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1 УЖАШ .

ПУШЭҤГЫН СТРОЙЫМО МАТЭРЙАЛ ШОТЫШТО УЛМЫЖО.

Строитэльствын кэрэк могай ужашыштыжат, посна сурт 
оралтэ ыштымаштат, тугак тӱрлӧ соружэньэ-влакыштат пушэҥгэ 
эн кӱлэш строитэльнэ матэрйал лийын шога.

Пушэҥгын матэриал шотышто пэш шуко сайлык могыржо- 
влак улыт. Сандэнак тудо стройымо пашаштэ эн пайдалэ, кӱлэш 
матэрйал-влак радамыштэ шога.

1. Пушэҥгэ пэҥгыдэ матэрйал улэш, ты шотышто тудо йужо 
кунам мэтал дэчат сайрак улэш. Тэвэ кузэ пушэҥгын пэҥгыды- 
лыкшэ, кутэш шупшмаштэ кӱртньӧ дэчын 3—4 гана утларак чот 
улэш. Тыгэ таҥастармаштэ виса чотышт ик ганьэ налылтэш.

2. Ырыктымэ, альэ кылмыктымэ годым пушэҥгэ шкэнжын 
кугытшым нимонарат огэш молэмдэ, ты шотышто тудын мэтал 
дэч пэш куго ойыртышыжо уло.

3. Пушэҥгэ шкэ кочшо йӱштым да шокшым пэш изын колта.
4. Пушэҥгым тыглай инструмэнт-влак дэнак куштылгын кӱлэш 

ӱзгарыш савыраш (локшынчаш, пӱжараш, пӱчкаш т. м.) лийэш.
5. Посна ужаш-влакым пуда дэнат, шуруп дэнат, клэй дэнат 

пижыкташ (кучыкташ) лийэш.
6. Кэрмыч, кӱртньӧ да моло матэрйал-влак дэнэ таҥастары- 

маштэ пушэҥгэ шӱштыргышан, шаланышан огыл, тудо сай лывыр- 
гэ матэрйал улэш — тидыжэ эн кӱлэш сайлыклан чотлалтэш.

7. Пушэҥгым куштылгын да сайын чийалташ лийэш.
8. Пушэҥгым тӱрлӧ кислота-влакат кугын пужэн огыт кэрт.
9. Моло матэрйал-влак дэнэ таҥастармаштэ пушэҥгэ куш- 

тылго матэрйал улэш.
Кӱшнӧ каласымэ сайлыкышт дэч посна, пушэҥгын ситыды- 

маш могырыштат улыт.
Пушэҥгым строитэльствыш пуртымаштэ пӧлэн шогышо ситы- 

дымаш-влак тыганьэ улыт:
1. Пушэҥгэ куштылгын йӱлышан наста улэш, сандэнэ шуко 

годым чыла оралтым ышташ пурташ ок лий.
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2. Вӱдым, ночкым шупшшан, альэ шкэ дэчшэ ночкым вашкэ 
ойырэн, кошкышан да шэлышталтшан улэш.

3. Вӱдым шупшмыжлан лийын лӧча, тыгэ кугытшо молзмэш, 
йа кошкэн турташ тӱҥалэш.

4. Пушэҥгын пэшкыдылыкшэ куго огыл, мэханичэский вий- 
лан чот тӱсэн ок кэрт.

5. Вӱдым шыҥдарымыжлан вэрч вашкэ шӱйэш.
6. Кугытшылан лийын кучылташ, шупшыкташ йӧнан огыл, 

сандэнэ акшат кӱза.

2 УЖ АШ .

ПУШЭҤГЫН САЙЛЫК шотшо.
Тӱрлӧ пушэҥгэ-влак, тугак пушэҥгын тӱрлӧ ужашышт ик ганьэ 

сайлыкан огытыл. Кажныжын шкэ шотшо уло, тидлан вэрч нуно 
матэрйал шотыштат тӱрлын аклалтыт.

Тыгызлык (пэшкыдылык).
Пушэҥгын тыгызлыкшэ, йарым пырчын да ийдалыкаш лончо- 

влакын тӱчкыдӧ улмыштым онча.
Пушэҥгысэ йарым пырчэ-влак коклаштэ виш укэ гын, альэ 

вэс сэмын клэткэ-влак кокла пэш изи „гын, тудо тыгыз порот- 
лан чотлалтэш.

Шэм тӱсан пушэҥгэ-влак (шэм пушэҥгэ, бакаут да монь) эн 
тыгыз пушэҥгылан чотлалтыт.

Адак ик шотан тыгыз пушэҥгылан олма пу, бук, тумо, груш 
пу чотлалтыт.

Плотник пашашкэ утларак пурышо пушэҥгэ-влак — пӱнчӧ, 
кож, нӧлпӧ, куэ — тыгызлык шотышто пушкыдо поротлан чот- 
лалтыт.

Чытымаш.
Пушэҥгын шуко жап мартэ молэмдалтдымыжым чытымаш ма- 

ныт. Пушэҥгын ты сайлыкшэ вэрым, ий чотым да поротым онча. 
Эн чот чытышан пушэҥгылан тумо чотлалтэш, тудо вӱдымат 
пэш кугын ок шупш. Кокла чытышан пушэҥгылан пӱнчӧ, лӱмэ- 
кож, ваштар, куэ чотлалтыт.

Чоткыдылык.
Пушэҥгэ пӱчкашлан йӧсӧ гын, тудым чоткыдо маныт. Мут 

гыч, тумо, пӱнчӧ дэчын пӱчкашлан йатыр чоткыдо улэш. Чоткыдо 
порот пушэҥгылан олма пу, груш пу, тумо, бук, ваштар, куэ да 
монь чотлалтыт. Пӱнчӧ, кож, нулго, ьӧлпӧ, пиштэ пушкыдо 
поротлан чотлалтыт.
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Пэҥгыдылык.
Строитэльствыш кучымо пушэҥгылан тӱрлӧ нэлыт пэрна. Мут 

гыч, мэҥгэ пызыралтэш (тэмдалтэш), кашта кадырга, тулэч 
молат. Ты вий-влакым пушэҥгэ шкэ ӱмбакыжэ налэш. Пушэҥ- 
гын тӱжвач пыштымэ вийым нумал (чытэн) кэртмыжэ тудын 
пэҥгыдылыкшым ончыкта. Пушкыдо пушэҥгэ^ шуко нумал ок 
кэрт, чоткыдо — утларак нумалэш. Тӱрлӧ порот пушэҥгын пэҥгы- 
дылыкшат тӱрлӧ лийэш, адак посна пушэҥгын ужашыштат ик 
ганьэ пэҥгыдан огытыл.

Илэ пушэҥгэ кукшо пушэҥгэ дэчын пушкыдырак лийэш. 
Шагал укшэран пушэҥгэ шуко укшэран дэч пэҥгыдыраклан 
чотлалтэш. Пушэҥгын пэҥгыдылыкшым ий чотшат молэмдэн 
шога. Рвэзэ пушэҥгэ шоҥго пушэҥгэ дэч пушкыдырак лийэш.

Пэҥгыдэ порот пушэҥгылан тумо, бук, ваштар чотлалтыт. 
Кокла пэҥгыдылыкан поротлан — куэ, пушкыдылан — пӱнчӧ, кож, 
пиштэ чотлалтыт.

Виса (нэлыт) шот.
Илэ пушэҥгэ кэрэк кунамат утларак нэлэ лийэш. Адак пэш- 

кыдэ пушэҥгынат нэлытшэ куго лийэ^.
Тывэч палэ, пушэҥгын нэлытшэ илэлык да пэшкыдылыклан 

кӧра лийэш. Адак, тнтдэч посна, пушэҥгын нэлытшэ поротшылан, 
ий шотшылан да румо жаплан кӧра лийын шога. Рвэзэ да шоҥго 
пушэҥгын кугытышт ик ганьэ лийыт гынат, рвэзэ пушэҥгэ 
нэлырак лийэш. Адак у румо пушэҥгэ тошто румо дэч нэлырак 
лийэш.

Пушэҥгын лывыргылыкшэ.
Куэ тойам пӱгэн (кадыртэн) мӧҥгэш кудалтэт гын, тудо 

адакат вийнэн возэш. Пушэҥгын тыгэ вийнэн кэртмыжым лывыр- 
гылык маныт. Куэ, шопкэ да нолго лывыргэ пушэҥгылан чот- 
лалтыт. Моло пушэҥгэ-влакын лывыргылыкышт шагалрак улэш.

Йужо порот пушэҥгэ-влак, мут гыч, шоло, пӱкшэрмэ, бук, 
ваштар кадыргат гынат, мӧҥгэш огыт вийнэ; тыгай пушэҥгым 
пидылтшан маныт.

Илэ пушэҥгэ кукшо пушэҥгэ дэч лывыргырак да пидышлан 
утларак йӧрышӧ улэш.

Пушэҥгын вийаш лончан альэ прамай шэлшан улмыжо.

Пушэҥгэ лончын вийашлыкшэ йарым пырчэ (волокна)-вла- 
кын вик улмыштлан да иктышт-вэсышт дэнэ сай пижын шогы- 
мыштлан кӧрӓ лийэш. Йарым пырчэ-влак иктышт-вэсышт дэнэ



сайын ушнэн прамай, вик кийат гын, пушэҥгын вийашлыкшат 
сай лийэш. Йарым пырчэ-влак пудыранышан пушэҥгэ-влакым 
шэлаш йӧсӧ. Пӱнчӧ, кож, нулго сай, куштылгын шэлылтшан пу- 
шэҥгэ улыт.

Шопкэ сайын ок шэлылт. Тумо, шкэнжын пэшкыдылыкшы- 
лан да тыгызлыкшылан кӧра, йӧсын шэлылтэш. Корэльский 
манмэ лаштра (кӱчык) куэ пэш йӧсын шэлылтэш.

Ночкылык.
Пушэҥгын ночкылыкшо, альэ вэс сэмын, вӱдан улмыжо 

кушмо вэржылан да поротшылан кӧра тӱрлӧ лийэш. Кукшо 
вэрэш кушшо пушэҥгэ кукшырак, ночко вэрэш кушшо — ноч- 
кырак лийэш. У руымо пушэҥгын ночкылыкшо (илэлыкшэ) порот- 
лан да румо жаплан кӧра 40 гыч 60% мартэ лийэш. Ночкылы- 
кым процэнт шот дэнэ тыгэ чотлат: пушэҥгэ пӱчкышын илэж 
годым нэлгытшым висатат вара 95—105° Ц мартэ ырыктэн кош- 
тымӧҥгӧ адак висат, вара адак кошташ пыштат. Тыгэ коштымо 
пушэҥгэ пӱчкышын нэлгытшэ висымэ сайын ик ганьэ лийаш 
тӱҥалэш гын, ты виса чотым палэмдэн кодат.

Пэрвой (коштымо дэч ончылсо) нэлыт да коштымо дэч варасэ 
кокла нэлыт ойыртыш — парыш савырнышэ вӱдын нэлгытшэ 
лийэш.

Кошкымаш.
Руэн йӧрыктымӧ дэч вара пушэҥгэ мландэ гыч вӱд налмы- 

жым чарна, кэчэ ырыктымылан да мардэж пумылан кӧра шкэ 
кӧргысӧ вудшымат парыш савыраш тӱҥалэш. Ты жапыштэ пу- 
шэҥгэ туртэш: кутышыжо кӱчыкэмэш, кӱжгытшат вичкыжэмэш. 
Тыгэ лиймашым кошкымаш маныт. У руымо пушэҥгыштэ кокла 
шот дэнэ 30®/о вӱд уло, кукшо пушэҥгыштэ 15“/о нарэ вэлэ чот- 
лалтэш. Мут гыч, 800 кг толшо 1 кубомэтр у руымо пӱнчыштӧ, 
вӱд 270 кг (30% лышкэ) лийэш, кошкымыжмӧҥгӧ улыжат 87 г 
альэ 15% гына кодэш. Пӱнчын, кожын да моло лӱшан пушэҥ-

гын нэлытшым руымо почэшак висымэ годым — ужашыжэ вӱд нэл-
3

гыт лийэш. Лышташан пушэҥгын вӱдшӧ изыш утларак лийэш, 
мут гыч, 100 кг пу висалан 36 кг-жэ вӱд нэлгыт лийэш.

У руымо пушэҥгын вӱдшым 20“/о нарэ кодымэш коштэт гын, 
кутышыжо 0,1%-лан кӱчыкэмэш, кӱжгытшӧ — 5%-лан вичкыжэ- 
мэш; идалукаш йыргэшкэ йыжыҥышт 10“/о-лан туртыт.

Пушэҥгын кошкымашыжэ да туртмашыжэ, пуышто вӱд ик 
тӧр улдымылан кӧра лийын шога. Кошкымо годым тошто лончо- 
влак вӱд шагал улмылан лийын рвэзэ лончо дэч вашкэ кошкат. 
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1 с ӱ  р. Пуш эҥым коштымаш.

Сэдыгэ тӱрлӧ лончо-влак нк тӧр кошкыдымылан лийын, пушэҥгэ 
кадыргаш да монь тӱҥалэш.

У руымо пушэҥгым оҥалан шэлат гын, мардэж пумо да кэчэ 
ырыктымылан кӧра, оҥа-влакын кӱжгытыштат, торэшыштат тур- 
таш тӱҥалыт. Рӱдӧ оҥан покшэлжэ ок молэм, тӱржӧ гына тур- 
тэш. Моло оҥа-влакын тӱр вэлышт вичкыжэммэ дэнэ пырльа 
кугыргаш тӱҥалыт, тӱрышт кӱш 
нӧлталалтыт (1 сӱр.).

Илэ оҥам пашашкэ налмэ дэ- 
нэ ыштымэ настам пужашлийэш, 
мут гыч, кӱварым илэ оҥа дэнэ 
вакшат гын, тудым угыч пужэн 
оптыдэ ок лий.

