ապահովեն վառարանի հատակի վրա ան-

հրաժեշտ ճնշում: Դրա համար, կախված վառարանի չափից, վառված 

նյութերի հեռացումը իրագործվում է հովանոցի տակի պատուհանով կամ 

գազային մղանցքներով`ծխնելույզներով: 

Բոցավառման վառարանները աշխատում են ծանր պայմաններում` 

վառարանի բոլոր հիմնական հանգույցները ենթարկվում են բարձր ջերմ-

աստիճանային ազդեցության, ծանր բեռնվածքների, նախապատրաստ-

վածքների տեղաշարժմամբ, վառարանային գազերի քիմիական ազ-

դեցությամբ և ներքին շարվածքի վրա օքսիդաթաղանթի առաջացմամբ: 
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

 

1. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում բոցավառումով տաքացվող վառա-

րանը: Ի՞նչ տեսակի են լինում, և ի՞նչ վառելանյութով են աշխատում 

դրանք: 

2. Բացատրել բոցավառումով տաքացվող խուցերի վառարանի 

աշխատաքը: 

3. Ի՞նչ նպատակով են օգտագործվում մուֆելային վառարանները: 

4. Ի՞նչ կառուցվածք ունեն մեթոդական վառարանները և ինչպե՞ս են 

աշխատում: 

5. Ինչպե՞ս են աշխատում կարուսելային վառարանները և ի՞նչ նպա-

տակի համար են օգտագործվում: 

6. Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում կրակատեղային տարածությունը և 

բանվորական խուցը: 

7. Ինչի՞ համար են նախատեսված վառարանի պատուհանները, ծխնե-

լույզները, խփանակները: 

8. Ինչպիսի՞ բոցավառման վառարաններ գոյություն ունեն, բացա-

տրե՛ք դրանց կոնստրուկցիաները: 

9. Ինչպիսի՞ պայմաններում է աշխատում բոցավառումով տաքացնող 

դարբնոցային վառարանները: 

 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

1. Պատկերված նկարների վրա բացատրել` բոցավառումով տաքաց-

վող, մուֆելային, մեթոդական, կարուսելային վառարանների կառուց-

վածքը և աշխատանքը: 

2. Միացնել սառը բոցավառման վառարանը: 

3. Անջատել տաքացված բոցավառման վառարանը: 
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6.3. ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՅՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ 

 

Հեղուկ վառելիքի այրման համար օգտագործվում են ցածր և բարձր 

ճնշմամբ բոցամուղներ (ֆարսոնկա), որոնց օգնությամբ իրագործվում է 

մազութի փոշիացում և դրա խառնումը օդի հետ: 

Վառելիքի փոշիացման համար ցածր ճնշման բոցամուղները լինում են 

ինչպես մի մասից, այնպես է երկակի:  

Բացի դրանից, ցածր ճնշման բոցամուղները բաժանվում են հասա-

րակ` մեկաստիճանի, և ավելի բարդ`երկաստիճանի, որտեղ կարելի է 

կարգավորել փոշիացման արագությունը և այրման ժամանակ նրա խառ-

նումը փչվող օդի, թթվածնի հետ:  

Ցածր ճնշման բոցամուղները աշխատում են սեղմված օդի ժամանակ, 

300-700մմ ջրի սյան, ճնշման տակ; 

Բարձր ճնշման բոցամուղներն աշխատում են սեղմված օդի կամ գո-

լորշու 0.5-0.8 մթն: 

Ցածր ճնշման բոցամուղին օդը տրվում է օդափոխիչի միջոցով, իսկ 

բարձր ճնշման բոցամուղներին` ճնշակներով (компресор): 

Բոցամուղները փոշիացնում են մազութի փոքր կաթիլները, պահանջ-

ված հարաբերությամբ խառնվում ենօդի հետ և ապահովում վառարա-

նում բոցավառման կարգավորումը:  

Բոցամուղները շահագործման ժամանակ պետք է լինեն հուսալի և հա-

սարակ: 

Ցածր ճնշման բոցամուղներ: Հասարակ` մեկ աստիճանի բոցամուղը 

պատկերված է նկ. 21-ում: 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այդ բոցամուղի թերությունն այն է, որ չի փոխվում օդային ծայրափո-

ղակի հատույթը, այդ պատճառով հնարավորություն չի տրվում մազութի 

ծախսի փոփոխման դեպքում կարգավորելու վառելիքի փոշիացման 

արագությունը: Այդ թերությունը վերականգնված է նկ.22-ում պատկեր-

ված  բոցամուղներում, որոնց դեպքում կարելի է պահպանել փոշիացման 

հաստատուն արագությունը` մազութի մատուցման փոփոխության ժա-

մանակ: 

Ինժեներ Ա. Ի. Կարաբինի տուրբո-ժապավենային բոցամուղը համար-

վում է ավելի կատարելագործված, քանի որ այն ապահովում է լավ փո-

շիացում և վառելիքի խառնուրդի նախապատրաստում: 
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Նկար 23-ում ցույց է տրված տուրբո-ժապավենային բոցամուղի 

կառուցվածքը: 
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Նկ. 24-ում ցույց է տրված երկաստիճանի բոցամուղի աշխատանքը: 

Այս կոնստրուկցիայով հնարավորություն է ստեղծված օդի առաջնային և 

երկրորդային տարբեր հոսքերով, կարգավորել փոշիացած մազութի 

արագությունը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 25-ում ցույց է տրված երկաստիճանի փոշիացման բնոցամուղի 

սխեման: Այստեղ օդի առաջին հոսքը համարյա հաստատուն է, ոչ կար-

գավորվող, իսկ երկրորդը` փոփոխական, կարգավորվող: 
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Բոցամուղը կազմված է ներքին կորպուսից (1), որի մեջ մտնում է 

առաջնային օդը պահանջարկի 10-15% ծավալով, և իրանը (4), որի մեջ 

տրվում է երկրորդային օդը 85-90% ծավալով: Ներքին կորպուսում տեղա-

դրված է խողովակը (2) և ծայրափողը (4), որը դուրս է գալիս մրրկային 

խուցի (6) մեջ: Այդ խուցում առաջնային օդային հոսանքը, մրրկացվում է 

բահերով (5), և մազութը խառնում է օդի հետ: 

 Հետո վառելիքի խառնուրդը ենթարկվում է փոշիացման, երբ դուրս է 

գալիս օդային ծայրափողակից (8) երկրորդային օդը, որը տրվում է օղա-

կային ճեղքով: Երկրորդային օդի մատուցումը կարգավորվում է թափ-

անիվով (3), որի վռանի միջով անցնում է մազութի խողովակը (2): 

Թափանիվի (3) պտտման ժամանակ փոխվում է օդային ճեղքի լայնու-

թյունը, երկրորդային օդի դուրս գալու համար: Այդ տեսակի ծայրափողա-

կը տալիս է երկար ջահ և լավ աշխատում է մեծ վառարաններում: 
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Մեծ ճնշման բոցամուղներն աշխատում են միայն մազութի փոշիաց-

մամբ: Նկար 26-ում ցույց է տրված Վ. Գ. Շուրխովի կոնստրուկցիայի բո-

ցամուղը, որը լայնորեն օգտագործվում է բարձր արտադրողականու-

թյամբ վառարաններում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Ինչպիսի՞ հարմարանքներ են օգտագործվում հեղուկ վառելիքի այր-

ման համար: 

2. Ինչպիսի՞ բոցամուղներ գոյություն ունեն և ինչի՞ համար են ծառա-

յում: 

3. Ինչպե՞ս են աշխատում ցածր և բարձր ճնշման բոցամուղները: 

4. Ինչպե՞ս են աշխատում մեծ ճնշման բոցամուղները և որտե՞ղ են օգ-

տագործվում: 
 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Առանձնացնել ցածր, բարձր և միջին բոցամուղները: Բացատրել 

դրանց կոնստրուկցիաները և տարբերությունները: 
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6.4. ԳԱԶԱՆՄԱՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՅՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ 

 

Գազանման վառելիքի այրման համար օգտագործվում են այրիչներ: 

Գազանման վառելիքի առավելության շնորհիվ ընդլայնվում է դրա օգտա-

գործումը արտադրական վառարաններում: 

Գազի այրումից չի պահանջում վառարանի մեջ հատուկ այրման խցեր: 

Արտադրական գազի թեթև լինելն օդի հետ պարզեցնում է փոշիացնող 

հարմարանքների կոնստրուկցիան և բավարարում է վառելիքի լրիվ այ-

րումը ոչ մեծ քանակությամբ օդի ավելցուկի դեպքում: 

Հեղուկ վառելիքների նման գազային այրիչները լինում են ցածր և 

բարձր ճնշմամբ: 
 

Ցածր ճնշմամբ այրիչները աշխատում են գազի մատուցումով 60-80մմ 

ջրի սյան ճնշմամբ և օդի՝ 120-130մմ ջրի սյան ճնշմամբ; 

Բարձր ճնշմամբ այրիչներն աշխատում են 700-2500մմ և ավելի ջրի 

սյան ճնշմամբ: 

Գազանման վառելիքներն այրվում են վառարանում` երեք եղանակ-

ներով: 
 

Այրման առաջին դեպքում գազը և օդը ցածր ճնշման տակ այրիչին 

տրվում են միաժամանակ, որտեղ տեղի է ունենում մասնակի խառնում, 

գազի լրիվ խառնումն օդի հետ կատարվում է միայն վառարան մտնելու 

ժամանակ, որտեղ խառնուրդը այրվում է, գոյացնելով համեմատաբար 

կարճ ջահ: Այն այրիչները, որտեղ կատարվում է գազի և օդի մասնակի 

խառնում, կոչվում է այրում խառնիչներով` ցածր ճնշմամբ:  

Նկար 27-ում ներկայացվում է ցածր ճնշմամբ ամենալավ այրիչներից 

մեկը, որտեղ գազանման վառելիքն այրվում է առաջին եղանակով: Խողո-

վակով (4) մտնող գազն անցնում է իրանի (5) օղակային անցքի (6) միջով, 

ինչպես նաև խողովակով (1) կցաշուրթի (2) հետ նեղացված մասով (3): 

Խառնման խցում (7) գազը մտնում է բարակ օղակաձև շիթով: Օդը, որը 

տրվում է ճնշման տակ, մի քանի անգամ ավելի է, քան գազը, որը կորպու-

սով (10), մրրկացված շիթով, կտրվածքով (8) մտնում է խառնման խուցը, 
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անցնում է այրիչով (9), այրվում է վառարանի բանվորական տարածու-

թյունով, գոյացնելով կարճ ջահ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Երկրորդ եղանակով գազի այրման ժամանակ գազը և օդը տրվում են 

հատուկ հարմարանքի (խառնիչի) մեջ, որի մեջ նրանք լրիվ խառնվում են 

և բարձր ճնշմամբ այրիչում այրվում: Այրումը կատարվում է արագ: 

Երրորդ եղանակով այրման ժամանակ գազը տրվում է այրիչին` 

բարձր ճնշմամբ, որի դեպքում պահանջվող օդը լցվում է մթնոլորտից:  

Գազի խառնումը օդի հետ կատարվում է խառնարանում ներարկիչի 

(ինժեկտորի) միջոցով: 

Գազի մատուցման համար առաջին և երկրորդ եղանակով այրիչները 

կոչվում են առանց բոցի այրիչներ, բարձր ճնշմամբ: 

ՆԿ. 28-ում պատկերված է գազանման խառնուրդի երկու եղանակնե-

րով տաքացումը այրիչում: 
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

 

1. Ի՞նչ տեսակների են լինում գազային վառելիքի այրման համար այ-

րիչները: 

2. Ի՞նչ եղանակով են այրվում գազանման վառելիքները վառարանում: 

 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

1. Գազային վառարաններում գազի և օդի մատուցումը կարգավո-

րել`առաջին, երկրորդ և երրորդ նկարագրված եղանակներով: 
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6.5. ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԲՈՑԱՎԱՌՄԱՆ 

ՎԱՌԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Օժանդակ սարքավորումներն են` ռեգեներատորները (ջերմային 

խցեր), ռեկուպերատորները (ջերմաօգտագործիչներ), միջոցներ` վառելի-

քի մատուցումը վառարանի մեջ ապահովելու համար, վառարանի սա-

ռեցման հարմարանքներ, ջերմաստիճանի ստուգման սարքեր, ջերմային 

պաշտպանիչներ և այլն: 
 

 

 

Ռեգեներատորն իրենից ներկայցնում է անընդատ գործողության սար-

քավորում, որով փչվող օդն անցնելով հատուկ խուցով` տաքանում է 

մինչև որոշակի ջերմաստիճան: 
 

 

 

Ռեկուպերատորն իրենից ներկայացնում է անընդհատ աշխատող 

սարքավորում, որտեղ փչվող օդը տաքանում է անցնող, մխացող գազի 

հոսքով: 
 

 

 

Վառելիքի ծախսի հաշվարկն իրագործվում է համակարգում տեղադր-

ված մազութի կամ գազի չափիչ սարքերով: 

 

 

 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Որո՞նք են օժանդակ սարքավորումները բոցավառման վառարան-

ներում: 

2. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ռեգեներատորը: 

3. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ռեկուպերատորը: 
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6.6. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՏԱՔԱՑՎՈՂ ԴԱՐԲՆՈՑԱՅԻՆ 

ՎԱՌԱՐԱՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ 

 

Էլեկտրական հոսանքն օգտագործվում է էլեկտրական վառարան-

ներում նախապատրաստվածքների տաքացման համար, ինչպես նաև ին-

դուկցիոն և կոնտակտային հարմարանքներում: 

Վառարանի մեջ տաքացումը կատարվում է դանդաղ, քանի որ դրա 

մեջ ջերմության փոխանցումն իրագործվում է էլեկտրական հոսանքի ճա-

ռագայթումով և վառարանի բանվորական խուցի պատերից: Դրա համար 

այդ վառարաններն օգտագործում են գունավոր նախապատրաստվածք-

ների և շատ քիչ ոչ մեծ պողպատյա նախապատրաստվածքների տաքաց-

ման համար, օգտագործելով վառարանի տակ պաշտպանիչ գազային 

շերտ և խույս տալով կռանվածքի վրա օքսիդաթաղանթի առաջացումից: 

Էլեկտրական վառարանները լինում են երկու տեսակի` անցումային և 

ոչ անցումային: 

Գունավոր մետաղների տաքացումն իրագործվում է մետաղական 

վառարաններում, որոնք աշխատում են մինչև 900-9500C ջերմաստիճա-

նում: Այդ վառարաններն օգտագործում են նաև կռանվածքների ջերմային 

մշակման համար: 

Նկար 29-ում ցույց է տրված էլեկտրական խուցով վառարաններ, H-75 

դիմադրությամբ, որը վերաբերում է պարբերական գործողության ոչ ան-

ցումնային տեսակի վառարաններին:  
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Ինդուկցիոն տաքացման հարմարանքը ծառայում է կռմամբ կամ դրոշ-

մամբ օգտագործվող նախապատրաստվածքների տաքացման համար, օգ-

տագործելով բարձր հոսանք, 50 Հերց հաճախականությամբ: Այդ հարմա-

րանքը (որի էլեկտրական սխեման ցույց է տրված նկ. 30-ում) կազմված է 

ինդուկտորից, որի մեջ տաքացվում է նախապատրաստվածքը, և մի շարք 

հանգույցներից ու էլեմենտներից, որոնք հետագայում մոնտաժվում են 

հատուկ կոնստրուկցիայի իրաններում: Այդպիսի վառարաններն ապա-

հովում են 16-120մմ տրամագծով և 50-900մմ երկարությամբ նախապատ-

րաստվածքների տաքացումը: 

Ինդուկտորները, կախված նախապատրաստվածքների ձևերից և չա-

փերից, լինում են գլանային, օվալաձև, քառակուսի և ճեղքային: 

Ինդուկտորների ձևը և նախապատրաստվածքների տեղադրումը 

նրանց մեջ ցույց են տրված նկ.31-ում: 
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԵՐ 

1. Ինչպե՞ս են աշխատում էլեկտրականությամբ տաքացվող դարբնո-

ցային վառարանները: 

2. Ի՞նչ տեսակի են լինում էլեկտրական վ1առարանները և ինչի՞ հա-

մար են ծառայում: 

3. Ինչի՞ համար է նախատեսված ինդուկցիոն տաքացման հարմա-

րանքը: 

4. Ի՞նչ տեսակների են լինում ինդուկտորները: 

 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

 

1. Միացնել և անջատել էլեկտրականությամբ աշխատող դարբնոցա-

յին վառարանը: 

2. Տեսակավորել ինդուկտորները: 
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6.7. ԿՌԱՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀՈՎԱՑՈՒՄԸ 

 

Հիմնական գործոնը, որն ազդում է կռանվածքի վրա, կռանվածքից հե-

տո սառեցման ռեժիմն է: 

Արագ և ոչ հավասարաչափ սառեցումը փոխում է մետաղի ներքին կա-

ռուցվածքը, առաջ է գալիս լրացուցիչ լարում, որը կարող է հանգեցնել 

ճաքերի առաջացմանը և մետաղի քայքայմանը: Դրա համար կռանվածքը 

վերջանալուց հետո առաջարկվում է դանդաղեցնել կռանվածքի սառեց-

ման արագությունը, քանի որ դանդաղ սառեցման ժամանակ տեղի է ու-

նենում ջերմաստիճանի հավասարում բոլոր տեղամասերում, և կարգա-

վորվում է ջերմային լարումը: Դարբնոցամամլիչային արտադրամասե-

րում օգտագործվում են կռանվածքների սառեցման հետևյալ եղանակ-

ները.  

− Օդում առանց դարակում դասավորելու` մինչև 0.5% ածխածին 

պարունակող ածխածնային պողպատներից կռանվածքներ, 

− Օդում դարակում տեղավորելիս` մինչև 2% մանգան պարունակող 

պողպատից կռանվածքներ 

− Փոսի մեջ - միջին ածխածնային և քրոմանիկելային պողպատներից 

խոշոր կռանվածքներ 

− Փոսի մեջ` լցված ավազով կամ խարամովկռանվածքներ, У12 մար-

կայի պողպատից, ինչպես նաև քրոմամանգանային և քրոմանիկելային 

պողպատներից խոշոր կռանվածքներ 

− Տաքացնող կոճղակներում կամ վառարաններում – 600 -7000C սկզբ-

նական ջերմաստիճանում` բարձր լեգիրացված պողպատներից կռան-

վածքներ: 
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6.8. ՏԱՔԱՑՎՈՂ ՎԱՌԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

Վառարանների աշխատանքների գնահատման հիմնական ցուցանիշ-

ներն են վառարանի արտադրողականությունը, վառելքի տեսակարար 

կշիռը և օգտակար գործողության գործակիցը: 
 

Վառարանների արտադրողականությունը կոչվում է մետաղի այն քա-

նակը կգ-ով, որը կարող է տաքացվել մինչև նախատեսված ջերմաստի-

ճանը ժամանակի միավորի ընթացքում (կգ/.ժ):  

Արտադրողականությունը կախված է նախապատրաստվածքների 

միաժամանակ տաքացման քանակից, նախապատրաստվածքի չափերից, 

մետաղի մարկայից, տաքացման ջերմաստիճանից և վառելիքի տեսակից: 
 

Վառելիքի տեսակարար ծախսը որոշվում է պայմանական վառելիքի 

քանակով , որը ծախսվում է վառարանում միավոր ժամանակում: 
 

Տեսակարար արտադրողականությունը ժամային արտադրողականու-

թյան հարբերությունն է` վառարանի հատակի մակերեսին: 
 

Վառարանի օգտակար գործողության գործակիցը: Վառարանում նախա-

պատրաստվածքի տաքացման ժամանակ ջերմության զգալի մասը, որը 

ստացվում է վառելիքի այրման ժամանակ, կորչում է հետևյալ պատճառ-

ներով` վառելիքի ոչ լրիվ այրման, նախապատրաստվածքը վառարանում 

բեռնման, ծխացող գազերի հեռացման, ինչպես նաև բեռնման պատուհա-

նից և այլն: 

Որքան բարձր է մետաղի տաքացման վրա ծախսվող ջերմության քա-

նակը, որը ստացվում է վառելանյութի այրման ժամանակ, այնքան բարձր 

է վառարանի օգտակար գործողության գործակիցը: 
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6.9. ԽՈՒՑԱՅԻՆ ՎԱՌԱՐԱՆՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ 

 

Դարբնոցային տաքացման վառարանները ճիշտ սպասարկելու հա-

մար անհրաժեշտ է լավ գիտենալ նրա աշխատանքի սկզբունքը և նրա մեջ 

տեղի ունեցող գործընթացների կարգավորման միջոցները: Վառարանը 

գործի գցելու համար պետք է չորացնել օդով և ծխատար գազերով: Չորա-

ցումն անհրաժեշտ է նրա համար, որպեսզի ջուրը, որը գտնվում է հրա-

կայուն աղյուսների բացվածքներում, աստիճանաբար գոլորշիանա, 

չստեղծելով ճեղքվածքների վտանգ: 

Օդով չորացման ժամանակ բացում են բոլոր քերիչները (шиберы) և 

խուփերը (заслонки): Օդային չորացումը կատարվում է մինչը հինգ օր` 

կախված տարվա ժամանակից, վառարանի չափերից և կատարվող նո-

րոգման ծավալից: 

Օդային չորացումից հետո վառարանի հետագա չորացումը կատար-

վում է ծխացող գազերով, տաքացված փայտերով, բաց խուփերի և քերիչ-

ների պայմաններում: 

Վառարանի ջերմաստիճանը հասցնելով մինչև 6000C, անցնում են տա-

քացման հիմնական տեսակին՝ մազութով կամ գազով: 

Վառելիքի մատուցումն ավելացվում է աստիճանաբար` վառարանի 

կամարի արտափքումից խուսափելու համար: 

Վառարանը, որը տաքացվում է մինչև տեխնոլոգիայով նախատեսված 

ջերմաստիճանը, բեռնավորում են նախապատրաստվածքները, հետո 

նորից կարգավորում են բոցամուղները, որպեսզի բանվորական խցում 

ստեղծվի պահանջվող դրական ճնշում: 

Հեղուկ վառելանյութով աշխատող սառը խուցային վառարանների 

այրման համար աշխատողները պետք է բանվորական խուցը փչահարեն 

օդով, նրա մեջ կուտակվող վառելանյութի պայթյունը կանխելու նպա-

տակով: Վառարանն անջատելու ժամանակ պետք է ստուգել` խո-

ղովակներում ջրի կուտակում կա, թե ոչ, և փչահարել բոցամուղը, դրանից 

հետո բոցամուղի առաջ տեղադրել փայտեր և վառել այն: 

Երբ փայտն այրվում է, պետք է բացել բոցամուղի` սկզբից օդային ծո-

րակը, որով տրվում է փչվող օդը, իսկ հետո` մազութի ծորակը, որով 
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տրվում է վառելիքը: Օդի և մազութի մատուցումն աստիճանաբար ավե-

լացվում է` մինչև ստացվի նորմալ բոց և նախատեսված ջերմաստիճան: 

Նախապատրաստվածքները տեղադրվում են անպայման չոր 

վիճակով, իսկ ձմռան և աշնան ժամանակ պետք է մաքրել ձյունից, 

սառույցից և խոնավությունից: 

Խուցային վառարանի կարգավորումը կատարվում է տեխնոլոգիայիով 

տրված ջերմաստիճանին համապատասխան: Վառարանի մեջ ջերմաս-

տիճանի բարձրացման դեպքում պակասեցնում են` սկզբից մազութի մա-

տուցումը, իսկ հետո՝ օդինը: Ջերմաստիճանի իջեցման դեպքում, հակա-

ռակը՝ սկզբից ավելացնում են օդի մատուցումը, իսկ հետո՝ մազութինը: 

Երբ վառարանը սկսում է ծխացնել, փոքրացնում են մազութի մատուցու-

մը, կամ ավելացնում օդի մատուցումը: 

Վառարանի բանվորական տարածության կայուն ռեժիմի դեպքում ան-

հրաժեշտ է. 