Пашашкэ налашлан пушэҥгын 100 кг  нэлгытшылан 15^кг 
вӱд нэлгыт чот (альэ 15% ночкылыкан) лийэш гын ижэ йӧршӧ 
матэрйаллан чотлалтэш. Пашашкэ йӧршэш искуствэннэ йӧн дэнэ 
коштымо матэрйалым налаш ок йӧрӧ. Тыгай кукшо пушэҥгэ 
йужышто улшо ночкым шупшаш тӱҥалэш, тунам тудо вӱдыж- 
гэн шогышо лийын кэртэш. I

Лӧчымаш.
Пушэҥгэ вӱдым шупшмыжлан кӧра вэс сэмынат молэм шога; 

оҥа вӱдыжга, шкэнжын кугытшым, формыжым молэмда, лӧчаш 
тӱҥалэш. Лончо-влак вӱдым тӱрлын шупшмылан лийын, оҥа 
тӧр огэш лӧчӧ, кугыргаш тӱҥалэш. Адак кугыргылмаш пушэҥгын 
киймэ вэржылан кӧрат лййэш: ночко вэрыш тӱкнэн кийшэ ужаш 
вашкэрак лӧча, кадырга.

Йӱлӹмаш.
Пушэҥгэ — куштылгын йӱлышан наста улэш. Тэвэ тидыжэ 

пушэҥгын матэрйал шотышто акшым волтэн шога.
Пырньа, йӱлаш тӱҥалмыж дэч ончыч шӱчаҥын, шкэнжым тул 

дэч саклымэ ганьэ ышта, тугэ гынат шӱч ӱмбалан пырньа тӱсэн 
ок кэрт, шэлышталтэш, адак тул пижын йӱлаш тӱҥалэш.

Илышыштэ пушэҥгым тул дэч аралышаш вэрчын, тӱрлӧ нас- 
там шӱрат, мут гыч, бурам, шулыктарымэ йандам, крэмнэкислот 
шӧнчалым, асбэст чийам, тулэч молымат. Адак штукатурко дэнат 
пэтырат. Шыман пужарымэ пушэҥгэш тул вашкэ пижын ок кэрт. 
Пужарыдымэ пушэҥгэ вашкэ ылыж кэртэш.

Шокшым вончыктарымаш.
Пушэҥгэ шкэ воштшо шокшым пэш шагал вончыктара. Тид- 

лан кӧра тудым стройымо матэрйал шотышто пэш чот аклат»
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сандэнэ шукыжым пу пӧртым ыштат. Тӱрлӧ порот пушэҥгын 
шокшо вончыктармашыжат тӱрлӧ лийэш. Пэшкыдэ пушэҥгэ-влак 
(олма иу, бук, тумо) шокшым утларак вончыктарышан улыт, 
сандэнэ пӧрт ышташлан шагал йӧрат. Пушкыдо пушэҥгэ-влак — 
пӱнчӧ, кож, нӧлпӧ, куэ — шокшым шкэ кочышт шагал вопчыкта- 
рат, йӱштӧ дэч сайып аралэп кэртыт.

Элэктричэствым вончыктарымаш.

Пу комыльа коч элэктричэский токым колтэт гып, тудо пэш 
шагал вончэн ^кэртэш. Пушкыдырак пушэҥгэ-влак (пӱпчӧ, кож, 
т. м.) пэшкыдэ порот пушэҥгэ (тумо) дэч шагал вопчыктарат.

3 УЖ АШ .

ТУРЛӦ ПУШЭҤГЭ ПОРОТ-ВЛАК.

Пушэҥгэ-влак тӱсыштлап да лышташыштлан кӧра кок тӱрлӧ' 
тӱшкалап шэлылтыт: лӱжан да лышташан

Лӱжан порот-влак.

Лӱжан поротышко тыгай пушэҥгэ-влак пурат: пӱнчӧ, кож, 
нулго, лӱмэкож.

Мэмнап Совэт Ушэмыштэ пӱпчӧ эн чот шарлышэ пушэҥгы- 
лап чотлалтэш. Тудо мландым тӱрланэн ок шого, ошмашат, 
лопэшат кушкэш. Эп сай кушкып шушо, матэрйаллан йӧрышӧ 
100—150 ийаш пӱнчӧ лийэш. Йужо кунам 300—400 ийаш пӱн- 
чат таза лийэш. Пӱпчӧ пырньа стройышаш матэрйал шотышто 
пэш акап улэш. Тудо вийаш да мучашыжат вашкэ кошаргышан 
ок лий. Тудын пэҥгыдылыкшат пэш сай.

Пӱпчӧ пушкыдо улмыжлан да шымалыкшылап лийып 'плот- 
пик пашаштэ, тугак стольар пашаштат кумдап кучылталтэш.

Кож пӱпчӧ сэмынак Совэт Ушэмып йӱдвэл да йӱдвэл-эрвэл 
ужашыштыжэ кушкэш.

Лӱжан пушэҥгэ-влак кокла гыч кож эн куштылго пушэҥгэ 
улэш; тудо кишан адак вийаш лончан лийэш. Пэҥгыдылык 
шотышто пӱнчӧ дэч мӧҥгырак улэш, адак шӱймаш шотышто 
пӱпчӧ гапьэ вашкэ ок шӱй; пӧрымашыжэ альэ кошкымашыжэ 
эркып кайа гын, адак утларак чытышап лийэш.

Пӧрт, сурт оралтэ ыштымаштэ кож пэш кумдап кучалтэш. 
Пэҥгыдылыкшэ пӱнчӧ дэч мӧҥгӧ улмылан лийып куго сооружэ- 
ний-влак ыштымашкэ пэш ок палылт.



Нулго Сибирыштэ да Кавказыштэ кушкэш. Стройымо матэ- 
рйал шотышто пэҥгыдылыкшэ дэнат, шуймаш дэнат пӱнчӧ да 
кож дэчын ӱлнӧ шога.

Лышташан порот-влак.
Лышташан пушэҥгын кишыжэ ок лий; лач клэтка кокласэ 

йара вэрышт смола йорышан „сок“ дэнэ тэмымэ. Йарым пыр- 
чышт чоткыдо лийыт, нуно кошкымышт сэмын эша чоткыдэм 
шогат. Тэвэ, тидлан вэрчак тудо стольар пашашкэ, тӱрлӧ сурт 
ӱзгар ыштымашкэ кумдан кучалтэш.

Лышташан поротыш тыгай пушэҥгэ-влак пурат:
Ту м о 30—40 мэтр кӱкшытыш шуэш. Пэҥгыдэулмыжлан кӧра,. 

тудым чоткыдо узгар ышташлан кучат.
ССР Ушэмыштэ кок тӱрлӧ тумо уло — кэҥэжымсэ да тэлымсэ 

манмэ. Тэлымсэ тумын лышташышт шижым огыт його, тэлэ- 
кочлан кодыт; шошым у лышташ шаланышаш ончылан ижэ 
йогат.

Б у к  — пушэҥгэ порот — ССР Ушэмын кэчывал вэлыштыжз- 
кушкэш. Пушэҥгыжэ чоткыдо сай лийэш; шэлаш, пужараш, 
пӱчкаш куштылго.

Й о ш к а р  б у к  манмыжэ 30 мэтрыш шумэш кушкэш. Кук- 
шо вэрыштэ тудым вашкэ шукш налэш, сандэнэ оралтылан ок 
йӧрӧ; вӱд йымалнэ тудо пэш кужаш чыта, садыланак вӱд йыма- 
лсэ сооружэнийлан кучалтэш.

В о л г ы д о  б у к  — пэшкыдэ, вашкэ шэлаш лийдымэ пушэҥгэ 
улэш; кошкымыжмӧҥгӧ пэш чоткыдо лийэш, сандэнэ машинан 
пу ужашыжым ышташ кайа.

Куэ .  Куэ ССР Ушэмын кокла да Йӱдвэл кундэмлаштыжв 
чот шарлэн. Эн сай матэрйаллан 50 ийаш куэ чотлалтэш.

Строитыльствыштэ тудым пэш кугын огыт кучылт, тудо ноч- 
кым ок чытэ, вашкэ шӱйаш тӱҥалэш.

Сандэнэ, куэм шуко годым сурт ӱзгар ыштымаштэ кучылтыт 
Куэ дэнэ фаньэр оҥамат ыштат.

Тыгылай куэ дэч посна стольар пашашкэ адак корэльский 
куэ манмым налыт, тудо кудыр сэмын, шэмалгэ йыжыҥан 
лийэш.

Ш о л 0 — ош тӱсан пэҥгыдэ, лывыргэ пушэҥгэ улэш. Тудо 
стольар пашашкэ налылтэш, плотник пашашкэ ок пуро.

Ш о п к э—пушкыдо, куютылго, шыма, вийаш лончан, лывыргэ, 
сай шэлшан, ош альэ саралгэ тӱсан пушэҥгэ лийэш. Кукшо 
йужышто шопкэ пушэҥгэ чоткыдо лийэш. ССР Ушэмыштэ шопкэ 
чыла вэрэат кушкэш.
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4 УЖАШ.

ПУШЭҤГЫН СИТЫДЫМАШЫЖЭ.

Пушэҥгын ситыдымаш-влакым кок тӱшкалан пӧлаш лийэш.
Пэрвой тӱшкаш пурышо ситыдымаш годым пушэҥгэ-влакын 

лончышт таза лийыт гынат, нунын кийымэ вэрышт гына пужла. 
Ты ситыдымаш-влак пӱртӱс гыч, кушмо вэржылан кӧра да 
монь лийыт.

Кокымышо тӱшкажэ, тидэ пушэҥгын шкэ чэржэ лийэш. 
Пушэҥгыштэ чэр шарышэ тӱрлӧ поҥго да пӱнышкӧ-влак улмы- 
лан кӧра пушэҥгэ кошкаш, шӱйаш тӱҥалэш, адак сэдын дэнэ 
пырльа воктэнсэ пушэҥгыжымат чэраҥда.

а) ПЕРВОЙ ТӰШ КАСЭ СИТЫ ДЫ М АШ -ВЛАК.

Ты тӱшкашкэ; шэлышталтмаш, чалыш лончо, сугыргымаш, 
тӱчкыдӧ укшэран лиймаш да монь пурат.

Шэлышталтмаш.
Шэлшэ-влак тӱрлӧ лийыт: мардэж дэнэ шэлшэ, йӱштэш 

шэлшэ, лончо кокла йарсымаш.
Шэлшэ-влак пушэҥгын кушмо жапыштыжэ лийыт. Нуно пэ- 

ралтмап^, пошкыдо пушэҥгэ ӱмбакыжэ, вочмаш, мардэж альэ
йӱштӧ дэнэ лийыт. М ардэждэнэ 
пушэҥгын рӱдӧ гыч тӱжвакыла

2 с ӱ р .  Мардэж дэнэ шэлышталтмаш. 3 с ӱ р ,  Рӱды ш кӧ ваш ш элы н миймаш.

лончыжо шэлэш (2 сӱр.). Тыгай шэлшэ-влак ик пуыштак 
йатыр лийын кэртыт. Рӱдӧ гыч кок шэлшэ ваш лийыт гын, 
тидым, „кэлыштаралт шэлмаш" маныт (3 сӱр.). Диамэтр корнэш 
кок шэлшэ лач ок тол гын, тыгай шэлшым „кэлыштаралтдымэ 
шэлмаш" маныт. Кэлыштаралт шэлшан пырньам оҥалан пӱчкаш 
лийэш, тунам тудын рӱдӧ оҥажэ гына йӧрдымышкэ лэктэш.
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Тыгай шэлшэ-влакын кутышышт тӱрлӧ лийыт, йӱжо кунам 
мэтр утла да монь лийын, пу мучко волат. Тыгай куго шэлшэ 
тӱшвак почылтмылан лийын, пу кӧргышкӧ тыгыдэ организм-влак 
логалыт, нуно пушэҥгым шӱкташ тӱҥалыт. Сандэнэ мардэж дэн 
шэлшэ-влакын тӱрышт шӱйаш тӱҥалшэ 
лийыт. Тыдым пу пӱчкыш гычат ужаш 
лийэш.

Йӱштӧ дэнэ шэлшэ пушэҥгын~шӱм- 
жӧ гыч рӱдышкыла шэлын мийшэлийэш.
Мардэжысэ ганьэ рӱдӧ гыч шӱм дэкыла 
шэлшэ огыл.

Тидэ — тӱжвал йуж тэмпэратурыжо 
вашталтмылан кӧра лийэш. Пушэҥгын 4 
шӱмлан лишыл 'ужашыжэ кӧргӧ ужаш 
дэч вашкэрак кылма, тӱжвал ужаш йы-
шалтмылан лийын йӱкын шэлышталташ тӱҥалэш. Тэлэ йӱштӧ 
годым ты йӱк-влакым чодраштэ тӱчкыдынак колаш лийэш.

Сэдыгэ ■'пушэҥгын тӱжвал ужашышты- 
жэ шэлшэ-влак лийыт, нуно шӱм дэчын 

2 рӱдӧ дэкыла мийат (4 сӱр.).
Йужо кунам тӱжвал лончо-влак кӧр- 

гышкӧ шумэшкак кылмымэ дэн, шэлыш- 
талтмаш тӱжвачын рӱдышкыла огыл, идалу- 
каш лончо кокла йыргэшкэ дэнэ шарлэн

„  кайа. Тудо лончын ик ужашыштыжэ альэ
5  с ӱ р .  Идалукаш лончо „

с ӱ р. Йӱш тэш  ш элыш талт' 
маш.

йыр шэлмаш. йыр мучко лииын кэртэш, сэдыгэ пушэҥ- 
гын ик ужашыжэ, йыргэшкэ шэлмылан 

лийын, вэс ужашыжэ дэчын ойырлэн шога.
Пушэҥгын тыгэ эмганымашыжым ,отлуп“ маныт (5 сӱр.).
Адак руэн йӧрыктымӧ пушэҥгэ тӧр ок кошко гын, шэлыш- 

талтмаш лийын кэр- 
тэш. Тыгэ кошкэн 
шэлмашат пушэҥгын 
сайлыкшым йатыр 
волта.

Тыгэшэлмаш тӧр 
кошкыдымылан вэрч 
лийэш. Руэн йӧрык-
тымӧ пушэҥгым шӱмлалтын (шӱмжым эрыкталтын) гын, тудын 
ночкылыкшо (вӱдшӧ) ӧрдыж гычат, мучашгычат парланэн лэк- 
тэш.

Пушэҥгын тӱжвал ужашыжэ вашкэрак, кӧргысыжӧ эркын
11

6 с ӱ р .  Кошкэн ш элшэ-влак.



кошка; пушэҥгэ кошкымыж сэмын молэммыжлан (туртмыжлан)- 
лийын, тӱжвал ужашышт шэлышталташ тӱҥалыт (6 сӱр.).

Пушэҥгын лончышт пу мучко вийаш огыл, йыр пӱтырналт 
кӱзат гын, тыгай пушэҥгым кадыр альэ йожэк лончан (косослой) 
маныт (7 сӱр.).

Кадыр лончан пуш эҥгэ.
Кадыр лончо мардэж пуымылан да лончо-влак уто дэнэ шуп-

шылалтмылан кӧра лийэш. Тыгай кадыр' лончан пушэҥгэ-влак
шуко годым чодра тӱрыштӧ лийыт. Адак кэчэ шокшо тӧр воч-

дымо да вӱд тӧр логалдымэ дэнат
пушэҥгэ кадг^р лончан лийын кэр-
тэш. Пушэҥгын тӱжвал ужашыжэ
кэрэк кунамат кэчэ дэкэ шупшыл-
тын, кэчэ йолым утларак кучаш
тырша. Тыгэ пушэҥгэ кушмыж го-
дым кэчэ дэкыла пӧртын кадыр
лончаныш савырна. Тыгай кадыр
лончан пырньам оҥалан шэлат гын,
оҥажэ вийаш пырньан дэч щуко

7 сӱр.  Йожэк начар лийэш, тудо нэлгытым торэ- 
лончо. „шыж дэнат, кутышыж дэнат сайын 

нумалын ок кэрт, шупшылтмаштат ок чытэ. Моланжэ палэ — оҥ а, 
лан шэлмэ годым кутэш лончо-влак торэш пӱчкылт лэктыт. Сан. 
дэнэ кадыр лончан оҥа да пырньа-влак куго соружэний-влак 
ышташ огыт налылт.

8 с у  р. Ш ӱрдэ 
пуш эҥгэ.

Шӱрдэ альэ кудыр пуш эҥгэ.
Пушэҥгэ мучко лончо-влак ик сэмынпра- 

май пӧртын кӱзат гын, тудым прамай кадыр 
лончан маныт. Йужо кунам 
тыгэ прамай пӧртын кузы- 
маш ок лий, лончо-влак шкэ 
турашт гыч шолашкат пур- 
лашкат кораҥыт. Тыгай пу- 
шэҥгым шӱрдэшталтшэ альэ 
кудыр лончан маныт (8 сӱр.).
Шӱрдэшкэ савурнымаш ка- 
дыр лончыш савурнымэ сэ- 
мынак лийэш. Йужо порот 
пушэҥгэ-влак шкак шӱрдӧ 

лийыт. Тыгай шӱрдэ пушэҥгэ-влак гыч йӱдвэлысэ корэльский 
куэм, тумым, йужо пӱкшэрмэ-влакым каласаш лийэш.
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Сугыр.
Кушкын шогышо ырвэзэ пушэҥгым товар альэ моло пӱсӧ 

инструмэнт дэнэ руал эмгатэт гын, тудо садэ эмганышэ вэржым 
иушташ туҥалэш; тудын ӱмбалан угычын лончо-влак кушкыт.

Жап эртымэ сэмын сэдэ вэрэш сугыр лийэш. Иужо кунам 
тыгай сугыр-влак пэш кугын кушкыт, вара нуно пашаштат пӧ- 
лэн шогат (9 сӱр.).

Укшэр.
Укшэран пушэҥгым оҥалан шэлат гын, кошкымыштмӧҥгӧ 

оҥа гыч з-кш-влак 'лэктын возэдаш (йогаш) тӱҥалыт. Тидэ тыд- 
,лан вэрч тыгэ лийэш: оҥа ик сэмын туртэш, оҥасэ укш ышкэ 
шотшо дэнэ туртэш (10 сӱр.) да йарса.

Тӱчкыдӧ укшэран пушэҥгын оҥажэ чыла пашалан ок йӧрӧ, 
укш улмылан лийын тудын пэҥгыдылыкшэ шагал лийэш. Пушэҥ- 
гыштэ кок тӱрлӧ укш-влак лийэдат: илэ укш—пушэҥгэ дэнэ ик 
вэрэш кушкыт, кукшо альэ шӱйшӧ укш. Лӱжан пушэҥгын тӱкӧ 
укшыжым илэ укшлан чотлат. Тыгай укшын пужо пэш смолан, 
адак пэшкыдэ лийэш. Оҥа кошка гын, тыгай укш лэктын возэш, 
оҥаштэ рож лийэш.

Шӱйшӧ укшлан шэмалгэ тӱсан укш манмэ чотлалтэш. Тудо 
укш шӱйма гыч лийэш. Тыгай укш уло пушэҥгымат шӱктэн 
кэртэш.

Рӱдӧ йоҥылыш кийымаш.
Пушэҥгын кушмыж годым, рӱдыжӧ покшэлчын пэл тӱрыш 

кусна, тыгэ идалукаш лончо-влак ик могырышто кӱжгӧ, вэс мо- 
гырышто вичкыж лийыт, тывэчын нунын 
пэҥгыдылыкыштат тӱрлӧ лийыт (II сӱр.).

Тыгай пушэҥгэ дэнэ ыштымэ ӱзгарын 
чотлыкшылан ӱшанэн шукташ ок лий.

11 с ӱ р .  Рӱдын пэлмо. 
гырыш то лиймашыжэ.

б) КОКЫМЫШ О ТУШКАСЭ СИТЫ ДЫМАШ -ВЛЛК.

Кокымышо тӱшкашкэ тӱрлӧ поҥго дэн да 
пӱнышкӧ дэн пужлымаш альэ чэрланымаш- 
влак пурат.

Илышыштэ тидым шӱймаш манылтэш. Пу- 
шэҥгын пужлышо ужашыжым шӱйшӧ ужаш 
маныт.

Шӱймаш дэнэ йужо кунам путынь пушэҥгат локтылалт кэр- 
тэш, тудо пэрвой ик лончо гыч гына тӱҥалэш, варажым моло 
•лончо-влакышкат кусна.

Шӱймаш пушэҥгын эн тошто ужашыж гыч тӱҥалэш. Рвэзэ 
ужашыжэ ты шогышто чот чытышан улэш. Шӱйаш тӱҥалшэ
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пушэҥгын, жап эртымэ сэмын, покшэл рӱдӧ кутлажэ шӱйыв 
йога, тыгэ пу кӧргӧ йара лийэш, тудым кӧрган пушэҥгэ маныт.. 
Кӧрган пушэҥгэ оҥалан шэлаш ок йӧрӧ, плотник да стольар

пашашкат ок налылт.
Йужо кунам изыш шӱймаш 

пушэҥгым пашаш налмашым 
чарэн ок кэрт.

Тыгай изыш шӱйшылан „та- 
м ака“ укшан пушэҥгым чотлаш 
лийэш. Ш ӱйшӧ укш шэлмэ го- 
дым, альэ оҥам кошташ опты- 

12 с'ӱ р.*Кӱрэн тӱсан шӱйш о укш  (тамак мо годым волэн возэш; сэдыгэ
йужо пашалан йӧрыдымӧ оҥа- 
влак лэктыт (12 сӱр.).

Тамак укш сэмын улшо тыгыдэ сар укш-влакым „нуж“ укш 
маныт. Плотник пашаштэ каштам, мэҥгым кучыктыш ыштымэ 
годым тыгай оҥа-влакым налаш ок йӧрӧ. Стольар пашашкэ 
тыгай оҥа-влакым налыт гын, рожшым пэтырэн, клэй дэнэ 
пыжыктэн шындат.

Какаргӹмаш.
Ты чэр пушэҥгын рвэзэ ужашыштыжэ лийэш. Тумын пуж- 

лымо вэржэ шэм кӱрэн тӱсан; пунчын, кожын кӧк кандэ тӱсан 
лийэш. Какаргымаш шӱймаш гыч лийэш. Тидэ шукыжым шӱмлы- 
дэгэч кийышэ йӧрыктымӧ пушэҥгэ-влакын лийэш. Какаргымаш 
пушэҥгын чотлыкшым ок волто, сандэн тудо пашашкэ налма- 
шымат чарэн ок^кэрт. Пушэҥгым сайын коштэт гын, жап эртымэ 
сэмын какаргымэ палыжэ пэш шагалэш кодэш.

Мэкшаҥмаш (ош шӱктэм).
Пушэҥгын рӱдӧ ужашыштыжэ мэкшаҥмаш лийэш. Ты чэр 

пушэҥгым пизырэн шукта гын, пушэҥгэ кукшо, пудыргылшан 
насташ савырна.

Кӧк (бурый) шӱктэм.
Ты чэр шуын шушо пушэҥгым ночко дэнэ кукшо вашталталт- 

мэ годым пизыра. Шӱймашыжэ пэш эркын эрта. Ты чэр дэнэ 
пушэҥгэ пудыргымашан насташ савырна.

Йошкар шӱктэм.
Ты чэр лӱжан пушэҥгэ-влак коклаштэ, путыракшым пӱнчэрыш- 

тэ чот шарла. Тудо пушэҥгым пэш вашкэ локтылэш, пушэҥгым 
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кукшо, йошкаргэ, шаланышан насташ савыра. Пушэҥгым йӧрык- 
тымӧҥгӧ ты чэрым шочыктышо йошкар поҥго адакат илаш да 
шарлаш тӱҥалэш, тыгэ йыр-ваш улшо пушэҥгэ-влакымат чэр- 
ландара.

Чыла кӱшнӧ каласымэ шӱктэм-влак пушэҥгым лэвэд шогышо 
тӱрлӧ тыгыдэ поҥго-влак гыч лийыт.

Шӱктышӧ поҥго-влак.
Сэдыгэ пушэҥгым шукыжым тӱрлӧ поҥго-влак чэрландарэн 

шогат. Нуно пушэҥгыштэ лиймыштлан кӧра, тушто тӱрло хими- 
чэски вашталтмашым ыштэдат, тыгэ пушэҥгэ локтылалтэш, шӱйаш 

тӱҥалэш.
Поҥго-влак пушэҥгышкэ урлыкаш жапыш- 

тыштак пурат. Нуно тӱжвалнэ пурак пырчэ ганьз 
гына лийыт. Ты пурак-влак 
мардэж почэш кайэн,пушэҥ- 
гыш логалыт, жап кэлшымэ 
годым нунотушагыниланаш 
тӱҥалыт.

Пӱнышкӧ пушэҥгьш кук- 
тэшталт кушшо тыгыдэ лон- 
чышто лийэш, тушагын поҥ- 
го кушкэш.

Пушэҥгэ ночко вэрыштэ,
20—25° шокшо вэрыштэ, 
волгыдо да вэнтильацэ укэ 
вэрыштэ кийа гын, поҥго- 
влаклан кушкашышт пэш 
сай условий лийэш.

Пушэҥгэш шочшо поҥ- 
го-влакым кушмашыштлан 
кӧрӓ кок тӱшкӓлан пӧлӓш 
лийэш: ик тӱрлыжӧ — рӱэн

1 3 с у р . С у р т  п о ҥ г о ’  йӧрыктымӧ пушэҥгэш куш- 14 с ӱ р .  С ур поҥго- 
дэнэ сусыргышо пу- ] шо тӱшкӓ. сусыргыш о уж аш .

Ш ЭҤ ГЭ. Кушкын шогышо пушэҥ-
гэш шочшо поҥго-влак пушэҥгын вӱдшым шупшыт, садлан 
лийын нуным паразит поҥго маныт. Пушэҥгын илышыжэ пы- 
тымэ дэн поҥго-влакынат илышышт пыта Ты шотышто шукэртз 
руалтшэ пушэҥгэш шочшо „сапрофит" манмэ поҥго-влак эшэ 
вашкэрак шӱйшан улыт. Сурт поҥго 'альэ вэс сэмын шортшо 
поҥго пытартыш ий-влакыштэ шуко зийаным кондышт. Ты поҥ-
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тын койышыжо тыгайэ: кидэш ночкын пэрна, тӱжвач ош эҥэрэ- 
мыш вод ганьэ койэш, тӱрлын кукталт кушкэш да кӱдыньсо 
таза пушэҥгымат шӱкта (13 сӱр.).

Шӱртӧ ганьэ поҥго-влак, чот шарлымышт дэнэ кӱчык жапыш- 
тэ пэш шуко пушэҥгын азот настажым йӧршэш шупшын пы- 
тарэн кэртыт. Вара сэмын пушэҥгэ шӱчаҥмэ сэмын кӧк тӱсыш 
савырна, йужо ик кутлаж гыч шӱшыжым парньа дэнат налаш 
лийэш. (14 сӱр.).

Поҥго-влакын пушэҥгым локтылмыштым кораҥдышаш вэрч 
тыгай йӧн-влакым ыштыман:

1) Склад-влакыштэ кийышэ матэрйал-влакым кӱлэш порӓдкэ 
дэнэ аралыман. Пу альэ пырньа, артана (штабэль)-влакым клэтка 
дэнэ оптэн, пушэҥгэ коклам мардэж да волгыдо пурэн кэртшаш- 
дык ыштыман.

2) Оралтын кажнэ ужаштыжэ йуж да волгыдо пурышаш вэр 
лийман.

Ты паша-влак пуйэҥгэ шӱйаш тӱҥалмашым чаршашлан вэрч 
ыштымэ (профилактик) йӧн улыт. Тидлэч посна пушэҥгым кар- 
болинэум, хлористый цинк да крэозит дэн шӱрэн эмлымаи. Илэ 
лушэҥгым сайын коштыман.

5 УЖ АШ .