• Հետևել որպեսզի բոցամուղներն աշխատեն հավասարաչափ, թույլ 

չտալով բոցամուղներից վառելիքի կաթոցներ, կաթոցները տեղի են ունե-

նում նաև ծայրափողակների թեք լինելու դեպքում, ինչպես նաև երբ ծայ-

րափողակը դուրս է գալիս բոցամուղից, կամ հակառակը ծայրափողակը 

խոր մտցված է բոցամուղի իրանի մեջ 

• Կարգավորել պահանջվող օդի ճնշումը բոցամուղից առաջ, որ-

պեսզի ապահովվի պահանջվող օդի համապատասխանությունը վառե-

լիքի հետ, որպեսզի ստացվի բոցավառում վառարանում 

• Հետևել որպեսզի օդի տաքացումը լինի բավարար, չթույլատրել 

այդ ժամանակ նույնպես ռեկուպերատորի գերտաքացումը, վառարանը 

սառեցնել օդի ավելորդ մատուցմամբ` չի թույլադրվում, 

• Մշափականի (шибер) միջոցով վառարանի հատակին պահել 

փոքր դրական ճնշում, որը գործնականորեն որոշվում է խփանակի մոտ 

բոցի լեզվակներով կամ բաց բանվորական պատուհանի մոտ երևացող 

բոցով: 

Վառարանը երկար ժամանակ կանգնեցնելու համար, երբ աշխատում 

են հեղուկ վառելանյութով, աստիճանաբար դադարեցվում է օդի և վառե-

լիքի մատուցումը: Վառելիքի սնող մագիստրալը (գլխավոր գիծը) փակ-
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վում է սկզբից, իսկ նրա մեջ գտնվող մազութն այրում են: Միայն դրանից 

հետո անջատում են բոցամուղը և փակում են օդը: 

Խուցային վառարանները վառելու համար, որոնք աշխատում են գա-

զով, անհրաժեշտ է ստուգել գազամուղի (газапровод), հրածորանը (այրի-

չը) (горелка), բոլոր փակիչ ապարատները և մանոմետրով ստուգել ճնշու-

մը գազամուղում: Վառարանը կարելի է վառել միայն բաց խփանակի 

դեպքում և միայն բանվորական խուցը սեղմված օդով փչելուց հետո:  

Գազային վառարանի վառման դեպքում պետք է հերթականությամբ 

կատարել հետևյալ օպերացիաները. սկզբից պետք է ստուգել արտաձգիչ 

(вытяжную) համակարգը, վառել ջահը երկար մետաղաձողի վրա, և ին-

ժեկտորային այրիչով այն տեղափոխել ամբողջ խառնարանի երկարու-

թյամբ: Դրանից հետո բացում են գազային ծորակը: Գազը այրելու ժամա-

նակ անհրաժեշտ է աստիճանաբար բացել օդային տափօղակը, հետո 

ավելացնել գազը` մինչև այրիչի գազային ծորակի լրիվ բացվելը: 

Կայուն տաք այրիչը տալիս է կապտավուն գույն: Գազի հանկարծակի 

դադարեցման դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապես փակել այրիչի և գա-

զամուղի կափույրը (вентель): 

Երկրորդ անգամ վառարանը վառելիս պետք է կատարել նույն հերթա-

կանությամբ, ինչն ասվել է վերևում: 

Գազային վառարանի անջատման դեպքում անհրաժեշտ է փակել 

սկզբից գազի մատուցումը, իսկ հետո անջատել օդի այրիչը: 

Խուցային վառարանների առանձին տաքացման տեղամասերում աշ-

խատանքի ժամանակ, որի դեպքում բանվորները ենթարկվում են բարձր 

ջերմաստիճանի ներգործության, ապահովվում են օդափոխական միջոց-

ներով, ջրային վարագույր էկրաններով և ուրիշ այլ միջոցներով: 

Տաքացնող վառարանի բաց պատուհանի մոտ, բանվորներին ճառա-

գայթման էներգիայից պաշտպանելու համար, հենց սկզբից օգտագործում 

են ջրային կամ օդային վարագույրներ: 
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Ի՞նչ նպատակով են հովացնում կռանվածքները: 

2. Հովացման ինչպիսի՞ եղանակներ կան: 

3. Ի՞նչ է վառարանի արտադրողականությունը: 

4. Ինչի՞ց է կազմված վառարանի արտադրողականությունը: 

5. Ի՞նչ է վառելիքի տեսակարար ծախսը: 

6. Ի՞նչ է իրենից ներակայացնում տեսակարար արտադրողականու-

թյունը: 

7. Ի՞նչ է վառարանի օգտակար գործողության գործակիցը: 

8. Ինչպե՞ս պետք է սպասարկել խուցային վառարանները:  

9. Խուցային վառարանները կանգնեցնելու համար ինչպի՞սի աշխա-

տանքներ պետք է կատարել: 

10. Խուցային վառարանները, որոնք աշխատում են գազով, ինչպիսի՞ 

աշխատանքներ պետք է կատարել: 

11. Գազային վառարանի անջատման դեպքում ինչպիսի՞ աշխատանք 

պետք է կատարել: 
 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

1. Կատարել խուցային վառարանների սպասարկում: 

2. Կատարել համապատասխան աշխատանքներ: Գազային վառա-

րանի անջատման ժամանակ: 
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6.10. ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՏԱՔԱՑՎՈՂ ՎԱՌԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄՈՏ 

 

Վառարանների սպասարկումը թույլատրվում է այն անձանց, որոնք 

մանրամասն հրանգավորված են դրանց վրա աշխատանք կատարելու 

կանոններին: Յուրաքանչյուր վառարանի մոտ տեսանելի տեղում պետք է 

լինի հրահանգավորում` դրանց հետ տարվող խնամքի համար: 

Վառարանի մոտ աշխատանքի ժամանակ պետք է պահպանել հիմնա-

կան կանոնները. 

− Ձեռնոցը պետք է լինի սարքին վիճակում, քանի որ նկատված է, որ 

բոլորից շատ այրվածքներ առաջանում են կտրված ձեռնոցով աշխատելու 

ժամանակ: 

− Նախապատրաստվածքները վառարանում չպետք է տեղադրել 

գցելով, քան որ դա վտանգավոր է` կքանդի վառարանի հատակը: 

− Նախապատրաստվածքը չշրջել վառարանի մեջ թաց լինգով, թաց 

մետաղը շփվելով հատակի խարամին` տեղի կունենա ոչ մեծ պայթուն, 

ուղեկցելով վառարանի բոցի դուրս մղմանը, 

− Տաք նախապատրաստվածքը չշպրտել վառարանից դարբնոցի 

հատակին, քանի որ հարվածից տաք մետաղայրուքը (околина) կթռչի 

տարբեր ուղղություններով և կարող է պատճառել ծանր այրվածքներ: 

Մազութի վառարանների աշխատանքի ժամանակ անվտանգության 

կանոնները: Մազութահաղորդակի գլխավոր գծի (մագիստրալ) միացման 

ծայրակատեղերը (стык) պետք է լինեն ամուր և կիպ միացված, մազութի 

հոսք չի թույլատրվում: Հիմնական կապույրները (վենտիլները) լրիվ 

պետք է փակեն վառարանին տրվող մազութը, դա պետք է լավ իմանա 

վառարանի մոտ աշխատողը: 

Մազութը վառելու ժամանակ պետք է լինեն զգույշ, չի թույլատրվում 

մոտ գտնվել շուտ բռնկվող նյութերին: 

Վառված մազութը հանգցնել ոչ թե ջրով, այլ ավազով կամ կրակմարիչի 

օգնությամբ, որոնք միշտ պետք է գտնվեն նշանակված հատուկ տեղում: 
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Գազի վառարանների աշխատանքի ժամանակ տեխնիկայի 

անվտանգության կանոնները 

 

Այդ վառարանների մոտ աշխատանքը պահանջում է հատուկ ուշա-

դրություն, քանի որ վառելիքը, բացի թունավոր հատկությունից, օդի հետ 

խառնվելով ձեռք է բերում պայթուցիկություն:  

Այդ պայմանով աշխատանքի անվտանգության համար պետք է կա-

տարել հետևյալը. 

− Գազային վառարանները կանգնեցնելու ժամանակ սկզբից պետք է 

դադարեցնել գազի մատուցումը, հետո օդի մատուցումը: 

− Օդի անջատման դեպքում անմիջապես անջատել գազի մատու-

ցումը: 

− Վառարանը վառելու ժամանակ պայթյունից խուսափելու համար 

նախքան սառը վառարանի մեջ բաց կրակը կամ շիկացած մետաղը 

մտցնելը անհրաժետ է վառարանը օդով լավ օդափոխել:: 

 

 

 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

 

1. Ովքե՞ր կարող են աշխատել վառարանները սպասարկելու համար: 

2. Վառարանի մոտ աշխատանքի ժամանակ ինչպիսի՞ հիմնական կա-

նոնների պետք հետևել: 

3. Մազութով աշխատող վառարաններում ինչպե՞ս պետք է հետևել 

տեխնիկայի անվտանգության կանոններին: 

4. Գազային վառարաններում աշխատանքի ժամանակ ինչպե՞ս պետք 

է կատարել անվտագության կանոնները: 
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ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱՐ  

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՍԱՐՔԵՐ 
 

 

Վառարանում նախապատրաստվածքի և կռանվածքի տաքացման 

ջերմաստիճանի չափումը և հսկողությունն իրագործվում են տարբեր 

կոնստրուկցիաների ջերմաչափերի (пирометр) միջոցով` օպտիկական, 

թերմոէլեկտրական նաև ռադիացիոն և կոնտակտային թերմոզույգերով: 

Օպտիկական ջերմաչափի (պիրոմետրի) աշխատանքը հիմնված է 

տաքացված մետաղի կամ վառարանի բանվորական խուցի պատերի և 

լամպտի թելիկի ճառագայթման համեմատության վրա, երբ թելիկի շի-

կացման ճշգրիտ ջերմաստիճանը հայտնի է: 

Օպտիկական ջերմաչափը (նկ. 32) կազմված է լուսաչափական լամպից 

(1), դիտապակե ոսպնյակից (2), լուսազտիչից և դիտապակուց (окуляр) 

(3): Կուտակիչը (аккумлятор) կամ չոր մարտկոցը (5) միացման ժամանակ 

սնում է լամպի թելիկը:  
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Միլիամպերմետրի ցուցանակի (14) վրա կարդացվում է սլաքով ցույց 

տրված ջերմաստիճանը:  

Մետաղի ջերմաստիճանը որոշվում է հետևյալ կերպ. դիտախողովակը 

(8) ոսպնյակի (7) հետ միասին մոտեցնում են շիկացած մետաղին, նախա-

պես շարժելով օբյեկտիվը դիտախողովակի (8) երկարությամբ մինչև 

դիտարկվող առարկայի հստակ ջերմություն որոշելը:  

Հոսանքափոխիչի (реостат) (6) օգնությամբ կարգավորվում են լուսա-

նկարչական լամպի լարումը մինչև տաքացվող մետաղի մակերեսի պայ-

ծառության հետ լրիվ համընկնումը, հետո կարդում են միլիամպերմետրի 

ցուցմունքը: 

Ցանկացած կոնստրուկցիայի օպտիկական ջերաչափը հանդիսանում է 

տեղափոխման ենթարկվող սարք և օգտագործվում է ջերմությունների 

կարճաժամկետ չափման համար` 600 - 10000C, ըստ ցուցմունքի վերին 

մասի, և 1200-20000C, ըստ ցուցմունքի ներքևի մասի: 

Թերմոէլեկտրական ջերաչափը կազմված է թերմոզույգից և գալվանո-

մետրից: Նրա աշխատանքը հիմնված է հետևյալ երևույթների վրա: 

Զոդման միջոցով իրար միացված երկու տարբեր մետաղալարերի մի-

ակցման կցվանքատեղի տաքացման ժամանակ առաջանում է էլեկտ-

րական հոսանք, որը մեծանում է կցվանքատեղի տաքացման համա-

պատասխան: Եթե զոդված մետաղալարերի ազատ ծայրերը միացնենք 

գալվանոմետրին, տաքացման ժամանակ գալվանոմետրի սլաքը շեղվում 

է որոշակի անկյունով: Նկար 33 և 34-ում պատկերված են թերմոէլեկտրա-

կան ջերմաչափի սխեման և թերմոզույգի կառուցվածքը:  
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Նկ. 33 Ջերմաէլեկտրական հրաչափի կառուցվածքի գծապատկերը 
1,2 տարբեր մետաղներից լարեր, 3-տաք թերաձուլակ, 4-ցույց տվող 

(գրանցող) գալվանաչափ  
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Ջերմրաչափի թերմոզույգերը պատրաստվում են տարբեր համաձուլ-

վածքներից: Կախված դրանց քիմիական և ֆիզիկական հատկություննե-

րից` թերմոզույգերն ունեն չափման տարբեր սահմանային ջերմաստիճա-

ներ: Աղյուսակ 5-ում ցույց է տրված հաճախակի օգտագործվող թերմո-

զույգերը: 

 

Աղյուսակ 5 

Ջերմազույգեր և նրանց ջերմաստիճանային չափման սահմանները 

Ջերմոզույգեր 

Ջերմաստիճանի չափման  

սահմանները 

Երկարատև 

չափումներ 

Կարճատև 

չափումներ 

Քրոմել - կոպալային 600 800 

Քրոմել - ալյումինային 900 1100 

պլատինային 1300 1500 

 

 

Ճառագայթային ջերմաչափեր (արդոմետր): Այս ջերմաչափի աշխատան-

քը հիմնված է տաքացվող մարմնից ճառագայթվող էներգիայի կլանման 

սկզբունքի վրա: Տաքացվող մարմիններն արձակում են անտեսանելի ջեր-

մային ճառագայթներ, և որքան ուժեղ է տաքացած մարմինը, այնքան շատ 

ջերմություն է արձակում նա ճառագայթման միջոցով: 

Ճառագայթման ջերմաչափի (նկ.35) վրա ոսպնյակի (1) օգնությամբ 

ջերմային ճառագայթները, որոնք արձակվում են շիկացած մարմնից, հա-

վաքվում են փնջով և հատուկ թաղանթի (2) (դիաֆրագմայի) միջոցով ուղ-

ղվում դեպի զգայուն մարտկոցը (3), որը կազմված է հաջորդաբար միաց-

ված մի քանի նուրբ թերմոզույգերից, որոնց այրվող ձուլալցման արատ-

ները` թերձուլվածքները, մոնտաժված են պլատինե թիթեղիկի վրա` 

ջերմային ճառագայթները կլանելու համար: Ճշգրիտ ցուցմունքներ ստա-

նալու համար ճառագայթման ջերմաչափի տեղադրումը և կարգավորումը 

կատարվում են մանրակրկիտ` օգտվելով դիտապակուց (окуляр) (5) և 
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զտիչից (5), որպեսզի տաքացվող մարմնից ճառագայթված ջերմային 

ճառագայթները հավաքվեն օբյեկտիվի ֆոկուսում թերմոզույգի թերձուլ-

վածքի (спай)վրա: Թերմոզույգում առաջացած էլեկտրական հոսանքը, 

հաղորդվելով գալվանոմետրին (6), ցույց է տալիս համապատասխան 

ջերմաստիճանը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արդոմետրերն օգտագործվում են վառարանի բանվորական տարածքի 

(պատերի, հատակի) ջերմաստիճանը չափելու և հսկելու համար 900-

18000C  ջերմաստիճանների սահմաններում: 

Պրակտիկայում տաքացված նախապատրաստվածքը և կռվածքի ջերմ-

աստիճանը որոշում են աչքաչափով, ըստ շիկացած գույների, սակայն այդ 

մեթոդը կատարյալ և ճիշտ չէ, բայց մոտավոր գնահատումը տաքացման և 

կռման ավարտի համար օգտակար է և հարմար: 
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Շիկացման գույնը սև մետաղների համար համապատասխանում է հե-

տևյալ ջերմաստիճաններին ցելսիուսներով. 

Մուգ-կարմիր – 650     նարնջագույն- դեղին - 1000 

Բալենի-կարմիր – 700    պայծառ դեղին - 1100 

Պայծառ-կարմիր – 800    ծղոտագույն- դեղին - 1150 

Թանձր-նարնջագույն - 900      սպիտակ տարբեր պայծառության – 1200-1400 

 

 

 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԵՐ 
 

1. Ինպիսի՞ սարքեր են օգտագործվում նախապատրաստվածքների 

ջերմաստիճանների չափման համար: 

2. Բացատրել օպտիկական հրաչափի աշխատանքը: 

3. Բացատրել ջերմաէլեկտրական հրաչափի աշխատանքը: 

4. Բացատրել ռադիացիոն հրաչափի աշխատանքը 

5. Ինչպե՞ս են որոշում նախապատրաստվածքի շիկացման գույնը աչ-

քով: 

 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Օպտիկական հրաչափով որոշել նախապատրաստվածքի ջերմաս-

տիճանը: 

2. Ջերմաէլեկտրական հրաչափով որոշել նախապատրաստվածքի 

ջերմաստճանը: 

3. Ռադիացիոն հրաչափով որոշել նախապատրաստվածքի ջերմաս-

տիճանը: 

4. Սև մետաղների ջերմաստիճանը որոշել աչքով: 
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7. ԴԱՐԲՆՈՑԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ 

7.1 ԴԱՐԲՆՈՑԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐԻ 

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

Դարբնոցային գործիքները, որոնք նախատեսված են ազատ կռման 

համար, բաժանվում են երեք խմբերի. 

Առաջին խումբ. հիմնական տեխնոլագիական գործիքներ: Դրանց են 

վերաբերում տարբեր չափերի և ձևերի զնդաններ, նստեցման սալեր, 

տարբեր մուրճեր, կալակներ, ծակիչներ, հարթիչներ, հատիչներ, սեղ-

միչներ, տակտիրով հատիչներ, կռաձգիչներ, ձևեր և այլն: 

Երկրորդ խումբ. պահող, փոխադրող գործիքներ և հարմարանքներ: 

Դրանք են աքցանները, կապիչները, դարձիչները և այլն: Այս գործիքները 

հեշտացնում և արագացնում են ազատ կռման օպերացիաները: 

Երրորդ խումբ. չափող գործիքներ, որոնք նախատեսված են կռման 

ժամանակ և կռումից հետո դետալների երկրաչափական չափերը ստու-

գելու համար: 

Առաջին և երկրորդ խմբերի գործիքներն իրենց հերթին բաժանվում են 

երկու խմբի` ձեռքի (ազատ կռում) և մեքենայական կռման (փակ կռում 

կամ կռում դրոշմոցներում): 

Ազատ կռման ժամանակ մետաղը ձևափոխվում է ազատ, իսկ փակ 

կռման դեպքում մետաղի ձևափոխումը սահմանափակվում է դրոշմոցի 

խոռոչով: 

Ազատ կռումն իրագործվում է ձեռքի գործիքների (ձեռքի կռում) և 

մեքենաների (մեխանիկական մուրճեր և մամլիչներ) միջոցով: 
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7.2 ՁԵՌՔԻ ԿՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 
 

Զնդանը (наковaльный) հենարանային գործիք է, որի վրա կատարվում 

են ձեռքի կռման դարբնոցային օպերացիաներ` կռաձգում, նստեցում, 

ոլորում, ծռում, անցքահատում, հատում, հարթում, ուղղում, դարբնո-

ցային եռակցում և այլն: 

Օգտագործվում են տարբեր կոնստրուկցիաների զնդաններ` առանց 

եղջյուրների, մեկ կամ երկու եղջյուրանի: 

Զնդաններն ունեն 100 - 350կգ մասսա: Հիմնականում զնդաններն ամ-

րացվում են ֆունդամենտի վրա կամ հոծ սեղաններին, այնպես, որպեսզի 

նրա երեսակալը լինի հատակից 700-800մմ բարձրության վրա: Զնդանի 

նյութը 45Л մարկայի ձուլվածքային պողպատ է, որի երեսակալի 

կարծրությունը ջերմային մշակումով պետք է լինի HRC 40-45: 

Նկար 36-ում ցույց է տրված դարբնոցային արտադրամասում ամենա-

շատ տարածված մի եղջյուրանի զնդան: Զնդանի վերևի հենարանային 

մասը կոչվում է երեսակալ (1), այն հարթ մշակված է և մխված է: Զնդանի 

եղջյուրը (6) ծառայում է տարբեր անկյուններով նախապատրաստվածք-

ների և կռանվածքների կորացման համար: Պոչը (2) ելուստի ձևով, ծա-

ռայում է 900-ով նախապատրաստվածքների կորացման համար: Գլա-

նաձև անցքերը (3) ծառայում է նախապատրաստվածքների անցքահատ-

ման համար: Իսկ քառակուսի (35×35մմ) անցքը (4)` տակդիրային գործիք-

ների և հարամարանքների տեղադրման և ամրացման համար: Թաթերը 

(5) ծառայում են զնդանը սեղանին անուրների կամ կռաբևեռների միջո-

ցով ամրացնելու համար: 

Աշխատանքը սկսելուց առաջ, պետք է մուրճի հարվածով ստուգել 

զնդանի սարքին լինելը, առանց ճաքերի զնդանից լսվում են մաքուր, 

բարձր, ոչ խռպոտ ձայներ: 

Ձեռնամուրճեր և ծանր մուրճեր (ручники и кувалды): Փոքր և թեթև 

կռանվածքների կռման համար օգտագործում են ձեռնամուրճեր (դարբնո-

ցային փոքր մուրճեր)` 0.5-1,5կգ կշռով (նկ.37ա): 
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Նկ.36 Զնդան 
ա-միեղջյուրանի,  
բ-փոքր, միեղջյուրանի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձեռնամուրճերի բռնակը (կոթը) պատրաստվում է չոր և ամուր փայտ-

յա նյութից, օրինակ կեչիից` 350-400մմ երկարությամբ: Նա ամուր պետք է 

ամրացվի մուրճի մեջ և սեպանվի: 

Ձեռնամուրճով դարբինը ցույց է տալիս մրճահատի հարվածի տեղը: 

Ծանր մուրճերը (կռան) լինում են 2-10 կգ քաշով (նկ. 37բ): 
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Դարբնի համար դա հիմնական գործիք է, որով նա հարվածում է մշակվող 

մետաղին: Ծանր մուրճի զարկանը պետք է լինի փոքր ուռուցիկ, հարթ և 

ոչ թեք:  

Ծանր մուրճերի բռնակի (կոթի) երկարությունը լինում է 700-900մմ, 

կախված դարբնի ձեռքի երկարությունից և հասկից: 

Ծանր մուրճերը պատրաստում են 40, 45, 50 և У7А մարկայի պող-

պատներից: Մուրճի զարկանը ենթարկվում է ջերմային մշակման (մխում 

և մխամեղմում), ապահովելով HRC 48-52 կարծրություն: Ձեռնամուրճերը 

պատրաստում են У7 մարկայի պողպատից: 

Դարբնոցային հատիչները (зубили) կազմված են փոքր ուռուցիկ գլխի-

կից (ծոծրակալ), միջին մասից, որի մեջ արված է 30-50մմ երկարությամբ 

անցք` հատիչի բռնակը ամրացնելու համար, և սուր մասից (դանակից) 

(նկ.38ա,բ,գ): 
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Դարբնոցային հատիչների երկարությունը մետաղի սառը կտրման հա-

մար նախատեսված է 160-190մմ, դանակի սրումը` 600, իսկ տաք վիճա-

կում մետաղի կտրման համար` 180-240մմ, դանակի սրումը` 300: 

Իրենց նշանակությամբ դարբնոցային հատիչները նախատեսված են 

մետաղների սառը, տաք և ձևավոր կտրման համար: 

Հատիչները պատրաստում են 6XC մարկայի պողպատից, և դրանց 

ծայրային մասը, 20մմ երկարությամբ, ենթարկվում է ջերմային մշակման 

(մխում, մխամեղմում), ապահովելով HRC 30-40 կարծրության: 