ПЛОТНИКЫН ПАША ИНСТРУМЭНТЫШТ.
Пушэҥгэ гыч кӱлэш настам ыштэн шукташлан плотник тӱрлӧ 

йӧнан пашам ыштылэш. Ты паша-влак плотник пашаштэ вич 
груплан пӧлалтыт; руымаш, пӱчкэдымаш, пужарымаш, кӱнчыл- 
маш да шӱткалымаш. Ты паша-влак кажныжэ иктэ альэ шуко 
инструмэнт-влак дэнэ ышталтыт.

Руымаш
Плотник пашаштэ эн кӱлэш инструмэнтлан товар чотлалтэш. 

Товар кӱртньӧ дэнэ ышталтын. Пӱсӧ мучаштыжэ сталь лийэш.
Вургыжо пудэнэ, шукыракшым куэ, 
ваштар, шоло гыч ышталтэш. То- 
вар вургын покшэл кутлажэ кадыр- 
талтын. Товар вургын тыгэ ышталт- 
мыжэ практик гыч налылтын. Тыгэ 
ыштымэ луш альэ чот руалаш оҥай 

15 с ӱ р .  Товар. улэш. Товарын нэлгыт чотшо вур-
гыж дэнэ пырльа 2,8 кг, шкэжэ гына 

%\ кг нэлгыт улэш. Пашалан тӱҥалмэ дэч ончыч пэчкэш пӱ- 
сэмдат, вара ӧгӧ дэнэ тӧрлатат (15 сӱр.). Товар дэнэ торэшат,
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кутэшат руат, оҥам локшынчыт, моло рушаш альэ' локшычшаш 
паша-влакым ыштат.

Пӱчкэдымаш (шэлыштмаш).
Пӱчкэдашлан пильа кучалтэш. Пильа тӱрлӧ лийэш: торэш 

пильа, кид пильа, ножопка.

=-ии(ыип
ь»и

16 с ӱ р .  Торэш пильа.

Торэш пильан кутышыжо 1,2 мэтр, кумдыкшо 20 см лийэш. 
(16сӱр.). Пильан пӱйышт йа кумлукаш гай йа 17 сурэтыштэ ончык- 
тымо гайэ улыт. Пӱй мучаш коклажэ 6— 10 мм  лийэш. Вара пӱсэмды-

маш эш тыкокла молэмэш. Пи- 
льа сай шуарымэ лийман. Ти- 
дым тӱсгычшӧ палаш лийэш. 
Сай шуарымэ пильа кӱрэн(фио- 
лэтовый) тӱсан гай койэш.

Паша ышташ тӱҥалмэ'дэч 
ончыч пильам пӱсэмдаш да пӱй- 
жым торкалаш кӱлэш. Пильам 

кум шӧрӓн ӧгӧ дэнэ*пӱсэмдат. Пӱйыштым иктэ коч ик вэлышкэ 
пӱсэмдат (18 сӱр.). Пӱчмӧ корно пильан полотнаж дэч кумда-

17 с ӱ р .  Пильа пӱй формо-влак.

18 с ӱ р .  Пильа пӱсэмдымэ схэм.

рак лийэш гын, тыгай годым ишымаш огэш лий. Тыгэ ыштымэ
кок корным ыштымыла лийэш. 

Иктыжэ шола могыр пӱй корно, 
вэсыжэ пурла пӱй корно (19 сӱр.). 
Пӱчмӧ годым пушэҥгын ик ужа- 
шыжэ пильа шӱкыш кайа.

Торэш пильа пырньам, оҥам, брус-влакым да монь пӱчкэдаш 
кучалтэш.

Пӱчкэдаш альэ шэлашлан торэш пильа дэч посна кид пильам 
да ножовкымат кучалтэш. Кид пильа тыгыдэ пашалав кучалтэш. 
2 —2976 17
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19 с ӱ р .  Пильа коштмо схэмэ.



Тидын дэнэ оҥам, брус-влакым торэшат, кутэшат пучкэдаш 
лийэш. Тудын ужашыжэ станок гыч да полотна гыч шога (20 сӱр.). 
Станокшо куэ дэн ышталтэш. Тушко полотнам шупшын кучык- 
тат. Кид пильан полотнажын кумдыкшо 4—5 см, пӱй мучаш кок 
коклажэ 3—4 мм. лийэш. .Пӱйышт ик могырышко ышталтыныт, 
сандэнэ ик могырыш шупшылмо годым вэлэ пучкэш, мӧҥгэшла 
шӱкалмэ годым шӱкым луктын кудалта.

20 с ӱ р .  Кид пильа.

ш т
21 с ӱ  р. Кид пильа дэнэ пӱчмаш .

Пильам чымалтарашлан кэрэм дэнэ стойкым шупшын пӱты- 
рат (21 сӱр.). Кид пильам, торэш пильам пусэмдымэ ганьак, кум 
шӧран ӧгӧ дэнэ пӱсэмдат.

Ножовка торэш пильан ужашыжэ ганьырак ӱлэш. Пӱйышт 
кид пильан ганьак. Пӱсэмдымашат кид пильа ганьак пӱсэмдал- 
тэш (22 сӱр.). Ножовкан кидшэ иктэ гына лиймылан,“чот шӱкымӧ 
годым тугын кэртэш. Сандэнэ ножовкым вичкыж аҥысыр оҥам 
пӱчкэдаш да монь вэлэ кучыман.

6

22 с ӱ  р . Ножовко: а — кожга пашалан, 
б — шьша пашалан.

23 с ӱ  р. Й ыргэш кэ пилан пӱй- 
ышт.

Кӱшнб ончыктымо торэш, кид пильа, тугак ножовкат торэш 
пӱчкэдашлан кучалтыт. Кид пильажэ дэнэ кутэш пӱчкэдашат 
лийэш.

Кид дэнэ пӱчкэдымаштэ шуко вий пышталтэш, пашажэ нэлэ, 
паша вий лэктышыжат изэ. Сандэнэ плотник пашаштэ пӱч- 
кэдаш шуко кулэш годым кид дэнэ огыл, машина дэнэ пӱчкэдат. 
Тудлан вэрч дискан альэ циркульарнэ (йыргэшкэ) манмэ пильам 
шындат.

Дискан пильа посна формо дэнэ ыштымэ пӱран, йыргэшкэ 
пильа улэш (23 сӱр.). Ты йыргэшкэ пильа пучэш (шӱдырэш) 
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чиктэн чоткыдэмдалтын. Пучшо шкив да шӱштӧ коч моторын 
шкивышкыжэ ушалтын (24 сӱр.),

Элэктричэствын токшо моторын шкившым пӧртыкта, тидын 
дэнэ пырльа шӱштӓт пӧртэш, шӱштыжӧ пильам пӧртыкта. Дискэ 
пильа дэнэ торэшат, кутэшат пӱчкэдаш лийэш.

24 с ӱ р .  Дискан пильа.

Кызытсэ жапыштэ элэктричэствэ пильам пашашкэ кумдан 
пуртэныт. Ты пильа пашам пэш куштылэмда. Паша лэктышыжэ 
кид пила дэч 15—20 нарэ утларак улэш.

Элэктричэствэ пильа (25 сӱр.) пӱсӧ пӱйан йыргэшкэ сталь 
пластинкэ (диск) улэш. Дискын кучэмжэ дэнэ коробка кӧргэш

шындат. Тудо коробка кӧргыштак, 
тушто улшо пуч йыр пӧртэш.

Дискын пэлыжэ коробка гыч ӱл- 
кыла лэктын шога. Мотор полыш 
дэн пӧртын оҥам торэшат, кутэшат 
сайын пӱчкын луктэш.

25 с ӱ р .  Элзктричэствэ дэнэ пӱчшӧ 26 с ӱ  р. Разводко. Пильа пӱй-влак развод- 
пильа. кын шэлшышкыжэ чыкэн кайыралтыт.

Пашазэ пильан кучэмжэ гыч кучэн, дискым ончыч палэмдымэ 
корно дэнэ ончыко колтэн шога. Ты пашаштэ пашазылан, при- 
борын куштылгыжлан кӧра, (нэлгытшэ 5—6 кг вэлэ) куго вийым 
пыштымыжэ ок кӱл, сайан эскэрымаш вэлэ кӱлэш.
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Элэктричэствэ прибор-влакын ситыдымаш вэрышт: тидэ—шу- 
ко вэрэ элэктропровод да ток укэлык лийэш. Ты прибор-влаклан 
токын вийжэ 110 вольт кӱлэш. Тыгай прибор дэнэ олалаштэ па- 
шам ышташ куштылго.

Пӱсэмдымаш да тӧрлымаш. |
Кӱшнӧ ончыктымо ганьэ пильа дэнэ паша ышташ тӱҥалмэ дэч '

ончыч, тудым пӱсэмдаш да тӧрлаш вэрэштэш. Тудым кум шӧрӓн 
ӧгӧ дэнэ пӱсэмдат. Ӧгӧн кужытшо 15—20 см улэш. Ӧгӧм сайын 
кучышашлан вургым ыштат. Пильа тӧрлаш пильа кужгытак 
лийшэ тыгыдэ корэшан изырак гына плзстинкам налыт (26 сӱр.).

Тӱрлӧ пушэҥгылан пӱйым тӱрлын торат: пушкыдо пушэҥгы- 
лан утларак, пэҥгыдэ пушэҥгылан шагалрак торат. Кугын торымо .
пӱй тугынат кэртэш. Пушкыдо пушэҥгым пӱчкэдымаштэ тыгэ !
лийын ок кэрт.

Кукшо пушэҥгым пӱчкэдаш пильа пӱйым шагалрак, илэ пу- I
шэҥгылан утларак торат. Илэ пушэҥгэ пӱчмо годым пушэҥгэ 
вӱд да пильа шӱк пильа корно пырдыжэш пижын шогымыж ;
дэн пильа сайын коштын ок кэрт. Садлан пӱйым чотырак тораш [
вэрэштэш. Кукшо пушэҥгым пӱчкэдымэ годым тыгай паша |
ок ,лий.

I
Пужарымаш. ;

Товар дэнэ пильа пушэҥгым локшынчашлан кӱлэш улыт. 
Йӧршэш тӧрлэн шукташлан моло инструмэнт — тӱрлӧ ӱзгар-влак 
кӱлэш улыт. Пужар оҥан альэ пырньан ӱмбалжым шымартэн 
пужара. I

Пушэҥгым пужараш тыгай пужар-влак кӱлэш улыт: ;
Ш э р х э б э л ь  пужар.Тудын пу колодкажэ 25 см кутыш лийэш, !

покшэлныжэ рож шӱтымӧ (27 сӱр.). Рожышкыжо 40—45° лукдэн ^
изырак, сталь мучашан куртньым шындат. Кӱртньым товар дэнэ .. !
альэ ӱш дэнэ куштылгын пэрэн станокын ӱлыл могырышкыжо 
утларак лукташ лийэш. Тыгэ ыштымэ годым пужарымашым кӱж- 
гынрак колташ лийэш. Тунам пужар кондышташ вий шукы- '
рак кӱлэш лийэш. Кӱртньӧ шагалрак лэктын шога гын, пужары- [
маш вичкыж шӱкЗн лийэш.

Кӱртньыжын пӱсӧ мучашыжэ пэл йыргэшкэ сэмын лийэш. 
Садлан лийын шэрхэбэль пужарымэ годым пэл йыргэшкан кор- 
ным ышта. Шэрхэбэлльым кӱжгын (1—1‘/г пужараш кӱлмӧ 
годым кучылтыт. Шукыракшым пырньам локшычмо годым да 
монь кучылтыт.

Изэ пужар (28 сӱр.) шэрхэбэль дэнэ пужарымым шымарташ-
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27 с ӱ р. Ш эрхэбэль.

лан кучалтэш. Пужар шэрхэбэль сэмынак лийэш. Ойыртышыжо 
кӱртньӧ мучашыжэ тӧр да кӱртньыжӧ 45—50° лук дэя калып 
кӧргыштӧ кийа. Ты пужарым рубанок маныт.

Кӱртньӧ мучашыжэ тӧр да куго тайылан улмыжлан кӧра 
пужар тӧр да эрэн шымар- 
тэн налэш.

Ты прибор-влак дэч посна 
моло тӱрлӧ пужарымэ инстру- 
мэнт-влакат улыт. Тидэ: кок 
кид кучэм пужар (мэдвэдкэ), 
кужо пужар, оҥа корымо, аҥы- 
шыр пужар да монь.

Кок кид кучэм пужарын 
кӱртньыжӧ кумда лиймылан 
кӧра, пужарашлан вий шукырак кӱлэш. Тудо (29 сӱр.) кумда пу- 
шэҥэ-влакым пужараш ышталтын. Изэ пужар дэнэ кок кид ку- 
чэм пужарын ойртышыжо тыганьэ: кок кид кучэм пужарын кид

кучэмжэ кок могырыштыжат 
лийэш, изэ пужарын иктэ гына. 
Пашазэ-влак кок кид кучэм пу- 
жарым кок мучашыж гыч куч^н 
пужарат.

Оҥа умбалым тӧраҥдашлан 
кужо пужар дэнэ пужарат 
(30 сӱр.).

Тудын калыпшэ кужо.. лий- 
мылан кӧра тӧр пужараш лий-

28 с ӱ  р. Изэ пужар (рубанок).

эш. Кӱчык калып дэнэ тунарак сай тӧрлэн шукташ ок лий.
Оҥа корымо пужар оҥа-влакэш вӱд корнылам пужараш ыштал- 

тын. Тидыжэ оралтэ лэвэдыш гыч вӱд йогаш кӱлэш. Вӱд корным 
оҥа тӱр воктэн тӧр ыштышаш вэрч, 
пужар воктэн ӱлыч оҥам кырат, тыгэ 
кырымэ оҥа вӱд корэш корымо оҥан 
тӱржӧ воктэн вийашын мунчалта. Тид- 
лан кӧра вӱд корнат вик лийэш.

Пужарышэ кӱртньын мучашыжэ 
пэл йыргэшкэ сэмын улмыжлан кӧра 
вӱд корнат пэл йыргэшкэ лакэ ганьак 
лийэш. Оҥа корымо дэнэ пужарымэ го- 
дым вий шуко кӱлэш. Садлан лийын ты пашаштэ кок йэҥкӱлыт 

/ Аҥышыр пужар дэн оҥаштэ да монь тӱрлӧ корным, палым 
ыштат (32 сӱр.).'
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(мэдвэдка).



Аҥышыр пужарын кӱртньыжӧ изэ кольмо ганьэ улэш. Кӱртнь- 
ым пуын тӱр могырэшыжэ шындат. Ты пужарын кӱртньыжӧ да 
пуын кумдыкшо пужарышаш корэшын кумдыкшылан кӧра лийыт.

Плотник пашаштэ улшо кид дэнэ пужарымэ инструмэнт-вла- 
кым тӱҥ шотышто умылтарэн пытарымӧҥгӧ ындэ пужарьшаштэ 
паша лэктышым волтэн альэ кӱзыктэн кэртшэ йӧн нэргэн 
каласэна.

30 с ӱ  р. Кужо пужар.

Локшынчаш да пужараш тӱҥалмэ дэч ончыч пушэҥгын лон- 
чыжым ончыман. Пушэҥгым коч кунамат лончыж почэш пужа- 
рыман (33 сур.). Ваштарэш пужарымэ годым кӱртньо кэлгыш 
пурэн оҥа ӱмбалан лакэ-влак лийын кэртыт.

Путыракшым, пужар гыч кӱртнын монар лэкмыжым эскэрыман. 
Пужар гыч кӱртньӧ утыж дэнэ лэктэш гын, паша нэлэмаш тӱ- 
ҥалэш, матэрйалым, адак инструмэнтымат локтылэш. Пужараш 
тӱҥалмэ дэч ончыч эркын пэркалэн кӱртньӧ пэҥгыдэмдымэ иш- 
кым тӧрлыман, вара ижэ пашалан тӱҥалман.

31 с ӱ р .  О ҥ а корымо_пужар. 32 с ӱ  р. Аҥышыр пужар (зэнзубэль).

Сэдыгэ тӧрлымӧ годым кӱртньӧ мучаш пужарын пу пунда- 
шыж дэнэ тӧр (паралэльнэ) лиймыжым ончыман.

Пужар дэнэ пашам ыштымэ годым пурла кид дэн эркын тэм- 
далын, шола кид дэнэ пужар коштмашым виктарат.

Оҥан тӧр пужаралтмыжым угольник дэнэ альэ линэйка дэнэ 
висэн палат.

Кӱшнӧ ончыктыма гыч пужарымаш кок-кум шот дэн лийэш: 
пэрвой — кӱжгын налшашым шэрхэбэль дэнэ пужарат; кокымшы- 
жо — тӧрсыр вэр-влакым изэ пужар дэнэ тӧрлалтэш. Шуко годым 
ты кок шот дэнэ пужарымаш йӧршэш пытармылан чотлалтэш. 
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33 с.ӱ р. П ужар кӱртньын лончо почэш альэ 
лончо ваштарэш каймыжэ.

Иужо кунам оҥам кӱлэшынак тӧрлэн шукташлан кужо пужар дэнэ 
пужарат.

Пужарымэ годым пужарым торэшырак кучат. Тыгэ ышты' 
мылан кӱртньӧ пушэҥгын лончыштым йожэк пӱчкын кода. Оҥам 
торэшла пужарымэ годым 
пужарым сэдыгак торэ- 
шырак кучаш кӱлэш.

Пужарымэ пашаштэ 
шӱк налыктымашын пра- 
майлыкшым сайын эскэ- 
рэн шогыман. Йоҥылыш 
тэмдалмаш дэнэ уло оҥам 
пужэн кэрташ лийэш.
Йоҥылыш тэмдымаш, па- 
шам ш агалш инчыш э йэҥ 
дэч лийын кэртэш. Тыгэ 
ыштымылан лийын йужо 
кунам оҥан покшэлжэ 
кӱжгӧ, тӱрыш т вичкыжэм 
кодын кэртыт.

Пытартыш жапыштэ куштылго, 3 — 4,.л:г нэлгытан элэктри- 
чэстБЭ пужар-влак лэктыч

Элэктричэствэ пужар кум ужашлан шэлылтэш: мотор, лок- 
шычмо амал да кондышташлан кид кучэман коробка. Моторжо 
куго огы л— 1—П/з имньэ вийан гына. Моторыш пӱсӧ кӱзӧ-влакым 
чоткыдэмдышашлан валик шындымэ. Валикын кӱзышт пӧртмышт- 
лан кӧра пушэҥгэ пужаралташ тӱҥалэш (34 сӱр.). Тыгай пужар

ола вэрлаштэ 110 вольтан элэктро- 
сэтэш шындалтэш.

Элэктричэствэ пужарым тыгылай 
пужар ганьак кондышташ лийэш. 
Тунам пашазэ пушэҥгэ мучко кид 
дэнак кондыштэш; Адак тудым ста- 
нок гайат ышташ лийэш. Тунам 
элэктричэствэ пужарыя кӱзышт 

кӱшкыла, вэрстак манмэ ӱстэлэш, чоткыдэмдалтэш. Тунам оҥам 
пужарын кӱзышт ӱмбалнэ кондыштарат (35 сӱр.).

Элэктричэствэ пужар дэнэ пужарымаш, пашам йатыр куш- 
тылэмда, паша лэктышат кушкэш, пашо жапым 20—30 гана 
шагалэмда.

Чала кӱшнӧ ‘ончыктымо инструмэнт-влакым пашалан тӱҥал- 
мэ дэч ончыч пӱсэмдыман да тӧрлыман.
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Пужарьтм, кужо пужарым, кок кид кучэм пужарым, оҥа коры- 
мым да аҥышыр пужарым пэчкэш пӱсэмдат. Шӱдырэш чик- 
тымэ йыргэшкэ кӱым пэчкэ маныт. Тудо лӱмын ыштымэ 
йолан йашлыкэш шындалтэш.

Пэчкэм (кӱым) кид, йол альэ мотор дэнэ пӧртыктат (36 сӱр.).
Пэчкэлымэ инструмэнтын нӱсӧ могыржо дэн пэчкэш тӱкэн изын 

пызыралынрак шогат. Инструмэнтын пӱсӧ тӱржӧ кӱын ӱмбалжэ 
дэнэ тӧр лийман. Инструмэнт-влакым шӧрынрак кучэт гын, кӱ 
кӧргынчалтэш да инструмэнт-влак тӱр гоч 
кайэн кэртыт.

35 с ӱ р .  Кид дэнэ пужарман элэктропуж ар сӱрэты ш - 
тэ кумык кийа.

36 с ӱ р .  П ӱсэмдымэ 
пэчкэ.

Инструмэнтын кӱртньыжым пӱсэмдэн шуктымӧҥгӧ, тудым тӧр- 
лаш кӱлэш. Пӱсэмдалтмыжым шинча дэнат, нийалтэнат, ончэнат 
палаш лийэш.

Тидым 5 см кумдыкан шыма_кӱэш тӧрлыман. Адак сайынрак 
тӧрлышаш вэрч, кӱэш ӱйым шавалтат альэ вӱд дэнэ нӧртӓт. 
„Вашита“ -манмэ амэрик кӱ (осэлок) эн сайлан чотлалтэш. Пӱ- 
сэмдымэ мучашым^изэ шыма кӱэш чот тэмдэн мӧҥгэш-оньыш 
кондыштыт. Пӱсэммыж сэмын пызырэн кучымашым изын-изын 
лушкэмдэн шогат.

Кӱнчымаш.

Йужо кунам плотник пашаштэ рожым альэ лакым кӱнчаш 
кӱлэш лийэш. Ийын ик мучашыжэ пӱсо, вэсыжэ лӱмын ыштымэ 
пу ^вурган улэш. Тудым ий кӱртньын рожышкыжо пуртэн шын- 
далтэш. Ий кум тӱрлӧ лийэш: ишкэ ганьэ (шиповый), лапка да 
чумыраш ий.

Ишкэ ганьэ ийын) (37 сӱр.) кужытшо—25 см, кумдыкшо — 
15 мм, кӱжгытшӧ 8 чм  лийэш. Локшынчалтмэ тайыл вэржэ 
25 мм  мартэ улэш. Мучашкыжэ пу вургым шындымэ.

Ты мучашыжэ гыч, кӱнчымӧ годым, товар альэ ӱш дэнэ пэ- 
рат. Пэрымэ годым пу вургыжо шэлдымашын альэ мочыла гай 
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37 с ӱ р. 
Ишкэ га- 
ньэ ий.

38 с ӱ  р. 
Пэл йыр- 
гэш кэ ий.

39 с ӱ  р» 
Лапка ий

пушкыдэмдымашын кӱшыл мучашыжым кӱртньӧ оҥго дэнэ шӱ- 
дышлат.

Йыргэшкэ альэ пэл йыргэшкэ лакэ-влак ышташ кӱлмо годым, 
пэл йыргэшкэ альэ йыргэшкэ ий дэнэ кӱнчат (38 сӱр.). Тыгай 
ийын мучашыжэ йыргэшкэ улэш, 
тӱжвал могыржо гыч пӱсэмдалтын.
Пу вургыжо лапка ийын ганьак, 
мучашыжат оҥго дэнэ шӱдышльшӧ.

Кӱшнӧ ончыктымо ий-влак дэнэ 
лакэ-влакым йӧршэшак тӧрлэн шук- 
таш ок лий. Йӧршэшыжэ лапка ий 
дэнэ тӧрлалтэш.

Тыгай ийын пӱсӧ мучашыжэ 
кӱчыкырак {\Ъсм), вичкыж дакум.'- 
дарак лийэш. Кид кучэм мучашты- 
жэ оҥгыжо (колчажэ) огэш лий 
(39 сӱр.). Тудым пэшкыдэ пушэҥгэ 
дэнэ ыштэн, кошар мучашыжьш 
ийын вургылык рожышкыжо чыкат, 
кӱнчымӧ годым куштылгын кид 
дэнэ гына пэрат.

Лакэ-влакын пундашыштат, пыр- 
дыжыштат тӧр лийман. Ийым тӧр лакэш вэлэ чоткыдэмдаш 
лийэш. Лакэ-влакым йоҥылыш, йа аҥжым кумдан, пундашыжым 
аҥышыр кӱнчэт гын, альэ пырдыжышт тӧр, шыма огыт лий гын,

лакыш пуртэн шындымэ 
ишкэ чот шогэн ок кэрт. 
Сандэнэ лакымат, ишкымат 
кэлыштарыман.

Кӱнчымашым тыгэ ыш- 
тат. Пушэҥгэш лакым ыш- 
тышашлан ончыч палым ыш- 
тат. Варажым садэ палэ ӱм- 
балан ийым пушэҥгылан то- 
рэш шындатат, мучашыж 
гыч чӧгыт дэнэ кок-кум га- 
на пэралтат. Тыгэ ийым палэ 
корэш мучко кусаркалэн чӧ- 
гыт дэнэ кырэн лэктыт.

Кӱшнӧ каласымэ сэмын, пэрвой пушэҥгын торэшыж гыч, вара 
кутэшыж гыч палэмдат. Варыжым ийым пушэҥгылан торэш шын- 
дэн, палым 1— П/г см-лш  кэлгэмдат. Тыгэ ыштэн пытарымӧҥгӧ,.

25

40 с ӱ  р. Кӱнчымашын прийомжо: I — лон- 
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чр

ийым"^оҥалан 40° тайыл кучэн, шанчажым пэрэн луктыт. Кӱнчэн 
шуктымо лакым лапка ий дэнэ шымартат.

Лакым да ишкым шуко ыш- 
таш возэш гын, паша лэктышым 
кугэмдышаш вэрч, элэктричэствэ 
ий дэнэ шӱтат (41 сӱр ). Тидэ 
изирак гыня, куштылго 6—7 кг 
нэлгытан, 110 вольт моторан да 
кутышэш пӱчшӧ, стэржньан ста- 
нок лийэш.

Шӱтӹмаш.
Кӱртньӧ, йапуиш кым кыраш, 

болтым шындаш да монь пу- 
шэҥгэш рожым шӱтыдэ ок лий.

Тыдым ышташлан тӱрлӧшӱт- 
калышэ инструмэнт-влак улыт. 
Ты инструмэнт-влакым кумтӱш- 
калан пӧлаш лийэш: прау, ко- 
ловорот, дрэль.Тӱрлӧ диамэтран 
(кӱжгытан) прау-влаккуштылгын 
шӱткалымэ инструмэнтлан чот- 
лалтыт. Прауын ужашышт ты- 
ганьэ лийыт: праун кошар муча- 
шыжэ, кӱртньыжо да вургыжо 
(42 сӱр.).

Тыгыдэ прау-влак 1 мм  гыч 1 см кумдыкан мартэ тыгыдэ 
рожлам шӱткалаш ышталтыныт (43 сӱр.). Сэдэ рож-влакын ку-

41 с ӱ  р. Э лэктричэствэ ий.

42 с ӱ  р. Спиральнэ 
прау альэ цэнтровко.
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43 с ӱ р. Изэ 
прау.

44 с ӱ  р. Совла 45 с ӱ  р.
ганьэ прау. Коловорот.



гытыштым ончэн праунат кугылыкшым палат. Куго, кумда рож- 
влакым совла ганьэ прау альэ ^спиральнэ прау дэнэ шӱтат 
(44 сӱр.).

Совла ганьэ^прауын тыгай ужашышт улыт; шӱтышаш вэрыш 
кэрлшаш умдо, пӱсӧ тӱран кужо совла, вурго да мучаштыжэ 
кучэмыш чиктышаш оҥго.

Иыргэшкэ прауын (42 сӱр.) шурупан кошар умдыжо, пӱсӧ 
тӱран спиральжэ (йыр пӱтырналт шогышо солыжо), вургыжо да 
кучэмыш чиктышаш оҥгыжо уло.

46 с ӱ  р. Винтан 47 с ӱ р . Ц энтран прау- 
прау. влак: а — цэнтровко, б —

совла ганьэ прау.