Դարբնոցային կացինները (кузнечные тапоры) ծառայում են տաքաց-

ված մետաղը տարբեր տեսքով կտրելու համար: Նկ39 ա, բ, գ, դ, ե-ում 

ցույց են տրված կացինների ավելի շատ տարածված ձևեր: Կացինները լի-

նում են տարբեր չափերի: Խոշոր և ծանր կացինների բռնակների երկա-

րությունը տատանվում է 400-1200մմ: Կացինները պատրաստում են 

35XM կամ 5XHB, 5XHT մարկայի լեգիրացված պողպատներից: Սայրերը 

ենթարկվում են ջերմային մշակման (մխում, մխամեղմում), ապահովելով 

HB 363-415 կարծրություն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ.39. Կացիններ 
ա-երկկողմանի, բ-միակողմանի, գ-սեղանաձև, դ-ձևավոր, ե-քառակուսի 
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Փոքր չափի կացիների բռնակները կռում են կացինի գլխիկի հետ միա-

սին: Միջին չափի կացինների բռնակները պատրաստում են , CT3, CT10, 

CT20 մարկայի պողպատե ձողիկներից և ամրացնում են կացինին, ինչ-

պես ցույց է տրված 40գ նկարում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 40 Անցքահատիչներ 
ա-կլոր, բ- ձվաձև, գ-քառակուսի, դ-ուղղանկյուն 

 

Անցքահատիչները (пробойники) (նկ.40ա, բ, գ, դ) ծառայում են ձեռքի 

կռման ժամանակ տարբեր ձևի անցքերի`կլոր, քառակուսի, օվալաձև` 

ծակման, ծակոտման համար`հեռացնելով մետաղի մնացուկները սեղմու-

մով: 

Ըստ բանվորական մասի ձևի` անցքահատիչները լինում են կլոր 

(նկ.40ա), օվալաձև (նկ. 40բ), քառակուսի (նկ.40գ), ուղղանկյուն (նկ. 40դ) և 

այլն: 

Անցքահատիչները պատրաստում են 6XC կամ У7А մարկայի պող-

պատներից, 30-40մմ բարձրությամբ ենթարկում են ջերմային մշակման 

(մխում, մխամեղմում)` ապահովելով HRC40-50 կարծրություն: 

Ինչպես հատիչները, անցքահատիչները նույնպես ամրացվում են փայ-

տե կոթիկներով: 

Որպեսզի մի անցքահատիչով անցքահատվեն տարբեր չափերի անց-

քեր, դրանց ծայրամասերը պատրաստվում են կոնաձև: 

 



 
 

106 
 

Հարթիչներ (гладилки) (նկ 41, ա, բ): Ծանր մուրճի հարվածներից 

կռանվածքներն անհարթ են ստացվում, դրանք հարթեցնելու համար օգ-

տագործվում են հարթիչներ, որոնց հենամասերը լինում են հարթ և կիսա-

կլոր: Հարթիչները պատրաստում են կռումով կամ դրոշմումով:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ա)                                         բ) 
 

Նկ. 41 Հարթիչներ 
ա-տափակ, բ-կիսակլոր 

 

Մեխանիակական մշակման ենթարկում են հենամասի բանվորական 

մասը և գլխիկը: Հարթիչների համար կիրառում են У7, 40, 45 մարկայի 

պողպատները:  

Հենամասը և գլխիկը ենթարկվում են ջերմային մշակման (մխում, 

մխամեղմում), ապահովելով HRC 40-48 կարծրություն մինչև 30մմ երկա-

րության վրա: Հարթիչների փայտե բռնակները հագցնում են հարթիչների 

մեջ առանց սեպահանման: 

 

Ենթահատիչներ (подсечки) (նկ. 42ա): Օգտագործում են կտրման ըն-

թացքը հեշտացնելու և արագացնելու համար: 
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Նկ.43. Գլալայնիչներ 
1 և 2 – կիսակլոր, 3-տափակ 
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Ճնշակներ (обжимки) (նկ. 42բ): Նախատեսված են ճնշման տակ տար-

բեր դարբնոցային աշխատանքներ կատարելու համար: 
 

Տակահարներ (подбойки) (նկ. 42գ): Նախատեսված են ձեռքի կռման 

ժամանակ մետաղների ձգման օպերացիաները հեշտացնելու և արագաց-

նելու համար: 
 

Գլալայնիչներ (раскатки) (նկ.43, 1, 2, 3): Օգտագործում են անցքերի 

լայնացման և գլանման ընթացքն արագացնելու համար: 
 

Գերսեղմիչներ (пережимки) (նկ. 44, 1, 2, 3): Օգտագործում են անհրա-

ժեշտության դեպքում ստեղծելով միակողմանի կամ երկկողմանի մե-

տաղների խորացում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Նկ.44 Գերսեղմիչներ 
1-կլոր, 2 և 3 եռանկյուն  
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Գերսեղմիչները լինում են` կլոր, եռանկյունաձև, հավասարակողմ: 

Պատրաստում են 40, 45, մարկայի պողպատներից, և բանվորական տեղե-

րում կատարում են մեխանիակական մշակում: Բռնակները պատրաս-

տում են 10, 20 մարկայի պողպատներից: 

Ձև (форма) (նկ. 45, ա, բ): Նախատեսված է ձևի մեջ գամամղիչով մեխե-

րի, հեղույսների, գամերի և նմանատիպ այլ դետալների գլխիկների 

նստեցման համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գամասեղը պատրաստում են 45 կամ У7А մարկայի պողպատներից և 

ենթարկում ջերմային մշակման`ապահովելով HRC40-50 կարծրություն: 

Ձևը (նկ.45բ) իրենից ներկայացնում է հոծ սալիկից դարբնոցային գոր-

ծիք` տարբեր չափերի և ձևերի անցքերով և կողային առվակներով: Այս 

գործիքների օգնությամբ իրագործվում է տարբեր ձևի և չափերի գլանային 

անցքերի, ինչպես նաև տարբեր կտրվածքներով շինվածքների ստացում: 

Ձևը պատրաստվում է 35Л և 40Л ձուլվածքային պողպատներից և են-

թարկվում է որոշակի մեխանիկական մշակման:  
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Անցքահատիչ (прошивка) (նկ. 46, ա, բ, գ, դ): Սրանք տակդիրային գոր-

ծիքներ են, որոնց օգնությամբ նախապատրաստվածքի կամ կռանվածքի 

մեջ ստանում են տարբեր ձևերի և չափերի անցքեր: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկ. 46. Անցքահատիչներ 

Ա-գլանաձև, բ-կոնական, դ-սնամեջ 
 

Փոքր չափի ծակոտիչները պատրաստում են У7А մարկայի գործիքային 

պողպատից, իսկ միջին և մեծ չափերի ծակոտիչները պատրաստում են 

5XBC, 5XHB, 5XГМ մարկայի լեգիրացված պողպատներից, ենթարկելով 

հետագա ջերմային մշակման` ապահովելով HB 365-415 կարծրություն: 
 

Վրադիրներ (надставки): Օգտագործում են երկար անցքերի անցքա-

հատման համար: 

Կալակներ (оправки) (նկ. 47ա, բ, գ, դ): Տակդիրային գործիքներ են. օգ-

տագործում են նախապատրաստվածքների ձգման և սնամեջ կռանվածք-

ների գլանման համար: 

Կալակները լինում են գլալայման, ձգման և տրամաչափման:  

Փոքր չափի կալակները պատրաստում են 40X, 55X մարկայի լեգիրաց-

ված պողպատներից, իսկ միջին և խոշոր կալակները`20, 25, 30, 35, 40 և 

45 մարկայի պողպատներից: 
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Նկ.47. Կալակներ 

ա-գլալայման համար, բ-սնամեջ գլանների ձգման համար, գ և դ –
անցքերի և օղակների տրամաչափման համար 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Նկ. 48. Դարբնոցային աքցաններ 
 



 
 

112 
 

Աքցաններ (клещи) (նկ. 48): Աքցաննեը լինում են հիմնական և օժան-

դակ: Հիմնական աքցանները ծառայում են կռման ժամանակ կռանվածք-

ները պահելու և շրջելու համար:  

Հիմնական աքցանները պատրաստում են 10, 15, 35, 40 մարկայի պող-

պատներից: 

Օժանդակ աքցաններն օգտագործում են օժանդակ աշխատանքների 

ժամանակ և պատրաստում են 35, 40 մարկայի պողպատներից: 

Աքցանները կազմված են երկու ձողերից, որոնք միացվում են գամերով 

խաչաձև: Ձողերն ունեն կարճ մաս, որոնք կոչվում են շրթիկներ և երկար 

մաս, որոնք կոչվում են բռնակներ (կոթեր):  

Կախված մշակվող նյութերից, դրանց չափերից և ձևերից` աքցանների 

շրթիկները պատրաստվում են տարբեր ձևերի: 

Աքցանների բռնիչի մասը տատանվում է 22-450մմ, իսկ ընդհանուր 

երկարությունը 300-1600մմ սահմաններում:  

Երկարատև կռման և ծանր կռանվածքների դեպքում աքցանի բռնակին 

հագցնում են օղակ (шпондыр), որը պահում է աքցանը սեղմված վիճա-

կում և հեշտացնում դարբնի աշխատանքը: 

 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
 

1. Ի՞նչ խմբերի են դասակարգվում դարբնոցային գործիքները և հար-

մարանքները: 

2. Ի՞նչ տարբերություն` ձեռքի և մեքենայական կռումների միջև: 

3. Ինչպիսի՞ գործիքներ են օգտագործում ձեռքի կռման ժամանակ: 

4. Ինչպիսի՞ մուրճեր են օգտագործում ձեռքի կռման ժամանակ: 

5. Որո՞նք են դարբնոցային հատիչները և դրանց տեսակները: 

6. Ինչի՞ համար են օգտագործվում դարբնոցային կացինները: 

7. Ինչի՞ համար են ծառայում անցքահատիչները: 

8. Բացատրե’ք ենթահատիչների, ճնշակների, տակահատների և գլան-

լայնիչների դերը դարբնոցային արտադրությունում: 

9. Ինչպիսի՞ տեսակներից են կազմված գերսեղմիչները, դրանց դերը: 

10.  Ինչպիսի՞ աշխատանքներ են կատարվում ձևերի վրա: 
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11.  Ինչպիսի՞ առանձնահատկություներ կան ծակատիչների, վրադիր-

ների և կալակների միջև: Ինչպե՞ս են օգտագործվում դրանք: 

12.  Ի՞նչ կառուցվածք ունեն աքցանները, դրանց դերը հիմնական և 

օժանդակ աշխատանքներ կատարելու ժամանակ: 

 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

1. Տեսակավորել ձեռքի կռման համար օգտագործվող մուրճերը և բա-

ցատրել` որը ինչի՞ համար է կիրառվում: 

2. Տեսակավորել դարբնոցային հատիչները և բացատրել դրանց տար-

բերությունն ու կիրառությունը: 

3. Տեսակավորել անցքահատիչները և բացատրել դրանց կիրառու-

թյունը: 

4. Տեսակավորել դարբնոցային կացինները և բացատրել դրանց կիրա-

ռությունը: 

5. Տեսակավորել ենթահատիչները, ճնշակները, տակահատները, 

գլանլայնիչները և բացատրել դրանց օգտագործումը ձեռքի կռման դեպ-

քում: 

6. Տեսակավորել գերսեղմիչները և բացատրել դրանց դերը ձեռքի 

կռման ժամանակ: 

7. Տեսակավորել ծակհատիչները, վրադիրները և կալակները, բացատ-

րել դրանց առանձնահատկությունները և օգտագործումը ձեռքի կռման 

համար: 

8. Ձևի վրա բացատրել ինչպիսի՞ աշխատանքներ կարելի է կատարել: 

9. Դասակարգել աքցանները և բացատրել դրանց կիրառությունը: 
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7.3 ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ԿՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 

 

Զարկաններ (бойки): Զարկանները հիմնական դարբնոցային տեխնո-

լոգիական գործիքներ են: Զարկանների վրա կատարվում է մետաղների 

դեֆորմացիա:  

Նրանք ծառայում են գործիքի համար հենարան` դարբնոցային օպե-

րացիաների ժամանակ: 

Զարկանները (նկ.49) տեղադրվում են ծիծեռնակապոչի օգնու-

թյամբ`վերևի զարկողը (2) տեղադրվում է մուրճի թագի (3) մեջ և ամրա-

նում են 4, 5 և 6, 7 սեպերով, իսկ երկայանական շարժումը սևեռվում է 

չորսուկներով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ.49 Զարկանների տեղադրում և ամրացում 
 

Մեկ կանգնականի մուրճերի մոտ, այն դեպքում երբ մուրճերի հենոցը 

խանգարում է սեպի դուրս բերմանը, ներքևի զարկանը (1) (նկ. 49ա) և 

վերևի զարկանը (2) ամրացվում են երկու կողմից: 

Վերևի ձախ սեպի (5) ծիծեռնակապոչի բարակ ծայրը տեղադրվում է 

դարբնի կողմը, իսկ աջ սեպը (4) բարակ ծայրով տեղադրվում է դեպի 

հենոցի կողմը: 

Զարկանները փոխելու դեպքում սկզբից դոււրս է խփվում ձախ սեպը 

(5), իսկ ազատված աջ սեպը (4) հանվում է ձեռքով: 
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Մուրճի թագի (3) և ներդիր սալիկի (8) մեջ սեպի բույնն արվում է փո-

րակի կենտրոնում, ծիծեռնակապոչի տակ: 

Զարկանների ձևը որոշվում է ըստ իրենց նշանակման: Ազատ կռման 

ժամանակ մուրճի վերին զարկանը, ինչպես ընդունված է` արվում է հարթ 

բանվորական մակերեսով: Ներքևի զարկանը լինում է երեք տեսակի` 

հարթ, կտրովի և ճարմանդով: 

Հարթ ներքևի զարկանը (1) (նկ.50ա), վերևի հարթ զարկանի (2) հետ 

հանդիսանում է ունիվերսալ դարբնոցային գործիք և օգտագործվում է 

դարբնոցային արտադրության շատ օպերացիաներում` ձգում, նստեցում, 

ծակոտում և այլն: Կտրովի ներդնովի զարկանը (նկ.50բ) մասնագիտաց-

ված դարբնոցային գործիք է:  

Այդ զարկաններն օգտագործվում են միայն կլոր շինվածքների կռման 

համար, օրինակ՝ վագոնների սռնիները: 
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Օղակերի գլալայման համար զարկանները, որոնք կոչվում են ճար-

մանդային (նկ. 50գ), նույնպես վերաբերում են մասնագիտացված դարբ-

նոցային գործիքների շարքին և օգտագործվում են միայն օղակների գլա-

լայման համար: 

Եթե շինվածքի կռման դեպքում ստիպված են լինում օգտագործել ներ-

քևի կտրովի և ներքևի հարթ զարկաններ, այդ դեպքում նպատակահար-

մար է դրանք փոխարինել կոմբիանցված զարկաններով (նկ. 51): Կոմբի-

նացված զարկանների օգտագործումը բացառում է մի զարկանը մյուսով 

փոխարինելու անհրաժեշտությունը: Այդ դեպքում հիմնական զարկանը 

համարվում է հարթ զարկանը (1):  

Դարբնոցային օպերացիաներ կատարելու դեպքում, եթե պահանջվում 

է օգտագործել միայն հարթ զարկան, այդ դեպքում մակդիր (2) չի օգտա-

գործվում:  

Եթե կտրովի զարկանի միջոցով կատարվում է ձգման օպերացիա, 

ապա ներքևի հարթ զարկանի վրա տեղադրվում է մակդիր (2): Այդ դեպ-

քում ներքևի զարկանը հարթ զարկանից վերափոխվում է կտրովիի: Մակ-

դիրի (2) մեջ մամլվում են երկու ուղղորդիչ ձգաձողեր (3), որոնք մտնում 

են զարկանի (1) անցքի մեջ:  

Զարկանի մեջ անցքերն արվում են 20մմ-ով մեծ, քան ձգաձողերը, դրա 

համար բացառվում է զնդանի անցքի մեջ ձգաձողի սեպման հնարավո-

րությունը: Ցցաձողերի համար արված անցքերը միացվում են կողքի 

անցքերին (4), որոնցով հեռացվում է օքսիդաթաղանը: 
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Նկ.51 Կոմբինացված զարկաններ մուրճերի համար 
 

Զարկանները հիմնականում պատրաստում են 30, 40 մարկայի ած-

խածնային պողպատներից, որոնք չեն ենթարկվում ջերմային մշակման: 

Նրանց բանվորական հարթությունները պետք է ունենան կլորացված 

եզրեր: Ազատ կռման մուրճերի ներքևի չափերը հիմնականում մի քանի 

անգամ երկար են վերևինից: Դա թույլ է տալիս հարմարանքները հար-

մարավետ տեղավորել նրա վրա (ճարմանդներ, տակդիրներ, տակդիր 

մամլիչներ և այլն), ինչպես նաև հարմարավետ են երկար կռանվածքներն 

ուղղելու համար (օրինակ՝ լիսեռները): 

Վերևի և ներքևի զարկանների լայնությունը միշտ պետք է լինի միա-

տեսակ: 

Երկու զարկանների բանվորական հարթությունները պետք է լինեն 

հավասար, հարթ, առանց փոսիկների և ճմլվածքների, իրար նկատմամբ 

զուգահեռ և կիպ նստած մեկը մյուսի նկատմամբ: 

Զարկանների բանվորական հարթությունների ոչ բավարար կիպու-

թյունը հետևանք է նրան, որ զարկանները ճիշտ չեն ռանդված, և սալակ-

ները հավասարաչափ չեն տեղադրված: 
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Զարկանի լայնությունն ընտրվում է` կախված մուրճի հզորությունից և 

կռանվածքի հատույթի չափերից: 

Կտրովի զարկանները հարթի նկատմամբ պատրաստում են 15-20% 

լայն: 

Մեքենայական կռման ժամանակ օգտագործում են (նկ 39 ա, բ, գ, դ ե) 

պատկերված կացինները: 
 

Ծակոտիչներ: Ծակոտիչներն օգտագործում են հատման ժամանակ 

(просечки), որպես օժանդակ գործիքներ: Նկ.52-ում ցույց է տրված մեքե-

նայական կռման ժամանակ ավելի շատ օգտագործվող ծակոտիչները: 
 

Գլալայնիչներ կամ լայնաձգիչներ (раскатки или разгонки) (նկ.52, ա, բ, 

գ, դ, ե): Գլալայնիչները կամ լայնաձգիչներն օգտագործում են մեծ հա-

տույթով մետաղակոճերն ավելի փոքր հատույթով ձգելու  համար:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ.52 Ծակոտիչներ 
Ա-քառակուսի, բ-ձևավոր, գ-կիսակլոր, դ-անկյունային, ե-ետանկյուն 
 

Եթե ելուստների կամ կցաշուրթերի միջև եղած հեռավորությունը փոքր 

է զարկանների լայնությունից, այդ դեպքում այն տեղը, որը նախատես-

ված է կռաձգման, սեղմում են հարթ գլալայնիչով: Գլալայնիչների չափերը 

կախված են նախապատրաստվածքների չափերից և ունեն տարբեր հա-

տույթներ: 
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Լայնաձգիչները պատրաստում են 35, 40 մարկայի ածխածնային պող-

պատներից, իսկ դրանց բռնակները` 15, 25 մարկայի պողպատներից: 

 

Քառթիչներ (засечки)(հատիչներ (перебивки), գերսեղմիչներ (пережим-

ки)): Քառթիչների օգնությամբ դրվում է սահման կռանվածքի մասերի 

միջև: Օրինակ` եթե անհրաժեշտ է ուղղանկյուն կտրվածքով մետաղա-

կոճղի (балванка) ծայրը ձգել կլոր շրջանաձև կտրվածքի, ապա անցման 

սահմանին դնում են կլոր քառթիչ, նոր միայն ձևափոխվող մասին հար-

վածում են մուրճով:  

Այդ դեպքում քառթվածքը խորանալով դառնում է ակոսակ և ծառայում 

է որպես սահման կռանվածքի երկու մասերի միջև: Քարթիչները իրենց 

ձևով նման են լայնաձգիչներին, որոնք պատկերված են նկ.52 ա, բ, գ, դ –

ում փոքր հատույթով: 

Քառթիչները պատրաստում են 15, 20 մարկայի ածխածնային պող-

պատներից: Փոքր քառթիչների բռնակները կռում են քառթիչի հետ միա-

սին: Քառթիչները լինում են կլոր, օվալաձև, եռանկյունաձև և ուրիշ հա-

տույթներով: Ամենաշատն օգտագործում են կլոր` 30-125 մմ տրամագծով 

քառթիչները (նկ.53ա): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Նկ.53 Քառթիչներ 
ա-կլոր, բ-ձվաձև, գ-գդալաձև, դ-քառակուսի 
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Սեպաձև մակադիրներ (клиновые накладки) (նկ.54 գ): Օգտագործում 

են կռանվածքների կռման դեպքում որպես բաժանիչներ: Դրանք ունեն 

մինչև 200 թեքություններ: 

Մեկ կոնաձև մակադիրը դրվում է ներքևի զարկանի վրա, նրա վրա 

դրվում է կռանվածքը, իսկ կռանվածքի վրա դրվում է երկրորդ մակդիրը, 

որի վրա հարվածում են մուրճով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ճնշակներ և տակդիր դրոշմոցներ (обжимки и подкладные штамбы)  

(նկ. 54ա, բ): 

Ճնշակները ծառայում են՝ ըստ ձևի և, ավելի ճիշտ, հատույթներով 

կռանվածքներ ստանալու համար: Նախապատրաստվածքը դրվում է 

մուրճի ներքին զարկանին տեղադրված ճնշակի ներքին մասի վրա, իսկ 

նախապատրաստվածքի վրա տեղադրվում է ճնշակի վերին մասը, և կա-

տարվում են մուրճով հարվածներ: Կռման ժամանակ նախապատրաստ-

վածքը շրջվում է ճնշակի մեջ և տեղաշարժվում  առաջ և հետ: Ստացված 

կռանվածքն ունենում է առաջադրված հատույթ և հարթ մակերևույթ: 

Ճնշակները պատրաստում են 50 մարկայի պողպատից, իսկ դրանց 

բռնակները` 15, 20 մարկայի պողպատներից: ճնշակները պատրաստում 

են հետևյալ չափերով. եթե ճնշակիր բանվորական մասի տրամագիծը D է, 
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ապա այդ դեպքում ճնշակի լայնությունը վերցվում է 2D-3D, երկարու-

թյունը` 3D-5D, իսկ ճնշակի մի կեսի բարձրությունը` 1,5D-2D: 

Ճնշակների բանվորական մասը (փորվածքը) կարող է լինել` կլոր, քա-

ռակուսի, վեցանիստ և ուրիշ հատույթներով: Եթե բանվորական մասն 

արվում է ավելի բարդ կոնֆիգուրացիայի, օրինակ՝ հեղույսի գլխիկի 

կռման համար, այդ դեպքում դրանք կոչվում են տակդիրային դրոշմոցներ 

(նկ. 54բ): Տակդիրային դրոշմոցների օգտագործման դեպքում չեն պա-

հանջվում մեծ ծախսեր, դրա համար դրանց պատրաստումը էկոնոմիկա-

կան տեսակետից շատ ձեռնտու է, հատկապես մեծ խմբակներով կռման 

դեպքում: Տակդիրով դրոշմոցների հիմնական առավելությունն այն է, որ 

նվազում է մետաղի ծախսը, և ընդհանուր աշխատատարողությունը դե-

տալների պատրաստման ժամանակ հեշտանում է, դարբինի աշխատան-

քի պայմանները և արտադրողականությունը բարձրանում է 5-6 անգամ: 

Անցքահատիչներ (прошивки) (նկ46ա, բ, գ, դ): Ծառայում են տարբեր 

չափերի անցքահատման համար: Օգտագործում են նույն ծակոտիչները, 

ինչպես ձեռքի կռման ժամանակ: 

 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում զարկանները, ինչի՞ համար են 

ծառայում: 

2. Բացատրել զարկանների կառուցվածքը, դրանց տեսակները: 

3. Ինչի՞ համար են ծառայում ծակոտիչները: 

4. Ինչի՞ համար են ծառայում գլալայնիչները կամ լայնաձգիչները: 

5. Ինչպե՞ս են կատարում քառթիչներով աշխատանք:  