48 с ӱ р .  Э лэктричэствэ прау

Сэдэ прау-влак коктытшат вурыс кӱртньӧ гыч ыштымэ улыт; 
мут гыч, шуруплык, ишкылык рож-влак да монь шӱталтыт.

Тыгай прау-влак дэнэ вашкэ шӱташ ок лий, адак рожшат 
йужо кунам важык (йожэк) да монь кайа.

Пашам вашкэмдышашлан вэрчын коловорот манмэ прау дэнэ 
шӱтат.

Коловорот манмэ прау, омса кыл сэмын кадыр кӱртньӧ гыч 
ыштымэ станок улэш (45 сӱр.). Тудын кӱшыл кучэмжэ шола 
кид дэнэ тэмдэн шогашлан ышталтын, адак йужо кунам паша- 
зылан шола кид дэнэ пӧртыкташ возэш гын, тунам кучэмым оҥ 
дэнэ пызырэн шогат.

Сэдыгэ пӧртыктымӧ дэнэ станокэш шындьшэ прау пушэҥ- 
гым вик да вашкэ шӱтэн лэктэш.

Станокэш шындымэ прау (пэрка)-влакын кугытышт тӱрлӧ 
лийыт. 46 сӱрэтыштэ ончыктымо прау, винтан прау манылтэш.
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Тудо рожым шуруп мучашан пӱсыж дэнэ шӱта, шурупшо прау- 
ым ӱлкӧ шупшэш.

Цэнтран п раш н  (47 сӱр.) шуруншо нымонарат укэ, тидэ 
сӱрэт гычат койэш.

Савла ганьэ прау (44 сӱр.), лӱмжо сэмынак, кужо совла ганьэ 
улэш, тудын 'тӱрышт-влак пуым пӱчшо улыт, виктарышэ ум- 
дыжо монь укэ.

Тыгай нрау дэнэ шӱташлан пэш эскэрэн тӱҥалаш кӱлэш, укэ 
гын, рожын рӱдыж гыч кусарымэ дэнэ прауым лудырташаг 
лийэш.

т

49 с ӱ р .  Элэктричэствэ прау дэнэ шӱтымаш.

Сэдыгай прау-влак дэнэ шӱтымӧ годым тидым мондыман 
огыл: кэлгэ рожым шӱташ кӱлэш гын шурупан праум налман 
тудо шӱкым сай кышкышан улэш.

Изырак 6 мм  мартэ улшо рож-влакым совла ганьэ прау дэнэ 
шутат, 6 мм  дэч кугырак рож-влакым цэнтровко дэнэ шӱтат. 
Лончылан торэш рожым шӱташлан цэнтровкым, кутэш рожым 
шӱташлан совла ганьэ прауым налыт.

Кодшо жапыштэ строитэльствыш элэктричэствэ прауым кум- 
дан пурташ тӱнальыч. Ты апарат-влакым кид нрау олмэшат 
кучаш лийэш, амалкалэн шогэт гын, тутышак элэктричэствэ дэнэ 
шӱташ лийэш (48, 49 сӱр.).

Элэктричэствэ прау альэ элэктродрэль ик тӱрлӧ апарат улэш,
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тушто прау, кучэман коробка да мотор лийыт. Тыгай приборын 
нэлгытшэ 12— 14 кг лийэш. Прауьш мотор пӧртыкта. Тыштэ па~ 
шазэ вий ок кӱл, тудлан жапын эскэрэн гына шогыман.

Апарат кудылнӧ тӱрлӧ кӱгытан прау-влак лийыт, нуным 
кӱлмӧ рожыд кугытшылан кӧра сайлэн налыт (шындат).

Элэктродрэль дэнэ шӱтымаш пашам кид дэнэ шӱтымӧ дэч 
10—15 гана вашкэмда, ты жапыштак паша вийат шагал пыта.

Шӱтымӧ годым пашан сайлыкшым волтыдымаш вэрч йатыр 
правил-влакым шуктэн шогаш вэрэштэш. Рожым шуташ тӱҥалмэ 
дэч ончыч прау мучашым шӱтышаш палыш чот тӧрлэн шынды- 
ман. Варажым кэлгэмдымэ дэч ончыч прауын вик тура шогымы- 
жым сайын эскэрыман.

6 УЖ АШ .

ПАЛЭМДЫМЭ ДА ВИСКАЛЫМЭ ИНСТРУМЭНТ-ВЛАК.

Плотник пашаштэ кӱлшӧ инструмэнт-влак чотышко палэм- 
дымэ да вискалымэ прибор-влак пурат.

Пашалан тӱҥалмэ дэч оныч, мут гыч, пӱчкаш, локшынчаш, 
кораш альэ йыпшым налаш, ишкым ышташ, ишкылык лакым да 
монь кӱнчаш, тугак йамдылымэ ужаш-влакым пыжыктылмэ дэч 
ончыч плотниклан кажнэ пы- 
жыктылшаш ужашым виска- 
лаш да палэмдаш вэрэштэш.

5150 с ӱ р .  Тодылман мэтр. р. Тыгылай циркуль. 52 с ӱ р .  Пӱган
циркуль.

Кутышым висашлан тодылман мэтр уло (50 сӱр.). Тудын 
дэнэ кэрэк могай кӱлэш кужытымат висэн налаш лийэш.

Вискалымаштэ циркульымат кучылтыт, тудын дэнэ мэтрысэ 
висам оҥашкэ да монь кусарат.

Оҥам корашлан йужо кунам циркульым налыт. Тыдлан вэр- 
чын тудын ик йолжым тӧрлымӧ оҥан тӱржӧ воктэч, вэс йолжым 
ик кокла дэнэ тӧрлышаш оҥа гыч наҥгайат (51 сӱр.). Циркульын
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йолышт-влак ынышт торло манын шуруп дэнэ альэ пластикэн 
коч кондыштман шуруп дэнэ кучыктат (52 сӱр.).

Пэл йыргэшкан палым ышташлан куго циркуль дэнэ корат» 
Тыгай циркульым пу дэнэ ыштат, тудын йолышт мучашэш ко- 
шар кӱртньӧ-влак пижыкталтыт.

53 с ӱ р .  Чэрта да тудын дэнэ чэртитлымэ йӧн.

Йужо кунам куго йыргэшкым пӧлкалаш вэрэштэш гын, мут 
гыч, куго радиусан палым ышташлан, радиуслан 10-20 мэтр 
шнурым альэ кӱртньӧ воштырым налыт.

Палэмдаш да вискалашлан, циркуль дэч посна адак чэртам да 
пуда мучашан пу паҥгам кондыштыт.

Тудо 40 см кутышан, 5 см кӱжгытан,'пу 
дэнэ ыштымэ инструмэнт лийэш. Пу паҥган 
ӱлыл тӱржым йожэк локшынчытат, воктэнсэ 
чоҥгам кодат, сэдэ чоҥга вошт пуда кырал- 
тэш. Тудын дэнэ корэшым ыштышашлан 
тудын йожэк мучашыжым тӧрлымӧ да тӧр- 
лышаш оҥа коклаш чыкат. Вара ту оҥа- 
влакым ваш ыштэн инструмэнтым оҥа кокла

54 с у р. Пырньам чэртитлымаш . 55 с ӱ  р. Пор кандра 
(отвэс).

мучко луктыт; тудын ик могыржо тӧр оҥа воктэч кайглыжлан 
лийын, вэс пудан могыржат тӧрлымӧ оҥан тӱржӧ -гайак вийаш 
корэшым корэн луктэш (53 сӱр.).

Чэрта (54 сӱр.) кӱртяьӧ шаньык сэмын кок кошар муча- 
шан (йолан) инструмэнт лийэш. Сэдэ чэрта манмэ инструмэнт 
ик кӱртньӧ лышташ гычак ыштымэ улэш. Корымо годым йол 
коклажэ ынжэ вашталт манын, тӱҥышкыжӧ пу паклака шындал- 
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56 с ӱ  р. Ватэрпас.

тэш; тудым кэрэм альэ кӱртньӧ ваштыр дэнэ чэрта йол-влак 
пэлэн пидыт. Чэртам пура чоҥымаштэ кучылтыт. Пырньа-влак 
иктышт-вэсышт дэнэ лач ушнышт манын, чоҥымо годым пыр- 
ньа ӱмбалан пырньам пыштэн, коклаштым чэрта дэнэ корат, Чэр- 
та логалмэ корно-влак ик коклан лийыт, сандэнэ пырньам сэдэ 
корэш почэш локшынчыт.

Вискалымэ, альэ вэс сэмын, тӧрлымӧ инструмэнт-влак чотыш 
отвэс, ватэрпас, уровэнь, адак наугольник чотлалтыт.

Плотник пашаштэ оралтын иктаж ужашыжым шындаш вэрэш- 
тэш гын, ончычын тудьш тӧр киймыжым альэ тура шогымы- 
жым ончат. Тура шогымым висашлан отвэс, альэ вэс сэмын, кы- 
ран кэрэмым налыт (55 сӱр.). Иктаж могай мэҥгын вик шогы- 
мыжым палашлан 2—3 мэтр кутышан кэ- 
рэмым налын, мучашэшыжэ кырым кылдат, 
вара тудым мэҥгэ воктэн сакат. Кыр лӱш- 
калтмыжым чарнымыжмӧҥгӧ тура лийын 
сакалтэш, тывэчын мэҥгынат тура улмы- 
жым палат. Тидлан вэрч кэрэмын кӱшыл 
вуйжымат, кыран мучашыжымат [мэҥгын 
рӱдыж дэнэ, альэ тӱржо дэнэ таҥастарат.
Мэҥгэ тура шога гын, тудын мучашыжат, 
тӱҥжат кэрэм дэч тайныдымэ лийэш. Ту-
ра огыл гын, жэрэмым ончэн тӧрлалтэн шогалтыман. Мэҥгын 
туралыкшым ик могырым тӧрлымӧҥгӧ, сэдыгак ӧрдыж могырымат 
тӧрлэн шогалтат. Кок могырым ончымо годымат кэрэм дэч ок 
тайнэ гын, мэҥгэ тура шогышылан чотлалтэш.

Иктаж соружэньэ ужашыжын тӧр киймыжым палашлан ва- 
тэрпас дэнэ палат. Тидат садэ кыр мучашан кэрэмак улэш; ту- 
дым пу дэнэ ыштымэ изи станокэш пижыктымэ (56 сӱр.). 
Станокшо вик угыл дэнэ иктышт-вэсыштлан торэш пижыктымэ 
кок паҥга гыч улэш.

Тура шогышо пу мучашэшыжэ изэ пудам кыралтэш, садз 
пудаш отвэсым сакат. Сакымэ кыр торэш кийшэ пуэш ынжэ 
логал манын, пуын пундаш воктэнжэ кыр кутлаш лакым ыш- 
тымэ.

Угыч ыштымэ ватэрпасым ончылтэн тӧрлымӧ оҥаш шындэн 
тӧраҥдат, тунамак тура шогышо пуэш кэрэм лийшаш кутлаш па- 
лым ыштэн кодат. Сэдыгэ, ватэрпасым важык кийшэ оҥашкэ 
шындэт гын, тудын шнурокшо палэмдымэ корно кутлаштэ ок 
лий. Мут гыч, каштан тӧр киймыжым палашлан, ватэрпасым 
кашта ӱмбак шындат; кашта тӧр кийа гын, кэрэм палыж кутла- 
штэ лийэш. Иктаж кумда шарэмдыкан ӱзгарын тӧр киймыжым
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палашлан ватэрпасым ӱмбакыжэ пэрвой ик сэмын кутэш 
шындат, варажым 90°-лан савырэн, пэрвой висымылан торэш 
шындат. Тыгай куго шарэмдыкын тӧрлыкшым торэшат, кутэшат 
висымэ дзнэ ижэ лач палэн шукташ лийэш.

Тӧр киймылыкым сайын па- 
лышэ инструмэнтлан уровэнь, 
альэ йужо кунам ватэрпас ман- 
мэ прибор чотлалтэш. Тудо 
5 X 8 сж кужгытан кукшо пу, 
альэ шуко годым, тумо дэнэ 

ыштымэ лийэш. ; Сэдэ пу покшэлныжэ лакэ ыштымэ; тушко 
эрыктыдымэ спирт пыштыман йанда пуч (турба) шындалтэш. Ту- 
дын кӧргыштыжӧ ик чӱчалтыш нарэ йуж кодымо. Йанда пучым 
изишак пугӧ ганьэ кадыртэн пыштымэ (57 сур.), сандэнэ пу тӧр

57 с ӱ  р. Уровэнь.

58 с ӱ  р. Наугольник. 59 с ӱ  р. Малкэ.

киймэ годым, йанда кӧргысӧ йуж эрэак покшэлнр лийэш, тудын 
покшэлнэ киймэ кутлажым пуэш палэмдат. Уравэньым ватэрпас 
сэмынак тӧрлат.

Кок оҥам вик угылан ыштэн ушаш кулэш гын, тудым науголь- 
ник дэнэ тӧрлэн ушат. Тудо кок пу паҥга дэнэ ыштымэ улэш; 
тудын иктыжэ кужгырак, вэсыжэ вич- 
кыжрак лийэш (58 сур.). Нуно иктышт- 
вэсышт дэнэ вик угылан пижыктымэ 
■улыт. Оҥам торэшла вик угыл дэнэ 
пучкын лукташ кулэш гын, наугольни- 
кын кужгӧ могыржым оҥан тур вок- 
тэнжэ кучат, вичкыж мучашыжым вик
оҥашкэ пыштат, вара вичкыж пу мучко карандаш дэнэ пучшаш 
палым корат.

Вик угылым висашлан куго наугольник-влакым ыштат. Нуно 
ик ганьэ кужгытан пу-влак гыч ышталтыт.

Куго усталыкым йодшан плотгик пашаштэ, мут гыч, фэрмэ, 
кӱвар да монь ыштымаштэ турлӧ угыл почэш лодэш-влакым ыш- 
таш логалэш гын, малкэ манмэ прибор дэн пайдаланат (59 сӱр.). 
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Малкэ—садэ наугольникак улэш, тудын вичкыж планкыжэ гы- 
на наугольиикын ганьэ пижын ок шинчэ, шарнирыштэ мӧҥгэ- 
шат-оньышат коштэш. Вичкыж пужым моҥгэш-оньыш кондыштын 
кӱлэш вэрэш шуруп дэнэ чоткыдэмдаш лиймылан кӧра, малкэ 
дэнэ кэрэк могай угылымат висаш да тудым оҥашкэ альэ бру- 
сыш кусараш лийэш.

Полыш инструмэн-влак.
Плотник пашаштэ полыш инструмэнтлан чӧгыт да азыр-влак 

чотлалтыт.
Чынжым плотник ты инструмэнт-влак дэч посна пашам ыш- 

тэн кэртэш, тудо нуным товар, ий тулэч моло дэнат вашталтэн

1

61 с у р. Куго чӧгыт (кувалдэ). 62 с ӱ  р. Пу чогыт.

кэртэш. Тугэ гынат пашаштэ полыш инструмэнт-влак пэш куго 
пайдам пуэн кэртыт.

Плотник пашаштэ кучылтмо чӧгыт-влак кугытыштлан кӧра 
кид чӧгыт да кувалдылан пӧлалтыт.

Кид чогыт (60 сӱр.) изырак гына пу вурган лийэш. Сэдэ чӧ- 
гыт дэнэ пудам, ишкым, шурупым да монь кырэн пуртат.

Тыгай чӧгытлан вургым куэ альэ тумо дэнэ ыштат. Виса нэ- 
лытшэ 1 кг нарэ лийэш.

63 с ӱ  р. Азыр. 64 с ӱ р .  Пуда лукмо азыр.

Кувалдэ-куго чӧгыт лийэш. Тудым вийын пэраш кӱлмо вэрыш- 
тэ  кучалтэш. Кувалдын нэлытшэ 2—3,5 кг нарэ лийэш (61 сӱр.).

Пу чӧгыт пырньа тур дэнэ ыштымэ куго чӧгыт, тудын диамэт- 
ржэ 20—25 см, вургыжат пу лийэш. Пура чоҥымо годым пыр- 
ньа-влакын ишшкыт' волтышашлан тудын дэнэ кырат. Пу чо- 
гытшо 15- 18 кг лийэш (62 сӱр.).

Кырымэ пуда-влакым лукташлан азырым кучат (63 сӱр.). Адак 
лӱмын пуда лукташ ыштымэ ломат лийэш (64 сӱр.).
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7 УЖ АШ .

ПУШЭҤГЭ САКЛЫМЭ ЙӦН-ВЛАК.

Ночко лиймэ дэнэ пушэҥгэ шӱйаш тӱҥалэш: поҥго лэктэш 
да монь, тыгэ варажым пушаҥгэ стройымо пашалан йӧрдымашкэ 
лэктэш. Тыгэ пэш сай стройымо матэрйалын акшэ вола.

Пушэҥгын пашалан йӧрымӧ жапшым кужэмдашлан тыгай йӧн- 
влакым ыштымэ: пэрвойак, пушэҥгым коштымаш, варажым чи- 
йалтымаш да нэрэнчымаш, кумышыжо, шэлочшым лукмаш да пар 
коч колтымаш, нылымшыжэ, пушэҥгым иктаж могай аралышэ 
наста дэн нӧртымаш.

Пушэҥгым коштымаш.
Пушэҥгым пӱртӱс вий дэнат, иктаж могай амал дэнат койг- 

тат. Пӱртӱс вий дэнэ кошташлан оҥа-влакым штабэльэш мардэж 
да кэчэ шокшэш утларак коштэн кэртшашлыкын оптат. Тидлан 
вэрч, пэрвой рӓт пырньам пундашлан оптат, варажым вичкыж 
оҥам альэ варам оптат, вара кокымышо рӓт пырньам, вара ад.

ак кокла оҥам, эша пыр- 
ньам оптат (65 сӱр.).

Тыгэ коштымашым эн 
сай йӧнланак чотлаш оклий., 
Пӱшэҥгын |ӱмбалжэ вашкэ 
кошка кӧргыжо илэ кодэш. 
Тӧр кошкыдымылан лийын 
пушэҥгэ шэлышталташ тӱ- 
ҥалэш. Оҥа альэ пырньа 
ынжэ шэлышталт манын, му- 
чашыштым шун альэ звэска 
дэнэ нэрэнчат. Виш вэрэш 
оптымо пырньа мардэжан 

ойар кэчыштэ сай кошка, йӱр лиймэ годым пырньа-влакын 
илэлыкышт изиш пӧрылтэш, сандэнэ коштымо жап шуйна. Адак 
пэш ойар кэчыштэ коштымашынат зийанжэ логалэш, кэчэ шок- 
шэш пырньа тӧр кошкэн ок кэрт, садлан тудо кадыргылэш да 
монь. Сандэнэ пырньам лэвашэш (66 сӱр.) оптат, тыштат пэрвой 
ратшэ шагэш (подкладкэш) опталтэш.

Адак пушэҥгым тӱҥэш коштымо йӧнат уло. Тыгэ кошташлан, 
шошым пушэҥгын кӱржым (шӱмжым) комарэн кӱшкыла тоды- 
лыт. Кӱр пӱчмашыжэ мландэ дэч ик мэтр нарэ кӱшкӧ ыштал- 
тэш. Ик жап тыгэ шогыктымӧҥгӧ пушэҥгын вийын кошкымы- 
жым чарашлан кӱржым ӱлкыла кэчыктарэн пидыт (67 сӱр.).
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Пушэҥгыштэ, руэн йӧрыктымӧ дэнэ, 40 гыч 60“/о мартэ вӱд 
чотлалтэш. Пушэҥгым пэл ийышкэн йужышто коштэт гын,

66 с ӱ  р. Пырньа-влакым лэваш йымалан коштымаш.

вӱд чотшо 30% кодэш, ийдалук гыч 20%, П/а—2 ий гыч 15—17%
кодэш (% чот пушэҥгын виса чотшо гыч налылтэш). Вӱд чот-

шым тылэч шагалэш кодаш тырш ымэоккӱл,
тудо вӱд шыҥдаршан улмыжлан лийын, са-
дак йужышто улшо вӱд чотым шкэдэкыжэ
шупшэш. Йӧршэш вӱд пардымэ йуж ныгуна-
мат ок лий.

Стольар пашалан йамдылымэ оҥа-влакым
кошташлан кум угылан ыштэн артанаш 68 сӱр.
альэ 69 сӱр. ончыктымо сэмын оптат.

Йужо кунам, тутыш кукшо матэрйал кӱл-
мӧ вэрлаштэ, артана олмэш 1 м кӱкшыт шагэ
йолан лэвашым ыштат. Оҥа-влакым торэ-
шат-кутэшат оптат, альэ йужо кунам торэ-
шыжлан пу-влак опталтыт (69 сӱр.).

Артанаш оптымо оҥа-влакым тӧр кош-
ташлан, йужо кунам рончэн оптат. Рончэн
оптымашым кид дэнэ альэ лӱмын кэлышта-
рымэ элэватыр дэн ыштат.

67 с ӱ р .  Пушэҥгым Пушэҥгым артаяаш оптэн, пӱртӱс вий дэнэ 
тӱҥ эш  коштышаш вэрч ■' ^  «

жаплан шӱмлымаш. коштымаш пэш кужаш жапыш мийа, адак
чыла годым коштымашыжат кэлшышан ок

лий. Пильа матэрйалын (пильа дэнэ шэлын йамдылымэ пушэҥгэ
матэрйал) кошкымо шапшэ ийгэчын вашталтмыжлан кӧра лийын
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шога, ночко кэчэ-влак шуко лийыт гын, коштыможапат йатыр 
шуйна.

Сандэнэ, стольар пашашкэ кукшо матэрйал шуко кӱлмӧ го- 
дым лӱмын сушилкым ыштат, тыштэ пушэҥгэ искуствэнэ шокшо

68 с ӱ  р. Оҥа-влакым кумлукан артанаш  оптэн коштымаш.

дэнэ кошталтэш. Сушилка манмэ—тидэ коштымо вэр лийэш. Туш- 
ко шокшо (ырыттымэ) йужым колтат. Тушто вэнтильатыр-влак 
улмылан кӧра, шокшо йуж шупшылтын оҥа вошт 'кайа. Ырык- 
тымэ йужын шокшылыкшо пушэҥгын сортшылан кӧра 50 гыч 
90° Ц. мартэ лийэш.

69 с ӱ  р. Л эваш  йымалсэ зртана.

Сушилкэ-влакым, ышталтмэ конструкцийыштлан кӧра, кок 
тӱшкалан пӧлаш лийэш. Икгыжэ камэрный сушилкэ, вэсыжэ 
чарныдэ (тутыш) коштышо сушилкэ манылтыт.

Камэрный сушилкан, кӱшнӧ ончыктымо сэмын, иктэ альэ йа- 
тыр помэшэнийжэ лийэш, тушко 50° мартэ ырыктымэ йуж кол- 
талтэш.
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Камэрный сушилкан кузэ ышталтмыжым 70 сӱрэт гыч раш 
палаш лийэш.

Камэрэш ик партий пушэҥгым коштэн шуктымӧҥгӧ, камэра 
йастаралтэш да лукмо партий олмыш у партийым пуртэн оптал- 
тэш. Сэдыгэ камэрный сушилкыштэ йара -шинчымэ да оптымо 
жапыштэ паша ок ышталт. Тутыш коштышо сушилкыштэ гын, 
паша ик жапланат ок чаралт. Тыгай сушилкэ 50 мэтр кутышан 
тонэль сэмын лийэш. Тудын ик мучашыж гыч вагонэткэ дэнэ 
илэ матэрйал толэш, вэс мучашыж гыч шокшо йуж ваш толэш.

Вагоньэткэш оптымо пушэҥгэ матэрйал эркын гына тонэль 
мучко кайа, вашэш толшо шокшо йуж тидым коштэн шога. 
Тонэль коч лэкмэшкыжэ пушэҥгэ кошкэн шуэш.

ш

70 с ӱ  р. Камэрэш кошты- 71 с ӱ  р. Калорифэрая камэрнэ сушилкэ ыштыма 
маш. шын схэмыжэ.

Калорифэрный манмэ сушилка-влакыштэ ырыктэн шогымо- 
йуж дэнэ коштат (71 сӱр.). Йужым лӱмын ыштымэ камэрэш, 
альэ пучэш ырыктат. Тудо йэстэствэннэ альэ искуствэн- 
нэ ыштымэ шупшмашлан кӧра камэргыч лэктын пушэҥгэ матэр- 
йалым кошта. Сэдэ кок тӱрлын шокшо йуж дэнэ коштымо дэч 
посна, кодшо жапыштэ вакуум-сушилкэ манмэ дэнэ кошташ тӱ- 
ҥальыч.

Тыгай сушилкэ-влакыштэ йужым ырыктымэ дэнэ пырльа ат- 
мосфэр тэмдымашым изэмдалтэш.

Тидлан кэлыштарэн, вакуум-сушилкаш подым шындат, тыш- 
кэ коштышаш пушэҥгэ матэрйал опталтэш. Сэдэ подым йуж 
пурдымашлык ыштэн, вара тышкэ пуртымо пуч дэнэ 95—105° Ц. 
лышкэ подым ырыктат. Сэдыгэ ырыктымаш, оҥа-влакын кӱжгы- 
тыштлан кӧра, 1—2 сагат нарыш шуэш. Вийын ырыктымылан по- 
дысо пушэҥгэ парлана, тидлан кӧра йуж вӱдаҥаш тӱҥалэш. Ту- 
нам йуж насос дэнэ подыссо атмосфэр тэмдымашым 0,1 атмос- 
фэр мартэ изэмдат.
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Сэдэ жапыштэ пушэҥгэ пэш чот парланаш тӱҥалэш. Пар 
лэкмылан да атмосфэр тэмдымашым волтымылан тэмпэратурат 
(шокшылыкат) волаш тӱҥалэш.

Сэдыгэ, атмосфэрым волтышын подым 2—4 сагат нарэ шогык- 
тат, варажым пучышко адак шокшо парым колтат, подышто тэм- 
пэратур кӱзаш тӱҥалэш. Вара угыч адак тыганьак опэрацым 
ышташ тӱҥалыт. Сэдыганьэ опэрацэ-влакым 20—30 сагат мартэ 
ыштат, тунам 40% вудан улшо пушэҥгэ 22%-анэш кодэш.

Сэдэ сушилкан сай могыржо дэнэ пырльа йатыр ситыдымаш 
вэрышт-влакат улыт.

Пушэҥгым шӱрымаш да чийалтымаш.

Пушэҥгышкэ ночко ынжэ шыҥэ манын тудым чийалтат альэ 
вӱд колтыдымо наста дэнэ шӱрат.

Тыгэ ыштымаш йужо вэрыштэ пэш кӱлэшлан чотлалтэш, 
мут гыч, пушэҥгэ кэрмыч дэнэ, альэ бэтон дэнэ тӱкалтэш гын 
(коробка, кашта да монь) пушэҥгышкэ вӱд (ночко) шупшылт 
кэртэш.

Сэдыгай вӱд колтыдымо матэрйаллан тӱчкыдынак кӱ шӱ- 
чын тэгытшэ налылтэш, тудын чоҥэштышан ужашышт ончычак 
ойырымо лийыт.

Пушэҥгым шӱрашлан налмэ наста пэшкыдэ, вашкэ кошкы- 
шан, шэлышталтдыман, пушэҥгэш сайын пижшан лийжэ. Тид- 
лан вэрч, кӱ шӱч тэгытышкэ варым, пу тэгытым, асфальтым да 
монь, тугак звэскам, порым, тальыкым, шуным, цэмэнтым, тулэч 
молымат йэшарат.

Тыгай йӧрышым сай ыштышашлан, тудым эскэрэн пудыратэн 
шогаш кӱлэш.