6. Ինչի՞ համար են ծառայում սեպաձև մակդիրները, և ինչպե՞ս է 

կազմակերպվում դրանց աշխատանքը: 

7. Ո՞րն է ճնշակների և տակդիրային դրոշմոցների դերը: Բացատրել 

դրանց աշխատանքը: 

8. Ինչի՞ համար են ծառայում ծակահատիչները: 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

1. Բացատրել` ինչպես են աշխատում զարկանները, միացնել 

հաստոցը և ցույց տալ աշխատանքում: 

2. Տեսակավորել ծակոտիչները և բացատրել` ինչպիսի աշխա-

տանքներ կարելի է կատարել մեքենայական կռման ժամանակ: 

3. Տեսակավորել գլանլայնիչները և բացատրել դրանցով կատարվող 

աշխատանքները մեքենայական կռման ժամանակ: 

4. Տեսակավորել քառթիչները և բացատրել դրանցով կատարվող աշ-

խատանքը մեքենայական կռման ժամանակ: 

5. Տեսակավորել սեպաձև մակդիրները և բացատրել դրանց աշխա-

տանքը մեքենայական կռման ժամանակ: 

6. Տեսակավորել ճնշակները և տակդիրային դրոշմոցները և բացատ-

րել դրանց դերը մեքենայական կռման ժամանակ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ.55. Լիսեռի լծակի օգնությամբ 1,2 –զարկաններ, 3-կռանվածք, 4-լծակ, 5-
ամբարձիչի շղթա, 6-լծակի կախման շղթա 

  



 
 

123 
 

ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ  ՕԺԱՆԴԱԿ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 

Ծանր նախապատրաստվածքների կշիռը կարող է լինել մի քանի հա-

զար կիլոգրամ: Մուրճերի տակ կռման համար օգտագործում են տարբեր 

հարմարանքներ և սարքեր: 

Կախված աշխատանքի բնույթից՝ բոլոր օգտագործվող հարմա-

րանքները և սարքերը կարելի է բաժանել երկու խմբերի: 

1. Հարմարանքներ և սարքեր, որոնք ծառայում են, մուրճով կռելու 

ժամանակ, նախապատրաստվածքները բռնելու, պահելու և տեղափո-

խելու համար : 

2. Հարմարանքներ և տրանսպորտային կառուցվածքներ, որոնք նա-

խատեսված են, որպեսզի տեղափոխեն նախապատրաստվածքները և 

կռանվածքները արտադրամասով, ինչպես նաև դրանք տեղափոխեն վա-

ռարան և վառարանից դեպի մուրճ: 

Սկզբից ուսումնասիրենք առաջին խումբը` հարմարանքների և նախա-

պատրաստվածների տեղափոխումը կռման ժամանակ: 

Աքցանները (клещи) ծառայում են նրա համար, որպեսզի կռման ըն-

թացքում բռնեն, պահեն, շուռ տան և տեղափոխեն մետաղը կամ գործիքը: 

Օգտագործվում են նույն տեսակի աքցաններ, ինչպես ձեռքով կռման հա-

մար:  
 

Լծակներ (Ваги) (նկ.55ա): Լծակների օգնությամբ նախապատրաստ-

վածքը կռման ժամանակ շուռ է տրվում մուրճի տակ: Նկ. 55բ-ում պատ-

կերված է լիսեռների կռման ընթացքը լծակի օգնությամբ: 
 

Ոլորակիչներ (воротяжки): Ոլորակիչներն իրենցից ներկայացնում են 

բռնակով անուր (хомут), որը կազմված է երկու մասից և միացված է հե-

ղույսներով (նկ.56): Ոլորակիչների օգնությամբ, կռման ժամանակ խոշոր 

նախապատրաստվածքները շուռ են տրվում և դուրս են հանվում վառա-

րանից: 

 

 

 



 
 

124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ամեն մի ոլորակն օգտագործվում է տարբեր չափերի հատույթներով 

քառակուսի գլանվածքների համար, փոխվում են միայն ձգման հեղույս-

ները: Օգտագործելով ոլորակիչները՝ պետք է հետևել, որպեսզի ձգման 

հեղույսները լինեն ձգված և կռման ժամանակ չթուլանան, հակառակ 

դեպքում ոլորակիչը կարող է ընկնել աշխատողի ոտքերին: 

Բացի նկարագրված հարմարանքներից, օգտագործվում են մեծ և փոքր 

լոմիկներ, կռանվածքները զարկանների վրա տեղաշարժելու համար: 

Տրանսպորտային հարմարանքները պատկանում են երկրորդ խմբին, 

ուսումնասիրե՛ք դրանցից մի քանիսը: 
 

Մետաղակոճղային ձեռքի աքցանները (болваночные ручные клещи) 

(նկ. 57ա) օգտագործվում են կարճ և ծանր նախապատրաստվածքների 

բարձրացման և տեղափոխման համար: 
  

Ամբարձիչային ինքնասեղմող աքցաններ (крановые самозажимные 

клещи) (նկ. 57բ): Ծառայում են կոճղակտորների (обрубки), լիսեռի տեսա-

կի կռանվածքների, միջին չափերի խորանարդների, հաստ մետաղա-

շերտերի և ուրիշ կռանվածքների ու արտադրական թափոնների տեղա-

փոխման համար: 
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Ամբարձիչը մոտենում է, և աքցանն իջեցվում է կռանվածքին (2) այն-

պես, որ դրանց վերջավորությունները հեռանան, իսկ բարձրացման ժա-

մանակ ձգված բռնեն կռանվածքը: 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

                                 ա)                              բ) 

Նկ.57 Մետակոճղային  (ա), ամբարձիչային 
(բ) ինքնասեղմող աքցաններ 

 
 

Աքցաններ` սկավառակների, խորանարդիկների և այլ կռանվածքների 

փոխադրման համար (նկ. 58): Կազմված են աջ (1) և ձախ (2) կիսաաքցան-

ներից, եռակցված երկու թիթեղներով: Սեղմող մասը միացվում է կողերե-

սով (3), իսկ բազուկները շեղաձողով (4): Աջ կիսաաքցանը տեղադրվում է 

ձախ թիթեղիկների միջև և միանում է սռնիով (5): Կիսաաքցանների թիթե-

ղիկների միջև գտնվում է ուղղաձիգ շերտաձողիկը (6), որոնց վերջավո-

րությունները եռակցվում են չորս ճարմանդներին (скоба) (7), որոնք հե-

ղույսներով (8) պահում են աջ և ձախ աքցանները: Աքցանի կենտրոնում 

եռակցված է կանգնակը (9), որը կազմված է նույնպես երկու շերտաձողե-
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րից`միացված իրար հետ կողով (10): Կանգնակի աջ կողմից հեղույսով 

ամրացված է փականը (11), որը ճարմանդով միացված է բռնակին (12):  

Աքցանը մինչև բեռը բռնելը գտնվում է միշտ բաց վիճակում, քանի որ 

փականը (11) արգելակում է սռնու (15) շարժմանը դեպի վեր: Բեռի տեղա-

փոխման համար աքցանն իջեցվում է սկավառակի կամ կռանվածքի վրա, 

բռնակով հետ է քաշվում փականը (11), իսկ ամբարձիչի բարձրացման 

ժամանակ աքցանները բռնում են բեռը:  

Բեռն իջեցնելուց հետո փականն իր սեփական կշռով ազատվում է, այդ 

դեպքում կիսաաքցանիկները մնում են բաց վիճակում, պատրաստ՝ բեռի 

բռնման համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Նկ.58. Սկավառակների և խորանարդիկների տեղափոխման համար 
աքցաններ 

 

Բռնիչ (захват): Կլոր և քառակուսի հատույթներով կռանվածքները` 

500-2000կգ քաշով, բռնիչով բեռնում են վառարանի մեջ տաքացման հա-

մար, այնուհետև վառարանից հանելով տեղադրում են մուրճի զարկանի 

վրա: 

Բռնիչի մետաղաձողը (1) մի ծայրով մտնում է հակակշռի (2) փորակի 

մեջ (նկ59), իսկ նրա մյուս ծայրը մեջտեղով եռակցվում է շեղագերանին (3): 
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Նկ.59. Մետաղների վառարանը դնելու և վառարանից  

հանելու համար բռնիչ 
 

Շեղագերանի անցքերում տեղադրված են աջ (4) և ձախ (5) լիսեռները: 

Դրանց վրա եռակցված են բռնիչները (6) և բռնակները (7), որոնց ամրաց-

վում է ցցապարանի հանգույցը (8): 

Ամբարձիչը բարձրացնում է բռնիչը ցցապարանի հանգույցով: Նախա-

պատրաստվածքը բռնելու դեպքում կեռը կառչում է ճարմանդից (11), 

բռնակները (7) ազատվում են, և դրանց կշռի ծանրության տակ բացվում 

են բռնիչները (6): Այդ դիրքում բռնիչը կանգնում է բեռի վրա:  

Այնուհետև հանում են կեռը (10) ճարմանդի միջից (11), իսկ ծայրային 

շղթան երկարացնում են` դնելով շղթայի օղակը (13) հակակշռի կեռի 

վրա: Այդ դեպքում բռնիչի ծանրության կենտրոնը տեղափոխվում է: Այդ 

դիրքով բռնիչը սեղմում է բեռին: 

Դարբնոցային արտադրամասերում վառարանների մեջ ձուլակտոր-

ների, նախապատրաստվածքների և կռանվածքների բեռնումը, ինչպես 

նաև դրանց դուրսհանումը վառարանից և տեղափոխումը դեպի զարկա-
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նը, օգտագործում են նաև ուրիշ կոնստրուկցիաների բռնիչներ և հարմա-

րանքներ: 

Կապիչներ (патрины) (նկ.60): Կռման ժամանակ կապիչների օգնու-

թյամբ խոշոր կռանվածքները և ձուլակտորները պահում են մամլիչի 

տակ՝ հավասարակշռված վիճակում: Կապիչներն օգնում են շրջել, տեղա-

շարժել կռանվածքը և ձուլակտորները՝ մամլիչի տակ կամրջային ամբար-

ձիչների կամ ուրիշ ամբարձիչների միջոցով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կապիչի անցքի մեծությունն ընտրվում է՝ ելնելով կռանվածքների և 

ձուլակտորների քաշից: Եթե ծանր ձուլակտորների համար կապիչի դար-

ձակի (цапфа) տրամագիծը շատ փոքր է, այդ դեպքում դարձակը ճկվում է: 

 

Դարձիչներ (контователи) (նկ. 61):  

Մուրճի և մամլիչի տակ կռման ժամանակ նախապատրաստվածքը 

պետք է շրջել իր առանցքի շուրջը: Նախապատրաստվածքների շրջման 

համար օգտագործում են տարբեր տիպի դարձիչներ: 
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Դարձիչի ճախարակի վրա գցում են անվերջ շղթա, որն իր շարժումը 

ստանում է էլեկտրաշարժիչից: Դարձիչի ղեկավարումը (գործարկում, 

կանգնեցում և այլն) կատարվում է կամրջային ամբարձիչի խցիկից, 

կռունկավարի միջոցով: 

Դարձիչի շղթան բռնում է կռանվածքը կամ կապիչը, որին ամրացված 

է կռանվածքը, և եթե անհրաժեշտ է, դարբինի պահանջով այն շրջվում է 

այս կամ այն կողմ: 

Դարձիչները պատրաստում են 10-200 տոննա բեռնունակությամբ: 

Նկար 61-ում ցույց է տրված ոչ մեծ բեռնունակությամբ դարձիչ: 

Բարձակային ամբարձիչներ (консулные краны): Բարձակային ամբար-

ձիչներն ապահովում են մետաղների մատուցումը տաքացնող վառա-

րանից դեպի մուրճը կամ մամլիչը, ինչպես նաև կռման ժամանակ պա-

հում են նախապատրաստվածքը մուրճերի և մամլիչների վրա: 

Մեկ տոննա և ավելի ընկնող մասով մուրճերի համար օգտագործում 

են էլեկտրաշարժիչներով աշխատող բարձակային ամբարձիչներ: Ամ-

բարձիչի բարձիկը շրջվում է իր առանցքի շուրջը, ինչի հետևանքով հնա-
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րավորություն է ստեղծվում էլեկտրաշարժիչի միջով բարձրացնել բեռը 

սայլակի վրայից կամ հատակից և դնել նախատեսված տեղը: 

0.75-1 տոննա ընկնող մասով մուրճերը հիմնականում սարքավորվում 

են ձեռքով կառավարվող բարձակային ամբարձիչներով: 

Բարձակային ամբարձիչների բեռնունակությունը պետք է լինի հավա-

սար՝ մուրճի ընկնող մասի քաշին: 

Հատուկ հարմարանքներ: Ժամանակակից դարբնոցային արտադրու-

թյունում, մեքենայական կռման ժամանակ օգտագործում են տարբեր տե-

սակի հարմարանքներ, որոնք հեշտացնում են բանվորի աշխատանքը և 

բարձրացնում արտադրողականությունը: 

Ամենից լայն տարածում են գտել 400-1000մմ չափերի օղակների ստա-

ցումը գլանալայնման միջոցով: 

Նկ. 62ա-ում ցույց է տրված հարմարանքը գլալայման ժամանակ: Այդ 

դիրքում հարմարանքը դրվում է մուրճի թագի օգնությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Սկզբից հատուկ տակդիրի վրա տեղադրում են շրջվող զարկանները, 

այնուհետև անցքի (6) մեջ տեղադրվում են ցցաձողերը և, շղթայի օգնու-

թյամբ, որն ամրացված է մուրճի թակին, շուռ են տալիս հենակները ուղղա-

հայաց դիրքում: Այդ դիրքում հենակներն ամրացվում են ցցաձողերով (5): 
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Գլանալայնման համար նախատեսված նախապատրաստվածքը 

հագցնում են կալակին և ամբարձիչի օգնությամբ տեղադրում հենակների 

վրա, և այդ դիրքով կատարվում է օղակի գլանալայնում: 

Գլանալայնումը վերջանալուց հետո օղակը հանվում է հենակների 

վրայից, կանգնակները (հենակները) ազատում են ցցաձողերից և հեշտու-

թյամբ լոմիկի միջոցով դրվում է հենարանի (4) վրա: 

Նկար 62-ում ցույց է տրված օղակների ճակատների ուղղումը: 

 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Կախված աշխատանքների բնույթից՝ հարմարանքները և սարքերը 

քանի՞ խմբի են բաժանվում, և որո՞նք են: 

2. Ինչի՞ համար են ծառայում աքցանները: 

3. Լծակների դերը կռման ժամանակ: 

4. Ինչի՞ համար են ծառայում ոլորակիչները, և ինչպե՞ս է կատարվում 

ոլորակումը: 

5. Ինչի՞ համար են օգտագործվում մետաղակոճղային աքցանները: 

6. Ինչի՞ համար են ծառայում ամբարձիչային ինքնասեղմող աքցան-

ները: 

7. Բացատրել սկավառակների, խորանարդների և այլ կռանվածքների 

փոխադրման համար աքցանների կառուցվածքը: 

8. Բացատրել բռնիչների կառուցվածքը: 

9. Ինչի՞ համար են ծառայում կապիչները: 

10. Ինչի՞ համար են ծառայում դարձիչները, և ինչպե՞ս է կատարվում 

կռանվածքի շրջումը: 

11. Ինչպե՞ս են օգտագործվում բարձակային ամբարձիչները, քանի՞ 

տեսակի են լինում: 

12. Ինչպե՞ս է կատարվում օղակների գլալայնումը: 
 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

1. Դարբնոցային արտադրամասում գոյություն ունեցող հարմարանք-

ներով և սարքերով կատարել աշխատանքներ: 

2.  Հատուկ հարմարանքի վրա գլանալայնման միջոցով ստանալ 

400մմ օղակներ: 



 
 

132 
 

ՉԱՓՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 

Դարբնոցային աշխատանքների համար օգտագործում են միաչափ և 

բազմաչափ գործիքներ: Միաչափ գործիքները հնարավորություն են տա-

լիս չափելու միայն որոշակի մեծության չափեր, իսկ բազմաչափերը` 

ցանկացած չափի (որոշակի սահմաններում), ի տարբերություն միաչա-

փերի՝ նրանք ունիվերսալ են:  

Միաչափ գործիքների թվին են պատկանում միակողմանի կարկին-

ները, շաբլոնները, տրամաչափերը, խցանները, չափոցները և այլն:  

Բազմաչափ գործիքներից են չափիչ քանոնները, երկկողմանի կորա-

կարգինները, ձողակարգինները և այլն: 

Բացի նշված գործիքներից դարբինը պետք է ունենա պողպատյա 

մետր, պոպատյա քանոն, անկյունարդ, ձողակարկիններ և այլն: 

Մետաղների կարծրությունը որոշելու համար նպատակահարմար է, 

որ արտադրամասում լինի մետաղների կարծրությունը չափող Բրինելի և 

Ռոկվելի մամլիչներ կամ Վիկերսի սարք: 
 

Միակողմանի կորակարկին (одинарный кронциркул) (նկ. 63ա): Ծա-

ռայում է կռանվածքի մեկ չափը ստուգելու համար:  

Դարբինը սկզբից տեղադրում է կորակարկինի ոտիկները պահանջվող 

չափի համար և կռման ժամանակ ստուգում է կռանվածքի չափը: 
 

Երկկողմանի կորակարկին (двойной кронциркул) (նկ. 63բ): Ծառայում 

է կռանվածքի երկու չափերի ստուգման համար:  

Դարբինը տեղադրում է ոտիկները առաջարկված չափի համար, իսկ 

երկրորդ զույգն այլ պահանջվող չափի համար և կռման ընթացքում ստու-

գում է կռանվածքի չափերը: 
 

Եռակողմանի կորակարկին (трайной кронциркул) (նկ. 63գ): Ծառայում 

է կռանվածքների երեք չափերի ստուգման համար: 
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Ներչափ (нутример) (նկ.63ե): Ծառայում է անցքերի և փորվածքների 

ստուգման համար: 
 

Տրամաչափ (калибр) (նկ.63դ): Ծառայում է կիսասռնիների և փոքր 

կռանվածքների հաստության ստուգման համար: 
 

Ձևանուշ (шаблон) (նկ. 63զ): Նախատեսված են բարդ կռանվածքների 

դեպքում դրանց ձևի և ճշտության ստուգման համար: 

 

                  

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                 

                

 

 

 

 

 

 
 

Նկ.63. Չափող գործիքներ 
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Նկ.64. Ձողակարկին 

Ձողակարկին (штангенциркул) (նկ.64): Օգտագործվում են դետալների 

(կռանվածքների) արտաքին և ներքին չափերը ստուգելու համար: Ձողա-

կարկինը բաղկացած է պողպատյա քանոնից (6) և երկու ոտիկներից (1) և 

(9): Մեկ ոտիկը (1) պատրաստված է քանոնի հետ, որպես մի ամբողջու-

թյուն, իսկ մյուս ոտիկը (9)՝ որպես մի ամբողջություն շրջանակի (3) հետ, 

որը շարժվում է քանոնի վրայով: Շրջանակն ունի նոնիուս, որի զրոյական 

գծիկը՝ իրար մոտեցրած ոտիկների դեպքում, համընկնում է քանոնի զրո-

յական գծիկի հետ: Ամբողջական միլիմետրերը հաշվում են քանոնի (6) 

վրա, իսկ միլիմետրերի մասերը նոնիուսի վրա: 

Ձողակարկինի շարժական ոտիկն անհրաժեշտ չափի վրա ճիշտ դնելու 

համար օգտագործում են միկրոմետրիկ հարմարանք՝ միկրոմետրիկ 

պտուտակ (7) և մանեկ (8), որը պտտվելով տեղափոխում է անրիկը (5): 

Սկզբում չափը դնում են մոտավորապես, տեղաշարժելով ոտիկը (9), իսկ 

հետո քանոնի վրա պտուտակով (4) ամրացնում են անրիկը (5) և պտտե-

լով մանեկը (8) տեղափոխում են պտուտակը (7), իսկ նրա հետ միասին 

նաև ոտիկը (9): Անհրաժեշտ չափը ճիշտ դնելուց հետո կառանիչ պտու-

տակով (2) շարժական ոտիկն ամրացնում են քանոնի վրա: 

Դետալի ներքին մակերևույթները չափելու համար օգտագործում են 

շուրթերը (10): Երբ ոտիկներն իրար են հպված, շուրթերի ընդհանուր չա-

փը հավասար է 10մմ: Ուստի ներքին չափման ժամանակ ցուցանակով 

ստացված հաշվին պետք է ավելացնել 10մմ: Ձողակարկինի նոնիուսները 

պատրաստում են հաշվարկի 0.1, 0.05 և 0.02մմ ճշտությամբ: 
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ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԿԱՐԾՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԲՐԻՆԵԼԻ, 

ՌՈԿՎԵԼԻ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՈՎ ԵՎ ՎԻԿԵՐՍԻ ՍԱՐՔՈՎ 

 

Բրինելի եղանակով մետաղի կարծրությունը որոշելու ժամանակ մե-

տաղի մակերևույթի մեջ պողպատյա գնդիկ են ներճնշում և մակերևույթի 

վրա գնդիկին թողած դրոշմահետքի տրամագծով որոշում են մետաղի 

կարծրությունը (նկ.65ա):  

Որքան ավելի կարծր է մետաղը, այնքան ավելի փոքր կլինի դրոշմա-

հետքը:  

Գնդիկը ներճնշում են մամլիչի օգնությամբ (նկ. 65բ): Գնդիկի տրամա-

գիծն ու նրա վրա ազդող բեռնվածքն ընտրում են փորձարկվող մետաղի 

հաստության և մոտավոր կարծրության համապատասխան: 

 

Կարծրությունն ըստ Բրինելի արտահայտող թիվն ստանում են բաժա-

նելով գնդիկի վրա ազդող բեռնվածքը Pկգ դրոշմահետքի մակերեսի մեծու-

թյան վրա Fմմ2: 

HБ= կգ/մմ2 

 

Կարծր նյութերի փորձարկման համար Բրինելի եղանակը պիտանի չէ, 

որովհետև պողպատյա գնդիկը դեֆորմացիայի (ձևափոխման) է ենթարկ-

վում, և դրոշմահետքերը ճիշտ չեն ստացվում: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

136 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Նկ.65. մետաղների կարծրության որոշումը ըստ Բրինելի ТШ  
( կարծրաչափ գնդաձև) 

 ա-փորձարկման սխեմա, բ-սարքի սխեմա, 1-հենոց,  
2-բարձրացման պտուտակ, 3-թափանիվ, 4-փոքր սեղան,  

5-գնդիկ, 6-իլ, 7-զսպանակ, 8,9,10- լծակավոր սիստեմ և կշռաքարեր,  
11-շարժաթև, 12-էլեկտրաշարժիչ, 13-որդնյակային փոխանցում 

 

Ռոկվելի եղանակ (նկ.66): Ռոկվելի եղանակի դեպքում կարծրությունը 

բնութագրվում է 1200 գագաթային անկյունով ալմաստային կոնաձև ծայ-

րոցի կամ 1.558մմ տրամագծով պողպատյա գնդիկի ներխրման խորու-

թյամբ: Փորձարկումը կատարվում է Ռոկվելի մամլիչի վրա: Ռոկվելի 

մամլիչը ունի երեք սանդղակ:  

C սանդղակը ցույց է տալիս կարծրությունը 150կգ բեռնվածության 

տակ, A սանդղակը` երբ փորձարկումը կատարվում է ալմաստային ծայ-

րոցով 60կգ բեռնվածության տակ և B սանդղակը` 100կգ բեռնվածության 

տակ պողպատյա գնդիկով փորձարկելիս: Կարծրությունն ըստ Ռոկվելի 

նշանակվում է HRc, HRA, HRB, որոնց ինդեքսները ցույց են տալիս, թե 

փորձարկումը որ սանդղակով է կատարված: 
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Բարակ թիթեղների և ցեմենտացված ու ազոտացված պողպատների 

կարծրությունը որոշելու համար օգտագործում են սուպեր Ռոկվելի 

մամլիչը: Սա նախորդից տարբերվում է նրանով, որ աշխատում է փոքր 

բեռնվածության տակ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Նկ.66. մետաղների կարծրության որոշում ըստ Ռոկվելի -  ТК  
(կարծրաչափ կռնով)  

 ա-փորձարկման սխեմա, բ-սարքի սխեմա, 1- հիմնական բեռնվածքի 
կշռաքարեր  (40,60 և 50 կգ.),  2-մեղմիչ, 3-լծակ, 4-հիմնական բեռնվածքի 

միացման բռնակ, 5-ինդիկատոր,6-նախնական բեռնվածքի զսպանակ,  
8-առարկայական սեղանիկ, 9-թափանիվ 
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Վիկերսի սարքը (նկ.67) , որը սկզբունքորեն չի տարբերվում Ռոկվելի 

մամլիչից, կարծրության չափումը կատարում է ալմաստային քառանիստ 

բուրգի ներխրման միջոցով, որը փորձարկվող նյութի վրա քառակուսի 

դրոշմահետք է թողնում:  

Այդ քառակուսու անկյունագծի մեծությունը, որը չափվում է սարքի 

վրա տեղակայված հատուկ մանրադիտակով, կարծրության չափանիշ է 

հանդիսանում:  

     Կարծրությունն ըստ Վիկերսի նշանակվում է HV: 

Գոյություն ունեն կարծրության որոշման այլ եղանակներ ու սարքեր 

ևս: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկ.67. Տեղափոխվող սարք 

ա-փորձարկման սխեմա, բ-սարքի սխեմա 
1-փորձարկվող մետաղ, 2-ստուգանմուշ, 3-զարկան, 

4-զսպանակ, 5-գնդիկ 
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

 

1. Ինչպիսի՞ չափող գործիքներ են օգտագործվում դարբնոցային աշ-

խատանքների ժամանակ: 

2. Ի՞նչ տարբերություն միակողմանի, երկկողմանի և եռակողմանի կո-

րակարկինների միջև: 

3. Ինչի՞ համար են ծառայում տրամաչափերը և ձևանմուշները: 

4. Բացատրել ձողակարկինի կառուցվածքը, և ինչպե՞ս են կատարվում 

չափումները: 

5. Բացատրել մետաղի կարծրության չափման համար Բրինելի, 

Ռոկվելի և Վիկերսի սարքերը, դրանց տարբերությունը: Ինչպե՞ս են 

կատարվում կարծրության չափումները: 

 

Առաջադրանքներ 

1. Տեսակավորել դարբնոցային արտադրամասում գոյություն ունեցող 

չափող գործիքները և բացատրել՝ ինչի՞ համար են օգտագործվում 

դրանք: 

2. Ձողակարկինով կատարել չափումներ: 

3. Նախապատրաստվածքի կարծրությունը որոշել Ռոկվելի եղանակով: 

4. Նախապատրաստվածքի կարծրությունը որոշել Բրինելի եղանակով: 

5. Նախապատրաստվածքի կարծրությունը որոշել Վեկերսի եղանակով: 
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ՁԵՌՔԻ ԿՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՑԻԱՆԵՐԸ 

10.1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՁԵՌՔԻ ԿՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  

 

Հնոցում կամ ոչ մեծ վառարանում մինչև կռման ջերմաստիճան տա-

քացրած մետաղի կտորը դարբինը դնում է զնդանի վրա և այն բռնում  աջ 

ձեռքում գտնվող աքցանով:  

Մրճահարը ծանր մուրճով հարվածում է տաքացած մետաղի այն տե-

ղում, որը ցույց է տալիս դարբինը իր ձախ ձեռքով բռնած թեթև մուրճով: 

Եթե պահանջվում է այս կամ այն գործիքը (հատիչ կամ այլ գործիք), 

դարբինը վերցնում է այդ գործիքը պոչամասով` մուրճի փոխարեն, իսկ 

մրճահարը մուրճով խփում է գործիքի գլխիկին: 

Եթե կռանվածքի ջերմաստիճանը իջնում է տրված մարկայի պողպա-

տի կռման համար նախատեսված ջերմաստիճանից, ապա անհրաժեշտ է 

լինում կռվանվածքը տաքացնել 4-6, իսկ երբեմն էլ ավելի անգամ, որպես-

զի ստացվի անհրաժեշտ ձևի ու չափերի առարկան: 

Չնայած դարբինը մշակում է տարբեր ձևի ու չափերի կռանվածքներ, 

նա միշտ կիրառում է նույն մեթոդները, միայն տարբեր հաջորդականու-

թյամբ:  

Այդ մեթոդներից են ձգումը, նստեցումը, չափաբերումը, ոլորումը, ծռու-

մը, զոդումը և այլն: 

Յուրաքանչյուր դարբին ձգտում է պատրաստել բարձր որակի կռան-

վածք՝ սահմանափակ քանակությամբ օպերացիաների կատարումով, 

նշանակում է մետաղի քիչ քանակությամբ տաքացումով: Բարձր որակի 

կռանվածքի ստացումը նվազագույն քանակությամբ ֆիզիկական ուժի և 

ժամանակի ծախսման պայմաններում կախված է դարբնի վարպե-

տությունից:  

Ձեռքի կռման դեպքում դարբինի աշխատանքը բարդ է, և այն պահան-

ջում է բարձր վարպետություն: Մինչ նախապատրաստվածքը տաքանում 

է հնոցում, դարբինը պետք է մտքով պատկերացնի բոլոր այն գործողու-

թյունները, որոնք պետք է կատարի:  
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Վատ է, երբ դարբինը տաքացած մետաղը դնում է զնդանի վրա և չգի-

տի որտեղից սկսի աշխատանքը:  

Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար ձեռքի կռում կատա-

րող դարբինը պետք է պահպանի տեխնիկայի անվտանգության կանոն-

ները: 

 

Աշխատանքը սկսելուց առաջ դարբինը պետք է կատարի հետևյալ գոր-

ծողությունները. 

1. Ստուգի սարքավորման կարգին վիճակը, մաքրի զնդանի աշխա-

տանքային մասը մետաղի մնացորդներից, ջրից, յուղից: 
 

2. Առանձնացնի աշխատանքի համար անհրաժեշտ գործիքը, ստուգի 

դրա սարքինությունը, եթե գործիքը թաց է կամ յուղոտ, մաքրի այն, չո-

րացնի լաթով: Հարվածի ենթարկվող գործիքը պետք է տաքացնել մինչև 

աշխատանքն սկսելը: Գործիքի տաքացումն անհրաժեշտ է հետևյալ 

պատճառներով: Սառը գործիքի պողպատը սովորաբար ունի մեծ ներքին 

լարումներ, որոնք հարվածների ժամանակ կարող են առաջացնել վտան-

գավոր ճաքեր, մետաղի 200-3500C տաքացման ժամանակ այդ լարումները 

վերանում են: Փոքր գործիքի տաքացման համար բավարար է որոշ ժա-

մանակ այն պահել վառարանի բանվորական պատուհանին կամ տա-

քացած նախապատրաստվածքներին մոտ:  
 

3. Խոշոր գործիքները, օրինակ դրոշմները տաքացնում են հատուկ 

գազային կամ նավթային հնոցներում, կան դնում են տաքացված նախա-

պատրաստվածքների վրա: 
 

4. Տրված հանձնարարությունը կատարելու համար հարկավոր է 

ստուգել նախապատրաստվածքի առկայությունը և համոզվել, որ դրանք 

որակյալ են: 
 

5. Հետևել, որ զնդանը թաց կամ յուղոտված չլինի: 
 

6. Չկռել սառը կամ գերտաքացված մետաղը: 
 

7. Հետևել բանվորական տեղի մաքրությանը, թույլ չտալ մնացորդների 

տաք հատվածքների կուտակում, այն ամենը ինչ խանգարում է աշխա-
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տանքին և կարող է հանգեցնել դժբախտ դեպքերի: Նախապատրաստ-

վածքները, կռանվածքները և մնացորդները դասավորել որոշակի տեղում: 

8. Աշխատել տեխնիկայի անվտանգության պահանջներին համապա-

տասխան արտահագուստով: 

Աշխատանքի ավարտին դարբինը պետք է լաթով մաքրի գործիքները, 

հավաքի դրանք, որոշակի տեղում կանոնավոր դասավորի կռանվածք-

ները և թափոնները, ինչպես նաև կարգի բերի բանվորական տարածքը: 

 

 

10.2. ՁԳՈՒՄ ԵՎ ԼԱՅՆԱՁԳՈՒՄ 

 

Ձգումը (протяжка) կռման օպերացիա է, որի դեպքում նախապատ-

րաստվածքը փոքրանում է ընդլայնական հատույթում և մեծանում  երկա-

րությամբ: 

Ձգման ժամանակ մետաղի թելիկները ձգվում են հավասարաչափ, նա-

խապատրաստվածքի հատույթի ամբողջ լայնությամբ:  

Գործնականում ձգման օպերացիայի բովանդակությունն այն է, որ նա-

խապատրաստվածքը հանելով հնոցից կամ վառարանից, դրվում է զնդա-

նի վրա, և անմիջապես հասցվում են հարվածներ մուրճով նախապատ-

րաստվածքին կամ ձգող գործիքին:  

Կռանվածքը հարվածի տեղում դառնում է ավելի բարակ, բայց այդ 

դեպքում մեծանում են նրա երկարությունը և լայնությունը: Այնուհետև 

կռանվածքը շրջում են 900-ով և հարվածում լայնացված տեղում, ինչի հե-

տևանքով կռանվածքը փոքրանում է լայնությամբ, բայց մեծանում է եր-

կարությամբ: Հետագա հարվածների ժամանակ նախապատրաստվածքը 

անընդհատ շրջում են 900-ով և շարժում առաջ և հետ. այդ եղանակով կա-

րելի է ձգել այնքան, մինչև ստացվեն պահանջվող երկարությունը և հա-

տույթը: 

Եթե պետք է մեծացնել շինվածքը երկարությամբ և լայնությամբ հար-

վածում են մուրճի զարկանով կամ ծանր մուրճով, մետաղը տեղաշարժե-

լով զնդանի վրա: Շինվածքը միայն երկարությամբ մեծացնելու համար օգ-
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տագործում են մուրճի սուր կողմը կամ մուրճը՝ զարկանի հետ համատեղ 

հարթիչով (հարթ կամ կլոր):  

Նեղ գործիքներով աշխատելու դեպքում ձգումը կատարվում է արագ 

(նկ. 68): Ձգումից հետո կռանվածքը հարթեցնում են հարթիչով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ.68 Շերտի ձգում 
 

Ձգումը մշտապես կատարվում է նախապատրաստվածքը սկզբից քա-

ռակուսու վերածելով: Եթե կլոր նախապատրաստվածքը պետք է դարձնել 

ավելի փոքր տրամագծով, ապա այն կռումով դարձնում են քառակուսի՝ 

մոտավորապես հավասար փոքր չափի տրամագծի հատույթին, հետո քա-

ռակուսին դարձնում են վեցանիստ, իսկ վեցանիստի նախապատրաստ-

վածքը վերածում են (կռում են) կլորի:  

Եթե միանգամից ձգվի նախապատրաստվածքը, այդ դեպքում ծանր 

մուրճի զարկանը կսկսի շփվել մետաղի հետ փոքր տեղամասով և մետա-

ղը կսկսի երկարել դանդաղ՝ միայն երեսի հարթությունով, մետաղի ներ-

քին շերտը կռման չի ենթարկվի, ինչի հետևանքով կռանվածքի վրա կա-

րող են գոյանալ ճեղքվածքներ: 
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Լայնաձգումը (разгонка) դարբնոցային կռման օպերացիա է, որի դեպքում 

նախապատրաստվածքը մեծանում է ավելի շատ լայնությամբ, քան երկա-

րությամբ: Նախապատրաստվածքի միջին մասում տեղադրում են նեղ 

լայնիչ , որին հարվածում են ծանր մուրճով, որը կատարվում է ոչ մեծ 

տեղամասով, դրանից հետո կատարվում է լայնիչի տեղափոխում՝ մեկ 

աջ, մեկ ձախ և այլն: Հետևաբար մետաղն աստիճանաբար տեղափոխվում 

է կենտրոնից ծայրերը, և դրա հետևանքով մետաղը լայնանում է: Լայնա-

ցումից հետո լայնացված շերտը հարթեցվում է ծանր մուրճի լայն ծայրով 

կամ հարթիչով: 

Ձգման և լայնաձգման դեպքում օգտագործում են հետևյալ գործիքները, 

լայնիչներ, տակահարներ, հարթիչներ, ճնշակներ, հատիչներ (քառթիչներ): 

Լայնիչների ձևերը բերված են նկ.69գ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Նկ. 69. նախապատրաստվածքի լայնացում 
ա-լայնաձգման սխեմա, բ-կլոր գլանալայնում, գ-հարթ գլանալայնում,  

դ-կիսակլոր գլանալայնում 
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Հարթ հարթիչներն օգտագործվում են ձգումից և լայնաձգումից հետո 

կռանվածքները հարթեցնելու համար: 
 

Տակահարներ (подбойки) օգտագործվում են, բացի կռաձգումից, ակո-

սավոր և գոգավոր մակերևույթներ մշակելու համար: Տակահարները 

պատրաստում են գործիքային պողպատներից, ենթարկվում են մխման 

(заколка), իսկ երեսները հղկման: 
 

     Տակահարները լինում են տարբեր ձևերի: 

Նկ. 70ա-ում պատկերված է ակոսավոր և գոգավոր մշակման, իսկ նկ. 

70բ-ում ձգման համար`օգտագործվող տակահարներ: Տակահարներն օգ-

տագործոմ են նաև շերտերի կռաձգման համար (նկ.70գ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հարթիչները (гладилки) կամ հարթեցնող մուրճերն օգտագործվում են 

ուղիղ մակերեսների ուղղման և դրվագման (վերամշակման) համար: 

Հարթիչներն ունեն հարթ բանվորական մակերեսներ, արվում են սուր (նկ. 

71ա) կամ կլորացված ծայրամասերով (նկ.71բ):  

Ինչպես ընդունված է, տակահարների միջոցով նախապատրաստ-

վածքների արտաձգումից հետո այն հարթեցվում է հարթիչներով:  

Մակերևույթները հարթիչներով հարթեցնելիս պետք է թեթև հարված-

ներ հասցնել, քանի որ մետաղները մեծ դեֆորմացիայի ենթարկել պետք 

չէ, բայց անհրաժեշտ է ոչ հավասարաչափ մակերևույթների հարթեցում և 

կռանվածքի նախատեսված չափերի ստացում: 
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                        Նկ.71  Հարթիչ 
 

 

Ճնշակ (обжимка): Ճնշակները օգտագործում են կլոր նախապատ-

րաստվածքների ձգման համար: Ճնշակի ներքին մասը պոչամասի օգնու-

թյամբ ամրացվում է զնդանին (նկ. 72ա), ճնշակի վերին մասը (նկ. 72բ) 

ունի փայտյա բռնակ և դարբինի կողմից վերևից դրվում է կռանվածքի 

վրա: Ճնշակի վերին մասի վրա հարվածում են մեծ մուրճով: 

Նկ. 72գ-ում բերված է օրինակ ճնշակի միջոցով կլոր հատույթով կռան-

վածքի արտաձգումը:  

Բացի կլոր ճնշակներից, օգտագործում են ուրիշ հատույթներով 

ճնշակներ, օրինակ՝ վեցնիստանի, հեղույսների գլխիկների դրվագման 

համար և այլն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հատիչները (քառթիչներ) (перебивки) ծառայում են մետաղի վրա 

կտրում և հատում կատարելու համար: 
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Քառթում են նրա համար, որպեսզի որոշեն մետաղի մի հատույթից 

մյուսը եղած տեղը (սահմանը), այսինքն՝ այն տեղը, որտեղից պետք է կա-

տարվի ձգումը: Հատիչները, ինչպես և ճնշիչները կազմված են վերին (նկ. 

73ա) և ներքին (նկ. 73բ) մասերից: 

Միակողմանի աստիճանների կռման համար օգտվում են միայն հա-

տիչի վերևի մասից: Հատումը կռման դեպքում համարվում է հիմնակա-

նում առաջին օպերացիա: 

Վերևի և ներքևի կողմից մետաղի մեջ պահանջվող խորություն ստա-

նալով՝ ինչպես ցույց է տրված նկ. 73բ-ում, դարբինը նախապատրաստ-

վածքը նախապատրաստվում է հետագա ձգման համար: Նկ. 73գ-ում 

ցույց է տրված նախապատրաստվածքի հատումը ձգումից առաջ, իսկ նկ. 

73դ-ում՝ նախապարաստվածքը ձգված վերջավորությամբ: 

Նկարագրենք որոշ օրինակներ՝ նախապատրաստվածքների ձգման, 

լայնաձգման և մակերևույթների դրվագման ժամանակ: 

Առաջին օրինակ: Ուղղանկյուն չորսուների (брусок) ձգումը միակողմանի 

աստիճանով շերտի (նկ.74): 

 



 
 

148 
 

 

 

 

 

 

 

 
Նկ.74. Շերտի ձգում մի կողմով 

 

 

Աշխատանքը կատավում է օգտագործելով հետևյալ եղանակները և 

գործիքները. 

1. Սեղմել նախապատրաստվածքը (հետևել նշանահատվածքին, որ-

տեղից պետք է կատարվի աստիճանի կռումը): 

Նախապատրաստվածքը տաքացնում են հնոցի կամ վառարանի մեջ 

մինչև վերջնական ջերմաստիճանը (1150-12000C), նրա ծայրերից բռնում 

են աքցանով (ընդ որում, աքցանի բռնակին հագցվում է օղակ) և տեղափո-

խում զնդանի վրա: Պողպատյա մետրով կամ քանոնով չափում են, որտե-

ղից քառակուսի չորսուն պետք է ձգվի շերտի: Այդ տեղում դարբինը տե-

ղադրում է հատիչը (քառթիչը), իսկ մրճահարը ծանր մուրճի թեթև հար-

վածներով հատիչի սուր ծայրը ներխրում է մետաղի մեջ մինչև նախա-

տեսված չափը (նկ.74բ): Եթե նշման ժամանակ նախապատրաստվածքի 

ջերմաստիճանն իջնում է մինչև 8000C, այդ դեպքում նախապատրաստ-

վածքը նորից պետք է տաքացնել: 

    Ձգել նախապատրաստվածքը: Տաքացված նախապատրաստվածքը տե-

ղադրում են մետաղայրուքներից մաքրված զնդանի վրա: Դարբինը տե-

ղադրում է տակահարը նախապատրաստվածքի ձգվող մասի վրա, իսկ 

մրճահարը հասցնում է հաճախակի և ուժեղ հարվածներ տակդիրին: 
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Բարձր որակի նախապատրաստվածք ստանալու համար պետք է այն 

հաճախակի շրջել կողքերի վրա (յուրաքանչյուր 2-3 հարվածից հետո) և 

այդ դիրքերով փոքր հարվածներով կոփել դրանք: Բարակ նախապատ-

րաստվածքները կողքերով կոփելու ժամանակ պետք է հետևել, որպեսզի 

նախապատրաստվածքը չստանա ճոռի ձև: Նախապատրաստվածքի 

ծռման դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապես ուղղել այն: 

Տակահարով ձգումից հետո նախապատրաստվածքի կռման մակերեսը 

լինում է անհավասարաչափ և ստանում է նկ.74 գ-ում պատկերված տեսքը: 

Ձգված մասի մակերեսի հավասարեցման համար հարթեցնում են հարթ 

հարթիչով (նկ. 71ա), որից հետո այն ստանում է նկ. 74 դ պատկերված տես-

քը: 

Երկրորդ օրինակ: Ուղղանկյան ձգումը (նկ.75ա) երկկողմանի աստի-

ճանով շերտի: 

Կռումը կատարվում է օգտագործելով հետևյալ եղանակները և գործիք-

ները. 

1. Նախապատրաստվածքը սեղմել երկու կողմից: Տաքացված նա-

խապատրաստվածքը դրվում է ներքևի հատիչի վրա, որը տեղադրված է 

զնդանի անցքի մեջ: Դարբինը տեղադրում է նախապատրաստվածքի վրա 

հատիչի վերևի մասը, իսկ մրճահարը ծանր մուրճով հասցնում է թեթև 

հարվածներ՝ մինչև վերևի և ներքևի հատիչները ներխրվեն մետաղի մեջ 

պահանջվող աստիճանի խորության չափով, նախապատրաստվածքի 

վերևից և ներքևից: 

Հատումից հետո նախապատրաստվածքը ստանում է նկ. 75 բ-ում պա-

կերված տեսքը: Վերևի հատիչն անհրաժեշտ է տեղադրել նախապատ-

րաստվածքի վրա ուղղահայաց տեսքով: Չպետք է թույլ տալ վերևի հատի-

չի տեղաշարժը ներքևինի նկատմամբ: 

2. Ձգել նախապատրաստվածքը: Հատումից հետո նախապատ-

րաստվածքը տակահարի օգնությամբ ձգում են այնպես, ինչպես ցույց է 

տրված առաջին օրինակում, որի դեպքում սկզբում ձգումը կատարվում է 

տակահարի օգնությամբ մի կողմից, իսկ հետո նախապատրաստվածքը 

շրջվում է 1800 , և ձգումը կատարվում է մյուս կողմով:  
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Յուրաքանչյուր 2-3 հարվածից հետո նախապատրաստվածքը պետք է 

շրջել 900–ով և ծանր մուրճի հարվածներով կատարել կռում: Ձգումից 

հետո նախապատրաստվածքն ունենում է ոչ հավասար մակերևույթ և 

ստանում  նկ.75գ-ում պատկերված տեսքը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկ.75. Երկու կողմից ուղղանկյուն 
չորսուի  ձգումը շերտի 

 

 

 

 

3. Մակերևույթի վերամշակում: Մակերևույթի վերամշակման հա-

մար նախապատրաստվածքը տաքացնում են, խնամքով մաքրում մետա-

ղայրույթներց և հարթեցնում բոլոր կողմերով, հարթ հատիչներով: Դրա-

նից հետո կռանվածքը ստանում է նկ. 75 դ-ում պատկերված տեսքը: 

 

Երրորդ օրինակ: Քառակուսի հատույթով նախապատրաստվածքի 

վերջավորության կռաձգումը: 

Քառակուսի հատույթով նախապատրաստվածքի կռաձգումն ավելի 

փոքր հատույթի (նկ. 76ա), կատարելու համար անհրաժեշտ է. 

1. Ինչպես նախորդ օրինակում, նախապատրաստվածքը սեղմվում է 

երկու կողմից, այնուհետև շրջվում է 900 – ով, և սեղմվում են երրորդ և չոր-

րորդ կողմերը, մինչև նախատեսված աստիճանի խորության չափին հաս-

նելը, այնուհետև նախապատրաստվածքը ստանում է նկ. 76բ-ում պատ-

կերված տեսքը: 
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2. Ձգել նախապատրաստվածքը: Ձգումը կատարվում է տակահարի 

(подбойка) օգնությամբ: Յուրաքանչյուր հարվածից հետո նախապատ-

րաստվածքը շրջում են 900 –ով: Ձգված նախապատրաստվածքն ընդու-

նում է նկ. 76գ-ում պատկերված տեսքը: 

3. Հարթության դրվագում (վերամշակում) (отделка): Նախապատ-

րաստվածքը տաքացնում են, հետո խնամքով մաքրում մետաղայրութնե-

րց և հարթեցնում տափակ հարթիչներով: Յուրաքանչյուր 2-3 հարվածից 

հետո նախապատրաստվածքը շրջում են 900-ով: Դրվագումից հետո 

նախաապատրաստվածքը ստանում է նկ.76 դ-ում պատկերված տեսքը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 
Նկ.76. Նախապատրաստվածքի ձգումը քառակուսի հատույքի 

 

Չորրորդ օրինակ: Քառակուսու ձգումից ստանալ կլոր հատույթ: 

Ուժեղ շրջասեղմումից անմիջապես ձգել քառակուսին և ստանալ կլոր 

հատույթ չի կարելի, քանի որ այդ դեպքում նախապատրաստվածքի մեջ 

կարող են առաջանալ ճաքեր: Սկզբում պետք է քառակուսին ձգել փոքր 

հատույթով, ընդ որում, ձգված քառակուսու կողմերի չափերը պետք է լի-



 
 

152 
 

նեն  հավասար կամ որոշ չափով փոքր, քան պահանջվող բոլորակի (круг) 

տրամագիծը: 

1. Նախապատրաստվածքի ձգումը քառակուսու: Եղանակները և 

գործիքները, որոնք օգտագործվում են նախապատրաստվածքը քառակու-

սի ձգելու համար, կատարվում է այնպես, ինչպես երրորդ օրինակում: 

Ձգումից հետո նախապատրաստվածքը ստանում է նկ,77ա-ում պատ-

կերված տեսքը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկ.77. Քառակուսի չորսուի ձգումը կլոր հատույթի 

 

2. Քառակուսու լիակռումը ութանիստի: Նախապատրաստվածքի 

տաքացումից և մետաղայրուքներից մաքրելուց հետո, բթանում են 

անկյունները: Դրա համար դարբինը նախապատրաստվածքը բռնում է 

աքցանով և սեղմում, կողով դնում է զնդանի վրա, իսկ մրճահարն ընդա-

հատումով, մուրճով ուժեղ հարվածում է անկյուններին: Յուրաքանչյուր 

2-3 հարվածից հետո նախապատրաստվածքը շրջվում է 900-ով և ակյուն-

ները հարվածում են նախապատրաստվածքի երկարություններով, հա-

ջորդաբար բոլոր չորս կողմերին: Դրանից հետո, երբ բոլոր անկյունները 

հարվածվել են, նախապատրաստվածքը ստանում է նկ.77 բ-ում պատկեր-

ված տեսքը, իսկ ութանկյունը կռելուց հետո ստանում է նկ. 77 գ-ում 

պատկերված տեսքը: 
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3. Ութանիստի շրջագլոցումը (обкатка) կլոր նախապատրաստվածքի 

Մինչև շրջագլոցումը նախապատրաստվածքը տաքացնում են, մաք-

րում մետաղայրուքներից, որից հետո տեղադրում են ներքևի կլոր ճնշակի 

վրա, որը նախապես տեղադրվել էր զնդանին: 

Դարբինը տեղադրում է նախապատրաստվածքի վրա վերևի ճնշակը, 

իսկ մրճահարը մուրճով վերևից հասցնում է թեթև հարվածներ: Միաժա-

մանակ դարբինը շրջում է նախապատրաստվածքն իր առանցքի շուրջը և 

աստիճանաբար շարժում է առաջ - հետ, մինչև այնքան ժամանակ, քանի 

դեռ նախապաստրաստվածքը չի ստացել նկ. 77 դ-ում պատկերված տեսքը:  

Հինգերորդ օրինակ:  Շերտի լայնաձգում (разгонка): Շերտի լայնաձգում 

կատարելիս անհրաժեշտ է հետևյալը. 

1. Սեղմել նախապատրաստվածքը: Տաքացված նախապատրաստ-

վածքը տեղադրում են հնոցի վրա և չափում են պողպատյա քանոնով այն 

չափը, որտեղից շերտը (թիթեղը) պետք է լայնաձգվի: Դրանից հետո 

շերտի լայնությամբ դրվում է բարակ, կլոր գրտնակ (раскатка) (նկ. 78ա), 

որը թեթև մուրճի հարվածով պահանջվող խորության չափով սեղմվում է 

մետաղի մեջ: Սեղմումից հետո շերտը ստանում է նկ. 78բ-ում 

պատկերված տեսքը: 
 

2. Ձգել շերտը լայնությամբ: Ձգվող շերտի մեջտեղում, ընդերկայնա-

կան դրվում է գրտնակը և շերտի լայնաձգումը (разгонка) կատարվում է 

գրտնակի վրա մուրճի թեթև հարվածներով: Գրտնակի տեղափոխումը 

կատարվում է հավասարաչափ`մեկ աջ, մեկ ձախ տեղափոխելով 

(նկ.78բ): 
 

3. Նախապատրաստվածքի անհարթ մակերևույթի հարթեցում 

Գրտնակով լայնաձգումից հետո հարթության վրա ստացվում են ան-

հավասարություններ (խորդուբորդություններ):  
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Անհարթությունները վերացնելու համար, մաքրում են այն 

մետաղայրուքներից և հարթեցնում տափակ հարթիչներով (նկ. 78դ): 

Հարթեցնելուց հետո նախապատրաստվածքը ստանում է նկ. 78 ե-ում 

պատկերված տեսքը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձգումից և լայնաձգումից առաջացած թերություններ 
 

1. Նախապատրատրաստվածքի ծռվելը ստացվում է առանց շրջելու, 

միակողմանի կռման դեպքում  

Բացի դրանից, նախապատրաստվածքը կարող է ծռվել հաստության ոչ 

հավասարաչափ տաքացումից: Ձգումից հետո որպեսզի խույս տրվի ծռու-

մից, նախապատրաստվածքը պետք է հաստությամբ հավասարաչափ 

տաքացնել մինչև կռման ջերմաստիճանը: Ձգման ժամանակ նախապատ-

րաստվածքը պետք է շուռ տալ 1800 , յուրաքանչյուր 2-3 հարվածներից 

հետո: 
 

2. Մետաղի կտրված թելերն ազդում են մետաղի մեխանիկական 

հատկության վրա: Այդ թերությունը հնարավոր է, երբ նախապատր-

աստվածքը ձգվում է գրտակի կամ տակահարի օգտագործմամբ: Այդ-

պիսի թերությունից խուսափելու համար անհրաժեշտ է գրտնակը կամ 
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տակահարը տեղադրել այնպես, որ հաջորդ հարվածը ծածկի նախորդ 

հարվածի տեղը:  

Բոլոր ուղղություններով ձգելու դեպքում կռանվածքը կունենա առա-

վել հավասար մակերևույթ, իսկ թելիկները չեն կարող կտրվել:  

Նկ. 79ա-ում բերված է օրինակ, որտեղ նախապատրաստվածքի վրա-

յով գրտնակի ոչ ճիշտ տեղափոխումը երկարությամբ առաջ է բերում նա-

խապատրաստվածքի թելերի կտրատում: 
 

3. Սեղմում (нажим): Ստացվում է գործիքը նախապատրաստվածքի 

վրա ոչ ճիշտ տեղադրելու հետևանքով:  

Նկար 79բ-ում բերված է օրինակ՝ հարթիչի ոչ ճիշտ տեղադրումը, 

նախապատրաստվածքի մակերևույթի հարթեցման ժամանակ: 

Նկար 79գ-ում ցույց է տրված կռանվածքը՝ սեղմված վիճակում, որը 

կարող է բերել ճաքի առաջացմանը: 
 

4. Հիմնական ճաքերը գոյանում են մետաղի անհավասարաչափ լիա-

կռմամբ, ըստ նախապատրաստվածքի հաստության (երկարում է միայն 

մետաղի արտաքին շերտը), եթե կլոր կամ քառակուսի նախապատրաստ-

վածքը միանգամից ձգվի բոլորակի: 
 

5. Նկար 79դ-ում բերված է օրինակ, ճաքի և գոգավորության առաջա-

ցման վերաբերյալ, երբ կլոր հատույթից բոլորակ են ստանում: Ձգումը 

տեղի է ունեցել թույլ հարվածներով: 
 

Բացի թվարկված թերություններից, ձգման դեպքում կարող է առա-

ջանալ մակակոպված (наплетка), հարթային և ներքին ճաքեր: Մակակոպ-

վածքից և ճաքերից խուսափելու համար, գրտնակման ժամանակ, հիմ-

նականում բարակ շերտերի դեպքում, պետք է մուրճով արագ կատարել 

մասնակի և ուժեղ հարվածներ, ընդ որում, անհրաժեշտ է մշտապես շուռ 

տալ նախապատրաստվածքը 900-ով, իսկ բարակ շերտը 1800-ով:  

Մնացած նախապատրաստվածքը ձգել չի կարելի, այն պետք է սկզբից 

տաքացնել մինչև կռման վերջին աստիճանը: 
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Նկ.79 Թերություններ ձեռքի կռման ժամանակ 

 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Ի՞նչ պետք է կատարի դարբինը աշխատանքը սկսելուց առաջ: 

2. Ի՞նչ պետք է կատարի դարբինը աշխատանքի ժամանակ: 

3. Ի՞նչ պետք է կատարի դարբինը աշխատանքի վերջում: 

4. Ի՞նչ օպերացիա է ձգումը և ինչպե՞ս է կատարվում: 

5. Ի՞նչ օպերացիա է լայնաձգումը և ինչպե՞ս է կատարվում այն: 

6. Ի՞նչն է տակահարների դերը:  

7. Ի՞նչն է ճնշակների դերը: 

8. Ի՞նչ դեր են կատարում հատիչները կռման ժամանակ: Բերել օրի-

նակներ: 

9. Ինչպե՞ս է կատարվում ուղղանկյուն չորսուների ձգումը շերտի, 

միակողմանի աստիճանով: 

10. Ինչպե՞ս է կատարվում ուղղանկյուն չորսուների ձգումը շերտի, երկ-

կողմանի աստիճանով: 

11. Ինչպե՞ս է կատարվում քառակուսի հատույթով նախապատրաստ-

վածքի վերջավորության ձգումը: 
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12. Ինչպե՞ս է կատարվում կլոր հատույթի ստացումը քառակուսի ձգու-

մից: 

13. Ինչպե՞ս կատարել շերտի լայնաձգումը: 

14. Ինչպի՞սի թերություններ են առաջանում ձգումից և լայնաձգումից: 

 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Կատարել 15մմ հաստությամբ, 40մմ լայնությամբ և 100մմ երկարու-

թյամբ նախապատրաստվածքի ձգում՝ զնդանի վրա: 

2. Կատարել 10մմ հաստությամբ, 50մմ լայնությամբ և 150մմ երկարու-

թյամբ նախապատրաստվածքի լայնաձգում 50մմ երկարության չա-

փով: 

3. Ø 50մմ տրամագծով, l=250մմ երկարությամբ կլոր ձողի վրա ստա-

նալ ակոսավոր և գոգավոր մակերևությներ: 

4. Ճնշակների միջոցով ձգել ø 50մմ տրամագծով, l=250մմ կլոր ձողը: 

5. Հատիչով կատարել ø100մմ տրամագծով և l=350մմ երկարությամբ 

կլոր ձողերի հատում (քառթում): 

6. Կլոր նախապատրաստվածքի ձգումից հետո կատարել մա-

կերևույթի վերամշակում: 

7. Կատարել ուղղանկյուն չորսվակների ձգում, շերտի միակողմանի 

աստիճանով: 

8. Կատարել ուղղանկյուն չորսվակի ձգում, շերտի երկկողմանի աս-

տիճանով: 

9. Կատարել քառակուսի հատույթով նախապատրաստվածքի վերջա-

վորության կռաձգում: 

10. Քառակուսու ձգումից ստանալ կլոր հատույթ: 

11. Կատարել նախապատրաստվածքի ձգումը քառակուսու: 

12. Քառակուսին լիակռել ութանիստի: 

13. Ութանիստը շրջագլորել կլոր նախապատրաստվածքի: 

14. Հարթեցնել անհարթ մակերևույթը: 
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10.3. ՀԱՏՈՒՄ 

 

Հատումը (рубка) օպերացիա է, որի դեպքում նախապատրաստվածքից 

կամ կռանվածքից անջատվում է մետաղի մի մասը: Հատումով նախա-

պատրաստվածքի կամ կռանվածքի հարթություններից անջատում են 

ճեղքվածքները և ուրիշ արատները (пороки): Ձեռքի կռման ժամանակ օգ-

տագործում են հատման երկու տեսակներ՝ վերնահատում (надрубание) և 

կտորահատում (отрубание): 

Վերնահատումը հատման այն տեսակն է, որի դեպքում նախապատ-

րաստվածքը հատվում է որոշակի խորությամբ: Որոշակի խորությամբ 

հատման դեպքում ստանում են աստիճաններ (խորշեր) կամ շրջուսիկներ 

(заплечиков): 

Վերնահատման օպերացիան այլ կերպ անվանում են նշման օպե-

րացիա: Վերևում բերված են օրինակներ, որտեղ վերնահատումով ստա-

նում են միակողմանի կամ չորսկողմանի աստիճաններ: Դարբինը պետք 

է ընդունի, որ չի կարելի վերնահատել նախապատրաստվածքը պոչա-

մասում, որովհետև կգոյանա գոգավորություն, և կռանվածքը կլինի 

խոտան: 

Նկար 80բ-ում բերված է օրինակ, որտեղ նախապատրաստվածքի վրա 

առաջացել են գոգավորություն և ճաքեր, որովհետև վերնահատումը կա-

տարվել է չափազանց մոտ պոչամասին (նկ.80ա): 

 

 

 

 

 

 

                           ա)                                                           բ) 

 

Նկ.80. Առանցքային ճաքերի  
և գոգավորությունների առաջացում 
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Կտրատումը (отрубание) հատման տեսակ է, որի դեպքում նախա-

պատրաստվածքն առանձնանում է կռանվածքից, կամ երկար նախա-

պատրաստվածքները բաժանվում են առանձին առաջադրված մասերի: 

Մետաղը կարելի է հատել սառը և տաք վիճակներում: 

Սառը մետաղի հատումը վտանգավոր օպերացիա է, քանի որ կտըրտ-

ված մետաղի կտորները կարող են թռչել բավականին հեռու տարածու-

թյան վրա և վիրավորել բանվորին:  

Դրա համար սառը հատման ժամանակ պետք է հետևել ապահովու-

թյան բոլոր խորhուրդներին (հանձնարարականներին), և նախ և առաջ 

աշխատանքի ժամանակ նախատեսել պաշտպանակներ և թույլ չտալ 

բանվորներին գտնվել հատվող պոչամասի կողմը:  

Սառը պայմաններում հաստ և լայն շերտերի (полоса) հատումը պա-

հանջում է երկար ժամանակ, բացի դրանից, պետք է հաճախակի ուղղել և 

սրել գործիքը:  

Կտրման դեպքում մետաղի մեջ կարող են ի հայտ գալ մեծ լարումներ և 

նույնիսկ առաջանալ ճաքեր: Դրա համար սառը պայմաններում կարելի է 

հատել միայն փափուկ մետաղից բարակ և նեղ շերտեր: Հատուկ և բարձր 

լեգիրացված մետաղները սառը պայմաններում հատել չի կարելի, քանի 

որ կտրման տեղում նախապատրաստվածքի պոչամասում առաջ կգան 

բարձր լարումներ, և կգոյանան ճաքեր: 
 

Տաք պայմաններում հատման ժամանակ մետաղը հնոցում կամ վառա-

րանում տաքացնում են մինչև պայծառ բալենու գույն ստանալը, այսինքն՝ 

850-9500C: 

Ձեռքի հատման համար օգտագործում են դարբնոցային հատիչներ 

(зубило):  

Հատիչները լինում են տարբեր տեսակի, կախված այն բանից, թե 

նախապատրաստվածքն ինչ պայմաններում պետք է հատել՝ սառը, թե 

տաք:  

Այն հատիչները, որոնք նախատեսված են տաք պայմաններում հա-

տելու համար, տարբերվում են սառը պայմաններում աշխատող հատիչ-

ներից իրենց սայրերի անկյուններով:  
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Սառը պայմաններում մետաղների հատման համար հատիչի վերջնա-

մասերը սրվում են 45-600-ով (նկ.81ա), իսկ տաք պայմաններում մետաղ-

ների հատման համար՝ 80-850 (նկ. 81բ): 

Դարբնոցային հատիչները պատրաստում են կարծր գործիքային պող-

պատներից: Հատիչի կտրող մասի սայրերը կռելուց հետո ենթարկում են 

մխման: Հատիչները նստեցվում են (ամրացվում են) փայտյա բռնակների 

վրա, կամ ամրացվում են մետաղալարերով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

               

 

 

 

 

 

Նկ. 81. Դարբնոցային հատիչներ 
 

Տաք պայմաններում մետաղի հատման դեպքում հատիչի սայրը պետք 

է սառեցնել սառը ջրում, քանի որ ուժեղ տաքացված վիճակում աշխա-

տանքի ժամանակ հատիչի սայրը կորցնում է կարծրությունը և դառնում 

անպետք՝ հետագա աշխատանքների համար: 

Հատիչի սայրը սառը մետաղների կտրման համար յուղում են մեքենա-

յական յուղով, ինչի շնորհիվ ավելանում է դրա կայունությունը: 
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Հատման հեշտացման և արագացման դեպքում հաճախ օգտագործում 

են գործիք, որ կոչվում է ենթահատիչ (подсечка) (նկ. 82): 

 

 

 

 

 

         Նկ. 82. Ենթահատիչ 

 

 

      Ենթահատիչը տեղադրում են զնդանի վրա, դրա վրա դնում են նախա-

պատրաստվածքը և, հատիչը տեղադրելով ենթահատիչի սայրին, հար-

վածում են մուրճով: 

Ենթահատիչները պատրաստում են գործիքային պողպատներից՝ 

ենթարկելով մխման ու մխամեղմման: 

Հատման օրինակներ և եղանակներ: Նախապատրաստվածքը սառը 

պայմաններում հատելու համար դարբինը նախապես կատարում է նշա-

գծում՝ կավճով նշելով այն տեղը, որտեղ պետք է կատարվի հատումը: Հե-

տո վերցնում է նախապատրաստվածքը դնում է այն զնդանի վրա և ձախ 

ձեռքով բռնելով այն աջ ձեռքով դարբնոցային հատիչը դնում է նշագծված 

տեղում (նկ.83ա), մրճահարը հատիչին հարվածելով կիսահատում է այն, 

մոտավորապես նախապատրաստվածքի հաստության կեսի չափով:  

Հատման ժամանակ դարբինը պետք է հետևի, որպեսզի նախապատ-

րաստվածքը զնդանի վրա նստի կիպ, իսկ հատիչը խիստ ուղղահայաց լի-

նի. հակառակ դեպքում մուրճի հարվածից հատիչը կթռչի դուրս՝ վնաս 

պատճառելով բանվորներին: 
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Նկ. 83. Ձողիկի հատում սառը վիճակում 

Նկատի ունենալով կտրվածքի տեղը, նախապատրաստվածքը շրջվում 

է 1800-ով, հատիչը դրվում է հակառակ հատման կողմին և, հատիչին մի 

քանի հարվածներ հասցնելով, հատվում է նախապատրաստվածքը և հե-

ռացվում աշխատանքի վայրից: Վերջնական հատումից առաջ (այսինքն՝ 

մինչև վերջին հարված հասցնելը), նախապատրաստվածքը դնում են այն-

պես, որպեսզի գիծը, որը պետք է հատել, համընկնի նախօրոք արված 

հատման եզրի հետ (նկ. 83բ): Եթե մետաղը կարծր է, այդ դեպքում երկու 

հատման տեղի փոխարեն արվում է չորսը, այսինքն՝ ամեն մի հատումից 

հետո նախապատրաստվածքը շրջվում է 900-ով: 

Թերթային բարակ մետաղների հատման դեպքում զնդանի վրա դրվում 

է փափուկ մետաղից տակդիր, որպեսզի չփչանա հատիչը: 

Հատուկ և լեգիրացված պողպատների, ինչպես նաև հաստ (2մմ-ից 

ավելի) նախապատրաստվածքների հատումը կատարվում է տաքացված 

վիճակում: Դարբինն աքցանով վերցնում է տաք նախապատրաստվածքը, 

իսկ վերևից ենթահատիչի սայրի ուղղությամբ ուղղահայաց դնում է 

հատիչը:  

Մրճահարը հատիչին հասցնում է մի քանի հարված, այնքան ժամանակ, 

մինչև հատիչի և ենթահատիչի միջև ստացվի ոչ մեծ միջնակապ: 
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Դարբինը պետք է հետևի, որպեսզի հատիչը միշտ լինի հակառակ են-

թահատիչին, դրանից հետո նախապատրաստվածքը դրվում է զնդանի 

ծայրամասում, և հատիչի թույլ հարվածներով կտրվում է այն: 

 

Հատման ժամանակ տեխնիկայի անվտանգության կանոնները 

Բացի տեխնիկայի անվտանգության կանոններից, հատման ժամանակ 

պետք է հետևել լրացուցիչ կանոնների. 

1. Թույլ չտալ հատիչի գլխին գամահատում (раскленка): Գամահար-

ված հատիչի գլխիկից կարող են թռչել մետաղի մասնիկներ և վիրավորել 

բանվորին: 

2. Մետաղի հատման ժամանակ դարբինը և մրճահարը պետք է 

կանգնեն այնպես, որպեսզի նրանց չդիպչեն մետաղի մասնիկները: 

3. Յուրաքանչյուր հատման ժամանակ վերջին հատվածը պետք է 

կատարել ուշադիր: 

4. Հատման ժամանակ չի թույլատրվում կանգնել մետաղի հատվող 

մասի կողմը, քանի որ մետաղի կտրված մասնիկը կարող է թռչել և առա-

ջացնել վնասվածք: 

5. Հատիչը պետք է դնել նախապատրաստվածքի վրա ուղահայաց 

վիճակում, իսկ հատման ժամանակ ենթահատիչի հետ՝ հակառակ ենթա-

հատիչին, հակառակ դեպքում հատիչին հարվածելու ժամանակ այն կը-

թռչի որևէ կողմի վրա՝ վնաս պատճառելով բանվորին: 
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

 

1. Ի՞նչ օպերացիա է հատումը, և ինչպիսի՞ տեսակներից է կազմված 

այն: 

2. Ի՞նչ է վերնահատումը, և ինչպի՞սի աշխատանքներ են կատար-

վում: 

3. Ի՞նչ է կտրատումը, և ինչպիսի՞ աշխատանքներ են կատարվում: 

4. Ինչպե՞ս է կատարվում նախապատրաստվածքի մշակումը սառը 

պայմաններում: 

5. Ինչպե՞ս է կատարվում նախապատրաստվածքի մշակումը տաք 

պայմաններում: 

6. Ինչպե՞ս են տարբերվում սառը և տաք պայմաններում աշխատող 

հատիչները: 

7. Ի՞նչ նյութերից են պատրաստում հատիչները: 

8. Հատման հեշտացման համար ինչպիսի՞ գործիք են օգտագործում, 

և ինչպե՞ս է կատարվում դրա միջոցով հատումը: 

9. Բերել մի քանի օրինակ՝ հատումով աշխատաքներ կատարելու 

համար: 

10. Հատուկ և լեգիրացված պողպատները ինչպիսի՞ պայմաններում 

են մշակվում և ինչու՞: 

11. Հատման ժամանակ տեխնիկայի անվտանգության կանոնները: 

 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Կատարել թերթային բարակ նախապատրաստվածքի հատում 

սառը պայմաններում: 

2. Կատարել նախապատրաստվածքի հատում տաք պայմաններում: 
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8.4 ԿՌԱՆՍՏԵՑՈՒՄ 
 

Կռանստեցում (осанка) կոչվում է այնպիսի դարբնոցային օպերացիան, 

որի դեպքում նախապատրաստվածքը մեծանում է ընդլայնական հատույ-

թով և փոքրանում է երկարությամբ: Դարբնոցային արտադրությունում օգ-

տագործում են երեք տեսակի կռանստեցումներ`լրիվ, ծայրային և միջանկ-

յալ: Վերջին երկու տեսակը հաճախ անվանում են նստեցում (высадка): 
 

Լրիվ կռանստեցումը օգտագործում են այն դեպքում, եթե անհրաժեշտ 

է լինում նախապատրաստվածքի հատույթը մեծացնել ամբողջ երկարու-

թյամբ: Լրիվ կռանստեցման ժամանակ նախապատրաստվածքը տա-

քացնում են, հետո ուղղահայաց տեղադրում են զնդանի վրա և մուրճով 

հարվածում դրա վերևի ճակատին, ինչի հետևանքով այն փոքրանում է 

երկարությամբ և մեծանում լայնական հատույթով: Ծայրային նստեցումն 

օգտագործում են անհրաժեշտության դեպքում երբ հարկ է լինում նախա-

պատրաստվածքը հաստացնել ծայրային մասով: 

Միջանկյալ նստեցման համար տաքացնում են միայն նախապատ-

րաստվածքի մեջտեղը, այնուհետև այն ուղղահայաց դնում են զնդանի 

վրա և ծայրային մասին մուրճով հարվածում են, ինչի հետևանքով հաս-

տանում է միայն նախապատրաստվածքի միջին մասը: Եթե պահանջվում 

է նախապատրաստվածքը նստեցնել ոչ մեծ տեղամասով, տաքացումը 

կատարվում է այդ տեղամասից ավելի մեծ չափով, բայց տաքացված այն 

տեղը, որը չպետք է նստեցվի, սառեցնում են ջրով:  

Գլանային նախապատրաստվածքները կռանստեցման դեպքում ըն-

դունում են տակառի ձև: Դրա համար կռանստեցման տեղում նախա-

պատրաստվածքի թելիկները պետք է ծռվեն: 

Կարծր մետաղների կռանստեցման ժամանակ հնարավոր է կտրվեն 

թելիկները, և դա կարող է պատճառ դառնալ ճաքերի գոյացմանը:  

Փափուկ մետաղները կռանստեցումը ընդունում են ավելի լավ, քան 

ամուրները: Ինչքան հաստ է նախապատրաստվածքը, կռանստեցման 

համար ավելի շատ ուժ է պահանջվում: 
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Կռանստեցման համար բացի սովորական դարբնոցային գործիքներից 

(զնդան, աքցան, ձեռնամուրճ և ծանր մուրճ), օգտագործում են նաև տար-

բեր հարմարանքներ: 

Նկար 84-ում պատկերված են երկու մեխագործիքներ (гвоздильный) 

հեղույսների և պտուտակների թաքնված և քառակուսի գլխիկների 

նստեցման (высадка) համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ա)                                բ) 

 

 
Նկ.84 Պտուտակների և հեղույսների թաքուն (ա) և քառակուսի  

(բ) գլխիկների նստավորման համար գամահան 

 

Կռանստեցման համար անհրաժեշտ է լավ և հավասարչափ տաքացնել 

նախապատրաստվածքը, կռանստեցման հատույթի ամբողջ երկարու-

թյան չափով: Հավասարաչափ կռանստեցման համար պետք է նախա-

պատրաստվածքը հաճախակի շրջել առանցքի շուրջը: Նախաատրաստ-

վածքի կռանստեցման երկարությունը չպետք է լինի ավելի 2-2.8 անգամ 

տրամագծի նկատմամբ, հակառակ դեպքում կռանստեցման ժամանակ 

այն կծռվի: Օրինակ, 25մմ տրամագծով երկարությունը չպետք է լինի 

25×2.8=70մմ-ից ավելի; 
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Բերենք նախապատրաստվածքի կռանստեցման օրինակներ: 

Առաջին օրինակ՝ նախապատրաստվածքի պոչի նստեցում: Նախա-

պատրաստվածքի պոչը տաքացնում են հնոցում մինչև վերջին (կռման) 

ջերմաստիճանը, հետո դարբինը նախապատրաստվածքի տաքացած պո-

չը դնում է վերևում (նկ.85ա), և մրճահարը հարվածում է մուրճով: Այն 

ստանում է նկ. 85բ պատկերված տեսքը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Երկրորդ օրինակ՝ նախապատրաստվածքի միջին մասի նստեցում: 

Նախապատրաստվածքի միջին մասը տաքացնում են հնոցում մինչև 

կռման ջերմաստիճանը, այնուհետև նախապատրաստվածքը դարբինը 

ուղղահայաց դնում է զնդանի վրա և աքցանով բռնում այն տեղից, որը 

չպետք է ենթարկվի կռանստեցման, և մրճահարը հարվածում է մուրճով, 

արդյունքը լինում է այն, որ նախապատրաստվածքի տաքացված մասը 

լայնանում է (նկ.86): 
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Նկ.86. Նստավորում 

 

 

Երրորդ օրինակ՝ նախապատրաստվածքի լրիվ կռանստեցում: Նախա-

պատրաստվածքը ամբողջ երկարությամբ հավասարաչափ տաքացվում 

է, հետո ուղղահայաց դրվում  զնդանի վրա և դրա մեջտեղից պահվում է 

աքցանով: Նախապատրաստվածքի վերին պոչամասին հասցվում են ու-

ժեղ, բայց հաճախակի հարվածներ:  

Հետագա հարվածներն ավելի են ուժեղացվում՝ կախված նախապատ-

րաստվածքի լայնացումից: 
 

ՆԿ. 87-ում պատկերված է ճիշտ կռանստեցված նախապատրաստված-

քը: Կռանստեցման ժամանակ պետք է հետևել, որպեսզի նախապատ-

րաստվածքը չծռվի և չստացվի թեք (շեղ կողերով): 
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Նկ.87. նախապատրաստվածքի լրիվ նստեցում 
 

Արատներ կռանստեցման ժամանակ: Նստեցման ժամանակ հնարա-

վոր են նախապատրաստվածքի ծռում (նկ. 88ա) և շեղ կողեր (նկ.88բ): Այդ 

արատները կարող են առաջանալ հետևյալ հետևանքներով. 
 

1. Նախապատրաստվածքի կռանստեցման երկարությունը վերցված 

է ավելի, քան 2-2.8 անգամ ավելի տրամագծից, կռանստեցման ժամանակ 

նախապատրաստվածքը հաճախակի շուռ չի տրվել իր առանցքի շուրջը, 

նրա պոչամասին հարվածվել է ոչ թե մեջտեղում, այլ շեղված: Նախա-

պատրաստվածքը չի տաքացվել իր հատույթի ամբողջ երկարությամբ, 

կռանստեցման ընթացքում նախապատրաստվածքը ոչ մեծ ծռվածքի 

դեպքում չի ուղղվել, և շարունակվել է կռանստեցումը, բացի ծռվածքից և 

շեղ կողերից, բռնիչով ճիշտ տեղից չի սեղմվել: 

Հաճախ ի հայտ է գալիս արտաքին և ներքին ճաքեր՝ նկ. 88գ-ում պատ-

կերված ձևով, եթե նախապատրաստվածքը հատույթով ոչ լրիվ է տաքացվել: 
 

Նկ. 88գ-ում պատկերված ըմպանակը (рюмка) առաջանում է նաև մուր-

ճի թույլ հարվածների դեպքում: 
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Նկ. 88.  Ծռում (ա), շեղակող (բ), 
ըմպանակ(գ) նստեցման 

ժամանակ 
 

 
 

 

 

 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում կռանստեցման օպերացիան: 

2. Ինչպիսի՞ կռանստեցումներ կան: 

3. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում լրիվ կռանստեցումը: 

4. Ինչպե՞ս է կատարվում նախապատրաստվածքի միջանկյալ նստե-

ցումը: 

5. Ինչպե՞ս է կատարվում նախապատրաստվածքի ծայրային նստե-

ցումը: 

6. Ինչպե՞ս է կատարվում նախապատրաստվածքի պոչի նստեցումը: 

7. Ինչպե՞ս է կատարվում նախապատրաստվածքի միջին մասի նստե-

ցումը: 

8. Ինչպե՞ս է կատարվում նախապատրաստվածքի լրիվ կռանստե-

ցումը: 

9. Ինչպիսի՞ արատներ են առաջանում կռանստեցման ժամանակ: 
 

 

 

 

 

 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Նստեցնել նախապատրաստվածքի վերջավորությունը: 

2. Նստեցնել նախապատրաստվածքի մեջտեղը: 

3. Նախապատարստվածքը նստեցնել լրիվ երկարությամբ: 
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ԿՈՐԱՑՈՒՄ (ՃԿՈՒՄ) (ГИБКА) 

Ձեռքի կռման ժամանակ կորացումը կատարվում է հետևյալ ամենա-

հասարակ ձևով. կորացվող թերթը դրվում է զնդանին և սեղմվում է ծանր 

մուրճով, իսկ ուրիշ մուրճով հասցվում են հարվածներ ազատ ծայրա-

մասի վրա: Եթե դարբնոցում կա մուրճ (հաստոց), ապա նախապատ-

րաստվածքը սեղմվում է զարկանների մեջ և մուրճի հարվածներով ծռում 

են թերթի ազատ ծայրերը: Ծռման ժամանակ մետաղի արտաքին շերտը 

ձգվում է ВГ տեղամասով, իսկ ներքին շերտը սեղմվում է ДЕ տեղամասով 

(նկ. 89): Մետաղի այն շերտը, որն ընկած է АОБ գծի վրա, չի ենթարկվում 

ոչ ձգման և ոչ էլ սեղմման, այլ գտնվում է միջանկյալ վիճակում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ.89. մետաղի ծռման ժամանակ մետաղի ձևի փոփոխությունը և 
թելիկների դասավորությունը 

Եթե մետաղը պլաստիկ չէ, կամ կորացումից առաջ տաքացվել է ոչ 

բավարար, ապա չորսուի ծռված արտաքին մակերևույթի վրա գոյանում 

են ճաքեր, իսկ ներքին մակերևույթին՝ ծալվածք: Չորսուի հատույթը կո-

րացումից հետո դառնում է օվալաձև (նկ.89, հատույթ 1-1) : Չորսուի հա-

տույթը նախնական ձևը պահպանելու համար ծռման արտաքին շերտը 
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ենթարկում են մետաղի նստեցման (подсоживание металла), որից հետո 

կատարում են կորացում (նկ. 90ա), հետո ծռում: 

Նստեցման տեղում մետաղի ավելցուկը տալիս է հնարավորություն 

կորացումից հետո պահպանելու չորսուի նախնական ձևը (նկ.90բ): 

Ճկման ժամանակ պետք է տաքացնել նախապատրաստվածքի այն տե-

ղամասը, որտեղ տեղի է ունենալու ճկվածքը: Եթե տաքացվի նախատես-

ված տեղամասից մեծ, ապա տեղամասի ծայրամասերը կծռվեն, այդ դեպ-

քում պետք է ուղղել: 

Կորացման համար օգտագործում են տարբեր հարմարանքներ՝ եղա-

նիկներ, բռնակներ, շաբլոններ, տակդիր դրոշմներ և այլն: 

 

                             հարվածի ուղղություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                        ա)                                           բ) 

 

Նկ.90  Չորսուի ծռում (ա) և ծռումից հետո նստեցում (բ) 
1-չորսու, 2-զնդան, 3-զարկան, 4-նախապատրաստվածք 

 
Նկ. 91 ա-ում պատկերված է եղանիկով կորացումը զնդանի վրա, իսկ 

91 բ-ում՝ զնդանի վրա կորացման բռնակ, բացի դրանից, կորացման ժա-

մանակ շատ հաճախ կիրառում են տակդիր դրոշմներ (նկ. 93ա) և ստորին 

տակդիր (нажник) (նկ.92բ), որը բավականին հեշտացնում է կորացումը 

(նկ.92գ): 
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                       ա)                                            բ) 

 

 
 

Նկ.91. Կլոր նախապատրաստվածքի ծռում եղանիկի օգնությամբ (ա),  
և շերտի ծռում ճարմանդի օգնությամբ (բ) 

1-եղանիկ, 2- կլոր նախապատրաստվածք, 3-զնդան, 4- տակահար, 5- 
նախապատրաստվածք, 6-ճարմանդ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Նկ.92. Տակդիր դրոշմոց (ա), անկյունային ներքնամաս (բ), 
դրանց օգտագործումը (գ) 
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Նկ.93.  Ունկի ծռում 
1-զնդակի քթիկ. 2-զնդան 

 

Ներքևում բերված են կլորացման օպերացիաների օրինակներ: 

Օրինակ առաջին՝ ոչ մեծ չափի ականջիկի (ունկի) կորացում: Նախա-

պատրաստվածքը տաքացած ծայրամասով ընդլայնական դիրքով դրվում 

է զնդանի քթամասի վրա, և ձեռնամուրճի հարվածներով կորացնում են 

դրա վերջավորությունն այնպես, ինչպես ցույց է տրված նկ.93ա-ում: 

Այնուհետև դրվում է զնդանի կողին և կորացվում է 600 – 700-ով (նկ.93բ), 

ընդ որում, կորացված մասի երկարությունը պետք է լինի հավասար 

միջին (нейтрал) գծի երկարությանը: 

Դրանից հետո նախապատրաստվածքը շուռ է տրվում 1800-ով, դրվում 

է զնդանին ընդլայնական դիքով, և կորացվում է նկ. 93 գ –ում պատկեր-

ված եղանակով: Դրանից հետո նախապատրաստվածքը շրջվում է 1800, 

հագցվում է զնդանի քթիկին կորացվում է նախապատրաստվածքի ծայ-

րամասը մինչև պահանջվող չափը և ձեռնամուրճի թեթև հարվածներով 

հանվում է (նկ. 93դ): 
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Երկրորդ օրինակ՝ ծռում սուր անկյուն: Նախապատրաստվածքի 

ծռման տեղում, որպեսզի ստացվի սուր անկյուն, անհրաժեշտ է հավելյալ 

մետաղ, որը կարելի է ստանալ նախապատրաստվածքի տեղային նստեց-

ման ճանապարհով: Նախապատրաստվածքը ծռման տեղում դնում են 

զնդանին ուղղահայաց դիրքով և ազատ վերջամասին հարվածելով ստա-

նում են ուռուցիկ տեսք (նկ. 94ա): 

Մեծ երկարությամբ նախապատրաստվածքների նստեցումը կատար-

վում է հետևյալ եղանակով. նախապատրաստվածքի նստեցման տեղը 

տաքացնում են, ուղղահայաց դնում են զնդանի վրա և մի ծայրին հարվա-

ծում են մուրճով, կամ հորիզոնական հենում են նրան զնդանի կողքին և 

մյուս ծայրամասով ծանր մուրճով հարվածներ են հասցնում: Տաքացման 

տեղում նախապատրաստվածքը նստում է, նստումից հետո նախապատ-

րաստվածքն ուղղում են և հետո ծռում ուղիղ անկյունով: Անկյան գագաթը 

պետք է գտնվի լայնացման մեջտեղում: Ծռումը կատարվում է զնդանի 

անցքում այնպես, որ նախապատրաստվածքի տաքացման տեղը գտնվի 

անցքի հակառակ կողմը, իսկ մյուս ծայրը ծռվի զնդանին (նկ. 94բ):  
 

 Ծռման տեղը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
Նկ. 94. Շինվածքի սուր  

    անկյան ծռում 
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Դրանից հետո կատարվում է անկյան ուղղումը: Պատրաստի նախա-

պատրաստվածքը պետք է լինի սուր անկյուն (նկ. 94դ): 

Արատներ կորացման ժամանակ: Կորացման ժամանակ հնարավոր են 

հետևյալ արատները՝ մետաղի խզում, որը ստացվում է նախապատ-

րաստվածքի սառեցված կամ ոչ բավարար տաքացման դեպքում, մետաղի 

կռանստեցում (утяжка) (կորացման տեղում նախապատրաստվածքը լի-

նում է բարակ), երբ կորացումը կատարվում է առանց նախնական նստեց-

ման: 

 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

 

1. Ինչպե՞ս է կատարվում նախապատրաստվաքծի կորացումը: 

2. Ծռումից առաջ ինչի՞ համար են կատարվում տաքացված տեղա-

մասի նստեցումը: 

3. Ինչպիսի՞ հարմարանքներ են օգտագործում կորացման ժամանակ: 

4. Ինչպե՞ս է կատարվում ոչ մեծ չափի ականջիկի կորացումը: 

5. Ինչպե՞ս է կատարվում նախապատրաստվածքի ծռումը սուր անկ-

յան տակ: 

 

Գործնական աշխատանք 

 

1. Կորացնել ոչ մեծ չափի նախապատրաստվածքի ականջիկը: 

2. Ծռել նախապատրրաստվածքը սուր անկյան տակ: 
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10.6. ԾԱԿՈՏՈՒՄ ԵՎ ԱՆՑՔԱՀԱՏՈՒՄ 

Ծակոտումը (пробивка) և անցքահատումը (прошивка) օգտագործում 

են շինվածքների կռման ընթացքում անցքեր ստանալու համար: 

Անցքահատման մեթոդով անցքեր ստանում են բարակ կռանվածք-

ներից, և այդ դեպքում մետաղի կտորը տաքացնում են 900-10000C ջերմ-

աստիճանով, տեղադրում են զնդանի վրա կամ կռանվածքի (2) տակ այն-

պես, որպեսզի այնտեղ, որտեղ պետք է կատարվի անցքահատումը, համ-

ընկնի զնդանի կամ կռանվածքի անցքերին (նկ. 95): Դրանից հետո այն 

տեղը, որտեղ պետք է անցքահատեն, տեղադրում են անցքահատիչը (бо-

родок) (1) և մուրճով հարվածում դրա բութ կողմին: Անցքահատը մետաղը 

կտրում է առանց անցքի լայնացման:  

Անցքահատումից հետո զնդանի կամ օղակի անցքով ընկնում է մետա-

ղի կտրվող մասը (4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ.95. Անցքի ծակահատումը շերտի մեջ,  
ծակահատիչով 
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Ծակահատման մեթոդով ստանում են անցքեր ավելի հաստ նախա-

պատրաստվածքներից: Ծակահատման ընթացքն այլ կերպ է, քան` անց-

քահատմանը: Նախապատրաստվածքը տաքացնում են 900-10000C ջերմ-

աստիճանով և դնում են զնդանի վրա այնպես, որ ծակահատվող տեղը 

համընկնի զնդանի անցքին: Այն տեղում, որտեղ պետք է ծակահատվի 

անցքը, տեղադրվում է անցքահատը (бородок):  

Ծանր մուրճով, կամ ձեռքի մուրճի թեթև հարվածներով հրում են անց-

քահատը (1) նախապատրաստվածքի (2) մեջ մոտավորապես հաստու-

թյան կեսի չափով այնպես, որպեսզի դրա հակառակ կողմում գոյանա 

ուռուցիկություն (նկ.96ա), ինչից հետո հատիչը հանում են, նախապատ-

րաստվածքը շրջում են 1800-ով և գոյացած ուռուցիկույթունը խփում են 

մուրճի 2-3 հարվածով:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկ. 96. Անցքի ծակոտում ծակահատով 
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Հետո տեղադրում են հատիչը ուռուցիկ մասի կենտրոնում (նկ. 96բ) և, 

հարվածելով անցքահատին, հեռացնում են կտրված մասը մետաղից: 

Ստացված ծակոտաթափուկը (выдра) (4), մուրճի թեթև հարվածներով 

հատիչին՝ դուրս է բերվում զնդանի անցքից (3) (նկ. 96գ): 

Ծակոտման ժամանակ մետաղը բլթակի (бородка) տակից ճնշում է 

կողերին, ինչի հետևանքով կռանվածքի ձևը մի քիչ փոխվում է: Ծակոտու-

մից հետո կատարվում է անցքի վերամշակում (отделка):  

Անցքահատումն օգտագործվում է այն դեպքում, երբ անցքը պետք է 

ծակոտել վերջնական, քանի որ անցքահատման ժամանակ դետալի ձևը 

չի փոխվում: 

Պողպատյա անցքերի ծակահատումը և անցքահատումը ձեռքի կռման 

ժամանակ կատարվում է փայտյա բռնակե անցքահատիչներով (пробой-

ников или бородков): 

Անցքահատի բանվորական վերջամասն ունի տարբեր ձևեր` քառա-

կուսի (նկ. 97ա), կլոր (նկ.97բ), ներքևից նեղացված, որը հնարավորություն 

է տալիս մեկ անցքահատով ծակոտել կամ անցքահատել տարբեր չափե-

րի անցքեր, ինչպես նաև հեշտացնում է անցքահատի հեռացումը անցքից: 

 

 

 

 

 

 

 
Նկ. 97 Դարբնոցային   
ծակահատիչներ 
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Կռանվածքների մեջ տարբեր անցքեր ստանալու համար օգտագործում 

են դարբնոցային ձևը (նկ.98), որն իրենից ներկայացնում է պողպատե 

կամ չուգունե հաստ քառակուսի սալ (плита), որի մեջ արված են անցքեր՝ 

բոլոր հնարավոր չափերով և տրամաչափերով:  

Ընտրելով համապատասխան անցքը՝ դրա վրա դրվում է կռանվածքը, 

և անցքահատիչով անցքահատում են անցքը: Ձևի կողքերից արված են 

տարբեր կտրուքներ (вырез), որոնք ծառայում են կռանվածքին տարբեր 

ձևեր տալու հարթությունները հարթեցնելու համար:  

Դրա համար ընտրում են համապատասխան կտրուքներ, դրա մեջ տե-

ղադրում կռանվածքը, իսկ վերևից տեղադրում են հարթիչը (гладилка) 

կամ ճնշակը (обжимка) և կատարում են անհրաժեշտ օպերացիան: 

Անցքահատը կռանվածքի վրա անհրաժեշտ է դնել ուղղահայաց դիր-

քով: Առաջին հարվածն անցքահատին պետք է լինի թույլ, ուժեղ հարվածի 

դեպքում և ոչ ուղիղ հարվածով անցքահատը կարող է դարբինի ձեռքից 

պոկվել և վնասել շրջապատող բանվորներին: Անցքահատի յուրաքանչ-

յուր հարվածից հետո պետք է նրան ճոճել, որպեսզի նա չսեպվի մետաղի 

մեջ: Եթե կռանվածքը հաստ է, անցքահատիչն աշխատանքի ժամանակ 

պետք է հաճախակի դուրս հանել մետաղից, նրա վերջամասը սառեցնել 

ջրում, հակառակ դեպքում նա կտաքանա և կարող է ծռվել առանց մետա-

ղը ծակոտելու: 

Ծակոտվող անցքի վրա առաջարկվում է շաղ տալ փայտյա ածուխ: 

Անցքահատման ժամանակ ածուխի այրումով առաջացած գազերը թույլ 

չեն տալիս անցքահատին՝ կապվելու մետաղի մեջ: 
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Նկ. 98 Դարբնոցային փև 
 
 
 

Անցքահատումից կամ ծակահատումից հետո անցքի պատերն ուղիղ 

չեն լինում, քանի որ անցքահատիչը կոնաձև է: Նկ. 99ա-ում պատկերված 

է անցքահատված անցքը, իսկ նկ.99բ-ում`ծակոտված անցքը: 

Որպեսզի անցքերն ունենան տեսք և լինեն գլանաձև, դրանց մեջ մտցը-

նում են տակառաձև շտկոց (оправка, калак) 1 նկ. 99գ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 99. Անցքի պատերի լայնացում և հարթեցում 
1-կալակ, 2- տակդիր օղակ 

 

Եթե անցքը պետք է լայնացնել, դրա համար նույնպես օգտագործում են 

տակառաձև շտկոց, որը մուրճի հարվածներով մտցնում են անցքի մեջ: 

Հաճախ օգտագործում են մի քանի լայնիչներ, (շտկոցներ) աճող տրամա-

գծերով: 
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 Այդ մեթոդով կարելի է ստանալ առանց կարի օղակ:  

Այս նպատակի համար շտկոցներով լայնացված օղակը հագցնում են 

զնդանի եղջյուրին և այն մեծացնում են պատերի լայնության հաշվին՝ 

մուրճով հարվածելով եղջյուրի վրա շրջվող օղակի վրա (նկ. 100): Օղակի 

պատերը ձգվում են, իսկ անցքը մեծանում է:  

Այս դարբնոցային օպերացիան կոչվում է գլալայնում (раскатка): 

 

 

 

 

 

 

Նկ.100.  Օղակի գլալայնում 
                                                                     1-ծանր մուրճ, 2-կիսակլոր մուրճ,  

                                                             3-զնդան, 4-օղակ, 5-աքցան 
 

Ծակոտման և անցքահատման ժամանակ առաջացող արատները: 

Ծակոտման և անցքահատման ժամանակ հնարավոր են հետևյալ արատ-

ները. 

1. Կողքերից ձգված ոչ ճիշտ անցքեր, որոնք ստացվում են հաստ նա-

խապատրաստվածքները մեկից անցքահատման ժամանակ: 

2. Անցքահատման ժամանակ անցքերի շեղում, որն առաջանում է նա-

խապատրաստվածքը 1800- շրջելուց հետո, անցքահատիչի ոչ ճիշտ տե-

ղադրելու պատճառով: 

3. Քեցի (заусенц) ի հայտ գալը, երբ անցքի տրամագիծը զնդանի մեջ, 

կամ տակդիրի անցքը մի քանի անգամ մեծ են, քան անցքահատման 

անցքը: 

4. Կտրվածքների և ճաքերի առաջացում անցքերի ծայրամասերում: 

5. Երբ ծակահատվում կամ անցքահատվում են նախապատրաստ-

վածքները սառը կամ ոչ բավարար տաքացված վիճակով: 
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10.7 ՈԼՈՐՈՒՄ 
 

Ոլորումն այն գործողությունն է, երբ նախապատրաստվածքը տաքաց-

նելով և մամլակով ամրացնելով աքցանների միջոցով, պտտեցնում են իր 

առանցքի շուրջը՝ որոշակի անկյունով: 

 

 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
 

1. Ինչի՞ համար են օգտագործում ծակահատումը և անցքահատումը: 

2. Ի՞նչ մեթոդով են կատարում անցքահատումը: 

3. Ի՞նչ մեթոդով են կատարում ծակահատումը: 

4. Ի՞նչ տարբերություն ծակահատման և անցքահատման միջև: 

5. Ի՞նչ ձև ունի անցքահատիչը:  

6. Ի՞նչ է դարբնոցային ձևը, և ինչպե՞ս է կատարվում դրա վրա նախա-

պատրաստվածքների անցքահատումը և ծակահատումը: 

7. Ինչպե՞ս են ուղղվում ծակահատված անցքերը: 

8. Ինչպիսի՞ արատներ են առաջանում ծակահատման և անցքա-

հատման ժամանակ: 

9. Ինչպե՞ս է կատարվում նախապատրաստվածքի ոլորումը: 

 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Կատարել տաքացված նախապատրաստվածքների տարբեր անցքե-

րի ծակահատում և անցքահատում դարբնոցային ձևի վրա: 

2. Կատարել 10մմ տրամագծով l=1000մմ երկարությամբ նախապատ-

րաստվածքի ոլորում: 
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10.8. ԴԱՐԲՆՈՑԱՅԻՆ ԵՌԱԿՑՈՒՄ 

 

Դարբնոցային եռակցումը կիրառվում է հատկապես սակավածխա-

ծնային պողպատներից պատրաստված շինվածքներ միացնելու համար: 

Եռակցման համար շինվածքի միացման տեղերը նախապատրաստում են 

եռակցման, հետո այն տաքացնում են մինչև հալման մոտիկ ջերմաս-

տիճան (1350-14500) ու, զնդանի վրա դնելով, մուրճով հարվածներ են 

հասցնում եռակցման տեղին: Մետաղների մասնիկների փոխադարձ դի-

ֆուզիայի շնորհիվ եռակցման տեղում շինվածքի ծայրերը միանում են 

իրար: 

Դարբնոցային եռակցումը կազմված է հետևյալ օպերացիաներից` 

եռակցվող վերջնամասերի պատրաստում և տաքացում եռակցման հա-

մար, վերջնամասերի եռակցում, լիակոփում, եռակցման տեղերի վերա-

մշակում: 

Որպեսզի եռակցումից հետո ստացվի նույն հատույթը, ինչ որ եղել է 

շինվածքի եռակցումից առաջ, կատարվում է վերջնամասերի նստեցում: 

Եռակցվող վերջնամասերը նախապատրաստելուց հետո կատարվում է 

վերջնամասերի տաքացում: Տաքացումը կատարվում է հնոցում կամ հա-

տուկ եռակցման վառարանում: Ամենալավ վառելիքը եռակցման տակ 

տաքացնելու համար համարվում են բնափայտը, ածուխը և կոքսը: Տա-

քացման համար օգտագործվում են նաև քարային ածուխ, բայց այդ դեպ-

քում նրա մեջ չպետք է պարունակի 10-ից ավելի ծծումբ, քանի որ ծծումբը 

վատացնում է եռակցված կարի որակ: 

Եռակցման ջերմաստիճանը պետք է լինի մոտավորապես 1350-14500C, 

այսինքն՝ բավականին բարձր, քան սովորական կռման սկզբնական ջերմ-

աստիճանն է: 

Այդպիսի բարձր ջերմաստիճանում եռակցման ժամանակ եռակցվող 

մասերն ավելի լավ են միանում: 

Եռակցման տակ տաքացման ջերմաստիճանը որոշվում է կախված 

պողպատի քիմիական կազմից. որտեղ շատ է ածխածնի պարունակու-

թյունը, եռակցման տակ տաքացման ջերմաստիճանը ցածր է վերցվում: 

Ցածր ածխածնային պողպատները տաքացումը դադարեցնում են, երբ 
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եռակցվող վերջավորությունները տաքանում են մինչև կուրացուցիչ սպի-

տակ գույնով, իսկ այն մետաղները, որոնք ունեն ածխածնի մեծ պարու-

նակություն, տաքացնում են մինչև սպիտակ շիկացմամբ, դեղնավում 

նրբերանգով: 

Եռակցման ջերմաստիճանը որոշվում է օպտիկական պիրոմետրով: 

Տաքացման ընթացքում առաջացող օքսիդաթաղանթը հեռացնելու հա-

մար եռակցման տեղը ծածկում են ֆլյուսով` բորաքսով: 

Պետք է հիշել. լավ եռակցումը հնարավոր է եթե ապահովվի միշտ 

բավարար բարձր ջերմաստիճան: Դրան հնարավոր է հասնել, եթե եռակ-

ցումը կատարվի արագ, և եռակցվող վերջավորությունները մաքրվեն 

մետաղայրուքներից (околина): 

Եռակցված մակերևույթների մաքրումը կատարվում է ճնշակներով 

(обжимок), որոնց ձևը կախված է եռակցված կռանվածքի կոնֆիգուրա-

ցիայի (տեսքից) և եռակցման եղանակից: 

Ոչ բոլոր մետաղներն են եռակցվում, օրինակ՝ կապարը չի եռակցվում, 

նաև ոչ բոլոր պողպատներն են լավ եռակցվում. ինչքան պողպատի մեջ 

շատ է ածխածնի պարունակությունը, այնքան վատ է եռակցվում: Բացի 

դրանից, պողպատի եռակցումը վատանում է, երբ նրա մեջ ավելացվում է 

ֆոսֆոր, ծծումբ, քրոմ, պղինձ և այլն: Պողպատի մեջ 0,5-0,8% պարունա-

կող մարգանեցը լավացնում է եռակցումը: 
 

Լավ եռակցում ստանալու համար երաշխավորում է պողպատի մեջ 

քիմիական խառնուրդների հետևյալ պարունակությունը՝ 0,2-0,3% ածխա-

ծին, 0,2% կրեմնիում, 0,5-0,8% մարգանեց, ինչպես նաև ոչ ավելի 0,05%-ից 

ֆոսֆոր և ծծումբ: 

Եթե պահանջվում է եռակցել պողպատը 0,2-0,3% ավելի ածխածնի 

պարունակության դեպքում, այդ դեպքում ֆլյուսին ավելացնում են 

մաքուր մետաղի փոշի, որն ավելի քիչ ածխածին է պարունակում: 
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Եռակցման միջոցները: Գոյություն ունի եռակցման մի քանի միջոց, 

որոնցից հիմնականներն են՝ եռակցում ծայրակատեղերով (стык), եռակ-

ցում եզրածածկույթով (внахлестку), եռակցում փականով, եռակցում սրե-

րով (сборка посредством шашек): 

 

Եռակցումը ծայրակատեղերով: Եռակցվող կտորների եռակցման տե-

ղերը որոշ չափով հաստացվում են և վերջնամասի ճակատները կլորաց-

վում (նկ.101ա), դրանից հետո երկու ծայրամասերը տաքացնում են մինչև 

եռակցման ջերմաստիճանը:  

Դարբինը բռնում է նախպատրաստվածքի մի ծայրից, իսկ մրճահարը 

մյուս ծայրը, տաքացված ծայրերը մոտեցնում են մեկը մյուսին և հա-

կառակ սառը ծայրերից հարվածում են մուրճով (նկ.101բ): Այդ հարված-

ների հետևանքով տաքացած ծայրամասերը եռակցում են, հետո եռակց-

ված տեղը լավ կռում են և վերամշակում սեղմիչի ու հարթիչի միջոցով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկ.101. Ծայրատեղի եռակցում 

  



 
 

187 
 

Եռածածկույթով եռակցումը (сварка в нехлестку) ավելի հուսալի միջոց 

է, քան եռակցումը ծայրակատեղերով: Եռակցումից առաջ եռակցվող 

կտորների ծայրամասերը նստեցնում են, դրանից հետո կռում են այսպես 

կոչված դարձածալով (лацканы) (նկ. 102ա):  

Ծայրամասերը տաքացնում են մինչև եռակցման ջերմաստիճանը, 

մակերևույթները մաքրում են խարամից (шлак), մի դարձածայրը դրվում է 

մյուսի վրա (նկ. 102բ) եռակցում են, եռակցման տեղը կռում են, 

վերջնամշակում հարթիչով և սեղմիչով, մինչև ստացվի կռվածքի 

պահանջվող չափը (նկ. 97գ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Նկ.102. Եզրածածկով եռակցում 
 

Եռակցումը փականով (сварка в замок). օգտագործվում է մեծ հատույթ-

ներով և տարբեր մակնիշներով մետաղների եռակցման ժամանակ: Ձողի 

մի ծայրը տաքացնում և նստեցնում են, որից հետո նստեցված մասը 

կտրում և բացում են՝ ինչպես ցույց է տրված նկ. 103 ա-ում: Իսկ մյուս ձողի 

տաքացված մասը սրում են (նկ. 103բ):  
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Երկու ձողերի ծայրերը տաքացնում են մինչև եռակցման ջերմաստի-

ճանը և մաքրում են խարամից: Սրված մասը տեղադրում են առաջին 

կտորի մեջ, այնուհետև կռում են, վերջնամշակում հարթիչի և սեղմիչի 

միջոցով (նկ. 103գ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ.103. Եռակցում փականքով  

 

Սրված մասերով եռակցում (сварка при помощи шашек). օգտագործ-

վում է խոշոր դետալների միացման համար: Եռակցվող a և б մասերը 

նստեցնում են և մշակում 30-400 թեքությամբ (նկ. 104):  

Հետո նույն անկյան տակ կռում են միացվող նախապատրաստ-

վածքները՝ սրի նույն B ձևով: 

Եռակցվող տեղերը տաքացնում են մինչև եռակցման ջերմաստիճանը, 

նույն ձևով տաքացնում են նաև սրերը:  
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Դրանից հետո սրերը տեղադրում են միացվող а և б մասերի միջև և այդ 

բոլորը միասին կռում են մուրճի տակ:  

(նկ. 104): Եռակցման այս ձևը նպատակահարմար է օգտագործել օղա-

կային դետալների եռակցման համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նկ.103. Եռակցում սրածայրով 

 

 

Եռակցման որակի ստուգումը և դրա արատները 
 

Եռակցումը լինում է լավ, եթե եռակցվող կարի ամրությունը 80-85% 

փոքր չէ, ինչ հոծ մետաղինը: Եռակցվող կարի ծռման ժամանակ կարը չի 

տեղաշարժվում, այսինքն՝ չի ստանում ճաք, ապա գտնում են, որ եռակ-

ցումը բավականին լավ է: Կռված եռակցման տեղը պետք է լինի հավա-

սար և հարթ: 
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Եռակցման ժամանակ հնարավոր են հետևյալ արատները. 

1. Թերեռակցում, կարող է առաջանալ մետաղայրուքից, որը մնացել 

է եռակցված վերջավորության մակերևույթի վրա: Դրա համար այն այդ-

տեղից պետք է լրիվ հեռացնել, եռակցվող վերջնամասում ցանելով ֆլյուս: 

Թերեռակցում միջին մասում: Այդ արատը հնարավոր է, երբ կատարվում 

է ծայրակատեղերով եռակցում, և եռակցող մետաղի կտորների ծայրամա-

սերը չեն կլորացված, դրա համար նրա մեջտեղում մնում է խրամ, որը 

խոչընդոտում է եռակցմանը: 

2. Հատույթը (հաստությունը) եռակցման տեղում փոքր է պահանջ-

վածից: Դա կարող է լինել, երբ եռակցումից առաջ եռակցվող կտորները 

չեն նստեցվում (չի հաստացվում), իսկ կռման ժամանակ եռակցման տեղի 

հատույթը փոքրանում է: 
 

3. Գերայրում. Սա հնարավոր է, երբ եռակցվող վերջնակները տա-

քացվում են ավելի բարձր ջերմաստիճանում: 

Ինչպես երևում է վերևում թվարկվածներից, արատների առաջացումը 

հիմնականում կախված է դարբնից: Եռակցումից հետո արատները վե-

րացնելը, ինչպես ընդունված է, դժվար է: Դրա համար շինվածքը խոտա-

նում են և, եթե հնարավոր է, նորից են եռակցում: 

Ներքևում բերված է օրինակ եռակցմամբ կռվանվածքի պատրաստում: 
 

Օրինակ՝ Շղթայի օղակի պատրաստում: Պահանջվում է պատրաստել 

շղթայի երեք օղակ (նկ. 105ա): Օղակ պատրաստելու համար կտրում են 

պահանջված երկարությամբ ձողիկից կտոր:  
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Նկ.105 Շղթայի պատրաստում եռակցմամբ 

Ձողիկի կտորի վերջնակները տաքացնում են առանձին և նստեցնում 

են (նկ. 105բ): Հետո տաքացնում են կտորի միջին մասը և այն ծռում են: 

Ծռելուց հետո (նկ.105գ) եռակցված վերջնակները զնդանի վրա կռաձգում 

են, այսինքն՝ դարձածալ (лацкан) են անում (նկ.105դ), ձգված վերջնակնե-

րը ծռում են զնդանի եղջյուրի վրա այնպես, որպեսզի դրանք ծածկեն մեկը 

մյուսին: Օղակի եռակցման տեղը տաքացնում են մինչև եռակցման ջերմ-

աստիճանը, մաքրում են մետաղայրուքներից և դնում են տակդիրի (ниж-

ник) վրա, որի մեջ արված է կիսաօղակի ձևով կտրուք (вырез) (նկ. 105ե):  

Օղակի վրա դրվում է վերնակը (верхник), որի մեջ արված է այնպիսի 

կտրուք, ինչպիսին արված է տակդիրի վրա և, հարվածելով վերնակին, 

եռակցում են օղակը, որից հետո եռակցման տեղը լիակռում են և առանձ-

նացնում զնդանի եղջյուրից: 

Որպեսզի ստացվի երեք օղակից շղթա, սկզբից եռակցում և վերջնա-

կան մշակում են երկու օղակը, այնուհետև դրանք միացնում են երրորդ 

օղակին (նկ. 105զ), որը նույնպես, ինչպես առաջին երկուսը, եռակցվում է 

և վերջնական մշակվում: 

Եթե պահանջվում է պատրաստել մի քանի մետր երկարությամբ շղթա, 

ապա սկզբից պատրաստում են երեք օղակներից կտորներ և հետո այդ 

կտորները միացնում են իրար: 

Շղթայի բոլոր օղակները պետք է ունենան միատեսակ չափեր և ձու-

լաձև: 
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11. ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ՏԵՂԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

Արտադրողականությունը դարբնոցային արտադրամասում կամ ար-

հեստանոցում կախված է ամենից առաջ բանվորական տեղում սարքա-

վորումների ճիշտ դասավորությունից: Նրանք պետք է դասավորվեն այն-

պես, որպեսզի բանվորները չկատարեն ավելորդ շարժումներ, և աշխա-

տանքի ժամանակ պահանջվող ամեն բան լինի մոտ և հարմար: 

Նկար 106-ում բերված է գյուղատնտեսական մեքենաների նորոգման 

համար արհեստանոցում բանվորական տեղի տիպային պլանավորում: 

Այստեղ կա ածխածնային հնոց երկու կրակով (6), կողքին դրված է բաքը 

(5), ջրի հետ միասին(դարբնոցային գործիքները սառեցնելու համար) և 

արկղ (2) ածուխով: Տաքացման սեղանի կողքերին եռակցված են աք-

ցանների համար կախիչներ (7): մոտավորապես 1.5-2մ հեռավորության 

վրա տեղադրված է զնդանը (8), կողքին սեղանիկները (9), որոնց վրա 

դրվում է ձեռքի դարբնոցային գործիքներ: Զնդանից 2մ հեռավորության 

վրա տեղադրված է ոչ մեծ հզորությամբ պնմատիկ մուրճը (11): 

Կախված աշխատանքի տեսակից, կռվածքի ձևերից և չափերից, 

ինչպես նաև արտադրության տեսակից՝ բանվորական տեղը կարելի կազ-

մակերպել այլ կերպ: Օրինակ՝ սերիական արտադրության դեպքում, երբ 

դարբնոցում հաճախ կրկնվում է նույն կռանվածքի պատրաստումը, 

կարելի է բանվորական տեղը կազմակերպել այլ կերպ, քան հատային և 

տարբեր նորոգման տեսակի բնութագրերով արտադրանքների համար: 

Եթե պահանջվում է գործ ունենալ երկար դետալների կռման համար, այդ 

դեպքում, օրինակ սեղանիկները (9) գործիքների հետ, զնդանի մոտ լինելը 

կարող է խանգարել, դրա համար պետք է հեռացնել հնոցից, իսկ հնոցը 

պետք է տեղավորել պատից հեռու, որպեսզի հնարավորություն լինի 

տաքացնել նախապատրաստվածքի միջին մասը: 

Բանվորական տեղում նույնպես պետք է նախատեսել բոլոր պայման-

ները, որ բավարարի անվտանգ աշխատանքը և հնարավոր լինի 

խուսափել հրդեհային վտանգներից: 
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Նկ.106. Ձեռքի կռումով բանվորական տեղի կազմակերպում,  
նորոգման արհեստանոցում 

1-դարակներ մետաղի համար, 2-ածուխի արկղ, 3-գործիքի համար 
կանգնակ, 4-օդափոխիչ, 5-ջրի բաք, 6-երկու կրակով հնոց, 7-աքցանների 
կախիչ, 8- զնդան, 9-գործիքների համար սեղան, 10-զմոնիտե շրջասրոց,  

11-մուրճ (Пм-50), 12-ուղղիչ սալ., 13-մամլակ, 14-ձեռքով շարժական 
մկրատներ 

 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

1. Ինչի՞ համար է նախատեսված դարբնոցային եռակցումը. ի՞նչ օպե-

րացիաներից է կազմված այն, ի՞նչ ջերմաստիճանում է կատարվում 

եռակցումը: 

2. Դարբնոցային եռակցման ի՞նչ եղանակներ կան: 

3. Ինչպե՞ս է կատարվում ծայրակատեղերով եռակցումը: 

4. Ինչպե՞ս է կատարվում եռակցումը եզրածածկույթով: 

5. Ինչպե՞ս կատարվում փականային եռակցումը: 
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6. Ինչպե՞ս է կատարվում եռակցումը սրվածքներով: 

7. Ինչպե՞ս են ստուգում եռակցման կարի ամրությունը: 

8. Ի՞նչ հնարավոր արատներ են առաջանում եռակցման ժամանակ, և 

ինչպե՞ս են վերացնում այդ արատները: 

9. Ինչպե՞ս է կատարվում շղթայի օղակների պատրաստումը: 

 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

1. Կատարել եռակցում ծայրակատեղերով: 

2. Կատարել եռակցում եզրածածկույթով: 

3. Կատարել եռակցում փականով: 

4. Կատարել եռակցում սրերով: 

5. Պատրաստել շղթայի օղակներ: 

6. Վերացնել եռակցման ժամանակ առաջացած արատները: 

7. Ձեռքի կռման դարբնոցային արտադրամասերում կատարել բան-

վորական տեղի ճիշտ կազմակերպում: 

 

 

  



 
 

195 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Вишневский Я.С. – Технология ручной ковки. Москва „Высшая школа”, 

1976г. 

2. Коньков А.С. – Кузнечное производство. Москва. „Машиностроение”, 

1966г. 

3. Касенков М.А. – Нагревательные устройства кузнечного производства, 

Машгиз, 1962г.  

4. Гром И.К. - Свободная ковка, Учебное пособие для машиностроитель-

ных техникумов, Машгиз, 1955г. 

5. Каменщиков Г. Г., Колтун С. И., Наумов В. П. И Чернобровкин Б. С. – 

кузнечное производство. Учебник для профессионально–технических 

училищ. Изд. 3-е испр. и доп. Свердловск, Машгиз, 1959г. 

6. Коньков А. С., Метталы кузнечного производства, Свердловск, Машгиз, 

1958г. (Б-ка рабочего кузнеца, вып. 2), Москва 

7. Հովհաննիսյան Լ. Ն.,  Մետաղների տեխնոլոգիայի դասընթաց, պրոֆե-

սիոնալ-տեխնիկական ուսումնարանների համար, «Հայպետուս-

մանկհրատ», Երևան, 1964թ. 

8. Общетехнический справочник, Москва „Машиностроение”, 1989г. 

9. Կ. Ա. Մնջոյան., Մեխանիկի համառոտ տեղեկագիրք, «Հայաստան» 

հրատարակչություն, Երևան, 1978թ.: 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

                                                Ներածություն                                                    3 

1 Դարբնոցային արտադրության ծագման և զարգացման 

մասին 

4 

2 Կռման էությունը և օգտագործման շրջանակները 7 

3 Ընդհանուր տեղեկություններ՝ այրման ու մետաղների տա-

քացման մասին 

9 

4 Հիմնական տեղեկություններ՝ մետաղների ճնշումով 

մշակման մասին 

19 

5 Դարբնոցային արտադրությունում մշակվող նյութեր 25 

6 Հիմնական տեղեկություններ՝ մետաղների և դրանց հատ-

կությունների մասին 

25 

7 Պողպատի բաղադրությունը և տեսակները 36 

8 Գործիքային նյութեր 40 

9 Գունավոր մետաղները և դրանց համաձուլվածքները 43 

10 Պողպատի ջերմային մշակում 46 

11 Տաքացվող սարքեր 53 

12 Դարբնոցային հնոցներ 53 

13 Բոցավառումով տաքացվող դարբնոցային վառարաններ 62 

14 Հեղուկ վառելիքի այրման համար հարմարանքներ 72 

15 Գազանման վառելիքի այրման համար հարմարանքներ 78 

16 Օժանդակ սարքավորումներ բոցավառման վառարաննե-

րում 

81 

17 Էլեկտրականությամբ տաքացվող դարբնոցային վառա-

րաններ և հարմարանքներ 

82 

18 Կռանվածքների հովացումը 86 

19 Տաքացվող վառարանների արտադրողականությունը 87 

20 Խուցային վառարանների սպասարկումը 88 

21 Տեխնիկայի անվտանգության և հակահրդեհային միջոցա-

ռումներ տաքացվող վառարանների մոտ 

92 

22 Ջերմաստիճանի չափման համար օգտագործվող սարքեր 94 

23 Դարբնոցային գործիքներ և հարմարանքներ 100 

24 Դարբնոցային գործիքների և հարմարանքների դասակար-

գումը 

100 
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25 Ձեռքի կռման համար գործիքներ 101 

26 Մեքենայական կռման համար գործիքներ 114 

27 Հարմարանքներ և օժանդակ գործիքներ 123 

28 Չափող գործիքներ 132 

29 Ձեռքի կռման հիմնական օպերացիաները 140 

30 Ընդհանուր տեղեկություններ ձեռքի կռման մասին 140 

31 Ձգում և լայնաձգում 142 

33 Հատում 158 

34 Կռանստեցում 165 

35 Կորացում (ճկում) 171 

36 Ծակոտում և անցքահատում 177 

37 Ոլորում 183 

38 Դարբնոցային եռակցում 184 

39 Բանվորական տեղի կազմակերպում 192 
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ՄՍՐՅԱՆ Ֆ. Ա 

 

 

 

ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ՃՆՇՄԱՄԲ 
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