Кодшо жапыштэ, ты пашашкэ карболинэумым пэш чот пур- 
таш тӱҥальыч. Тыдэ хлор дэнэ обработатлымэ кӱ шӱч тэгыт 
лийэш. Карболинэум дэнэ шокшыж годым помыла дэнэ шӱрат. 
Пэрвой канаштэ ик килограм карболинэум дэн 4 квадрат мэтр 
шарэмдыкым шӱраш, кокымышо каналан 7 кв. мэтр шӱраш ли- 
йэш. Пушэҥгым нӧрымаш дэч саклышаш вэрч, шӱрымӧ дэч пос- 
на чийалтымаш-влакат лийыт.

Пушэҥгын шэлочшым лукмаш да паритлымаш.’

Тӱрлӧ бактэрий да поҥго-влаклан пушэҥгын клэткысэ сокшо 
кочыш лийын шога манын кӱшнат каласэнна ильэ. Тывэчын па- 
лэ: сэдэ чэр-влакым кораҥдышашлан клэткыштэ улшо сок ко-
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•чыш-влакым пытараш кӱлэш. Сэдэ сок-влакым илэньэкат, кук- 
шыньэкат (ощелачивание) шэлоч лукмо йӧн дэнэ пытарат.

Шэлоч лукмаш;
а) йӱштӧ вӱд дэнэ,
б) шокшо вӱд дэнэ,
в) пар дэнэ ышталтэш.
Йӱштӧ вӱд дэнэ шэлочым тыгэ луктыт: пушэҥгым тӱҥжӧ дэ- 

нэ йогышо вӱдлан ваштарэш пыштат, вара ик йатыр жаплан 
тыгэ колат. Шэлоч лукмашын жапшэ пушэҥгын сортшылан кӧра 
тӱрлӧ лийэш; пушкыдо порот пушэҥгэ-влак (мут гыч, пӱнчӧ) вӱ- 
дыштӧ пэл ийышкэн кийыкталтыт, нэшкыдэ порот-влак (мут гыч, 
тумо) кок ийышкэн кийыкталтыт.

Шэлочым шокшо вӱд дэнэ лукмашат пушэҥгым йогышо шок- 
шо (ырыктымэ) вӱд ваштарэш пыштымаш лийэш. Шокшо вӱд 
лӱмын ыштымэ волак коч йоктаралтэш. Шокшо вӱдэш клэткаш- 
тэ улшо сок-влак вашкэрак шулаш тӱҥалыт. Сандэнэ шокшо 
вӱд дэнэ шэлоч лукмаш 12— 15 часыш вэлэ мийа.

Пушэҥгын шэлочшым пар дэнэ лукмаш кӱшнӧ ончыктымо 
кок йӧн-влак дэчат, вашкэлык да сайлык чотышто, эн сайлан 
чотлалтэш. Паритлымэ йӧн тӱрло лийэш.

Тидлан вэрч шагал атмосфэран пар, тугак шуко, 10—12 атмос- 
фэран парат налылтэш. Тэмпэратурат тӱрлӧ лийын кэртэш.

Паритлымэ пушэҥгым кошташ пыштат. Паритлымашат, кош- 
тымашат садэ ик подэшак почэла эртаралтэш.

Пушэҥгышкэ вишкыдэ наста-влакым шыҥдарымэ.

Чыла кӱшнӧ каласымэ йӧн-влак дэнэ пушэҥгым чэр дэч ар- 
алымаш ситышашлык сай рэзультатым пуэн огыт кэрт, коклаш- 
тэ тыгай пушэҥгэ матэрйал-влакат пужлэн кэртыт.

Пушэҥгын пужлымашыжым лач кораҥдэн кэртшэ йӧнлан, 
пушэҥгыш тӱрлӧ наста-влакым шыҥдарымэ сайэш чотлалтэш. 
Тыгай пушэҥгыштэ тӱрлӧ поҥгыланат, насэкомыйланат нымогай 
кочыш наста ок код.

Пушэҥгым отравитлымэ наста-влакым антисэптичэский наста 
маныт.

Тыгай насталан хлористый цинк, мэдный купорос, сульэма, 
карболинэум, крэозотан кӱ шӱч, ӱй чотлалтыт.

Шыҥдарымаш тыгэ эртаралтэш. Цилиндр ганьэ йыргэшкэ 
подышко пушэҥгэ пышталтэш, вара тудым йуж пурдымашлыкын 
пэтырат. Изиш ырыктымӧҥгӧ подысо йужым насос пуч дэнэ шуп- 
шын луктыт. Сэдыгэ атмосфэрым волтымылан лийын пушэҥгын
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сокшо йогаш тӱҥалэш, тыгэ пушэҥгэ шкэнжын ночко ужашы- 
жым йомдарэн, кошкаш тӱҥалэш.

Варажым подышко антисэптичэский манмэ вишкыдым, мут 
гыч, ырыктымэ хлористый цинкым колтат. Тунам подысо ат- 
мосфэр, пушэҥгын поротшылан да кугытшылан кӧра, тугак ан- 
тисэптичэскын свойствыжлан кӧра, 6 гыч 12 ат. мартэ кӱза. 
Сэдэ атмосфэр давлэнийым подышто 2—3 сагат нарэ кучат, ва- 
ражым изын-изын ик атмосфэрэш кодмэшкыжэ волташ тӱҥалыт, 
Ты жапыштэ антисэптик наста-влак шулэн лэкшэ сок олмыш 
шыҥэн (пурэн) шинчыт.

8 УЖ АШ .

ПЛОТНИК ПАШАШТЭ УЛШО ПРИЙОМ-ВЛАК.

Плотниклан иктаж могай пырньа альэ оҥа гыч, кӱшнӧ кала- 
сымэ инструмэнт-влаклан кӧра, иктаж ӱзгарым, ышташ кӱлэш.

Ты пашам шуктышашлан плотник пашаштэ улшо прийом- 
влакым да инструмэнт кучылтмо правилым палаш кӱлэш.

Пӱчкэдымаш.

Пушэҥгым лончыжлан торэш пӱчкаш вэрэштэш гын, кӱж- 
гыракшым коктын торэш пильа дэнэ йыгат, вичкыжракшым 

изэ пыльа альэ ножовка пильа дэнэ йыгат.
Пушэҥгым лончыжлан кутэш, мут гыч, пырньам 

оҥалан шэлаш кӱлэш гын, оҥа шэлмэ кутэш пи- 
льа дэнэ йыгат (72 сӱр.).

Пырньам альэ оҥам кутэш пӱчкаш (шэлаш) кӱ- 
лэш гын, пырньа альэ 
оҥа мучашэш пӱчшаш 
палым ыштат, пырньа 
мучко шэлмэ корно вик 
лийашлан палэмдымэ 
мучаш гыч вэс мучаш- 
кэ пор кандра дэн шуп- 
шыт. Тудым изыш нӧл- 
талын чыматат, вара кэ-

72 Сӱр. Кутыш нэта мучыштарэн КОЛ- сӱр. Пор кандра дэнэ 1 
пильа. ыштымаш.

тат, тыгэ тудо пырньа
ӱмбалан .вик корэшым палэмдэн кода (73 сӱр.). Сэдэ корэш по*̂
чэш пильа дэнэ шэлаш тӱҥалыт.
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Шэлыштмаш.

Пырньам шэлашлан мучашыж гыч товар дэнэ руалыт вара, 
товар олмыш ишкым шындэн, куго чогыт дэнэ, альэ товартош 
дэнэ кырат, сэдыгэ пырньам альэ 
пум шэлын луктыт (74 сӱр.).

Пушэҥгын шэлмэ могыржо тӧр 
ок лий, сандэнэ тӧрлатыш аш  вэрч 
товар дэнэ локшынчыт, тыгэ пэш 74 с ӱ р. Пырньам ишкэ дэнэ ш эл- 
ш уко пу локтылалтэш .

Товар дэнэ кутэш шэлмашын пайдажэ укэлан лийын, чыла. 
вэрэат пильа дэнэ шэлаш тӱҥалыныт.

Руымаш.

Пырньам товар дэнэ торэш руэн ойырашлан, пэрвой пыр- 
ньан ик могыржо гыч пэлыж йотын руэн волтат, вара савырэк 
вэс могыржо гыч руат. Руымо годым ик кана тура вэс кана

йожэк руалыт (75 сӱр.).
Торэш руымаш — нэлэ паша, адак 

жапат шуко кӱлэш, пушэҥгат [лок- 
тылалтэш, сандэнэ тудо экономикмо- 
гырым пайдалэ огыл. Садлан вэрч, то- 
вар дэнэ руымашым пильа дэнэ пӱч- 
маш дэн вашталтэныт, тыгэ инстру- 
мэнтат пэш ок тӱганэ, паша вийат 

шагал кӱлэш, пушэҥгат ок локтылалт.
Товар дэнэ шэлмаш, тугак руымашат инструмэнт-влак ситы- 

шашлык уло годым тутыш пашалан огыт чотлалт, нуно паша 
кокла гыч, пильа укэ годым альэ пырньа вичкыж лиймэ годьш 
ыштымэ паша гына улэш.

75 с ӱ  р. Пырньам товар дэнэ 
руымаш.

“ Локшычмаш.

Пырньам альэ пум ончыч пор кандра дэнэ палэмдымэ по- 
чэш локшынчыт. Локшычмашым куштылэмдышашлан палышкэ 
шуктыдэгэч, 30—40 см коклам кодэн, торэш руэн лэктыт, вара 
палэ дэкэ лышэмдэн локпшч мийат. Палэмдымэ корэш кӱдылкӧ 
лышэммэ годым, товар корэш коч ыжнэ кайэ манын изырак 
шанча дэнэ локшынчаш тӱҥалыт.

Локшычмо годым товар нэр мландэш ынжэ логал манын, 
локшычшаш пырньа йымалан турым пыштат (76 сӱр.).
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Тӱрлӧ корэшым ыштымаш.
Тыдлан вэрч корэшын лийшаш кумдыкшым да кэлгытшым 

пор кандра дэнэ палэмдат, варажым товар нэр дэнэ торэшла

76 с ӱ  р. Пырньам турэш  пыштэн локшычмаш.

корэшлыкым руэн (кӱнчэн) лэктыт, варажым куштылгын гына 
товар нэр дэнэ локшыч лэктыт, торэш руымо годымат, локшычмо

77 с ӱ  р. Корэшым налмаш.

годымат палэ ыштымэ корэшым огыт эртэ. Варажым кок могы- 
рымат локшынчын тӧрлатат (77 сӱр.).

78 с ӱ  р. Брус гыч корэшым (йыпшым) кӱнчэн налмаш.
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Корэшым кӱнчэн налашлан сэдыгак ончыч палым корат. 
Вара корэш коклам палыш логалтыдэгэч крэсла руэн лэктыт, 
варажым корэш мучко ий дэнэ тӱрым кутэшла кӱнчэн лэктыт.

79 с ӱ  р . Пужарымэ вэрстак.

Ий ок лий гын товарым йожэк кучэн локшыч лэктыт. Тыгэ 
кӱнчэн лукмӧҥгӧ палэ почэш локшынчын тӧрлатат. Корэшын 
пундашыжым лапка ий дэнэ эрыктэн тӧрлатат (78сӱр.).

Пужарымаш.
Пырньам, альэ оҥам пужараш кӱлэш гын, ончыч шэрхэбэль 

дэн пужарат. Ик шот дэнэ шымарташлан изэ пужар дэн пужа- 
рат. Эн сай шымарташлан кужо пужарым налыт.

80 с ӱ р .  Лакым кӱнчымаш. 81 с ӱ  р. П рау дэнэ рожым шӱтымаш.

Пашам куштылэмдышашлан вэрчын пырньам тур ӱмбак пыш- 
тат. Оҥам гын — вэрстак ӱмбак.

Кӱнчымаш.
Кӱнчашлан ийым налылтэш. Ийым кӱнчымӧ лакылан йожэкы- 

рак кучат, товар тош дэнэ ик монар кана пэрымӧҥгӧ, пӱчкылт-
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шӧ шанчам налын кудалтат. Изырак лакым кунчашлан чогыт 
монь огэшат кӱл, кид дэнэ пэрэнак кӱнчаш лийэш (80 сӱр.).

Шӱтымаш
Шӱташлан прауым кучалтэш. Тыгыдэ рож-влак изэ прау дэнэ 

шӱталтыт, кугыракышт спиральнэ альэ совла ганьэ прау дэнэ 
шӱталтыт (81 сӱр.). \

9 УЖ АШ .

КУШТЫЛГЫН ЫШТЫМЭ ӰЗГАР-ВЛАКЫМ 
ЙАМДЫЛЫМАШ.

Пушэҥгэ ужаш-влакым ушымаш
Плотникын тӱҥ пашажэ — тыдэ пырньа альэ оҥа гыч ушка 

лэн иктаж у форман ӱзгарым ыштымаш лийэш.
Пырньам альэ оҥам локшычмаш, пужарымаш — тыдэ нуным 

иктаж могай ӱзгарыш савырашлан йамдылыыаш гына лийэш.
Плотник ыштымэ пашашкэ тыгай ӱзгар-влак чотлалтыт: ик 

монар оҥам ушэн ыштымэ шит, тудо ик оҥа дэч йатыр кумва 
лийэш, адак пырньам кужэмдышашлан вэрч коктытым альэ 
утларакымат пырльа ушымаш.

Ты паша-влак тыгай лӱман улыт:
1. Пырньам альэ оҥа-влакым шуйымаш;
2. Нуным ушымаш;
3. Оҥам альэ пырньа-влакым йыгырэ пижыктымаш;
4. Пырньам да оҥа-влакым угыл дэнэ пижыктымаш.

Пырньам альэ оҥа-влакым шуйымаш.
Пырньам альэ оҥа-влакым кутэшла ушымаш шуйымаш ма- 

нылтэш. Тыдэ кок пырньам альэ оҥам сура альэ лодэш дэнэ 
кучыктэн шуйымаш лийэш.

Сооружэнийыштэ, ыштымэ пашажлан кӧра, лодэшат тӱрлӧ 
лийэш:

а) йышалтмаштэ ыштымэ лодэш,
б) шуйымаштэ ыштымэ лодэш,
в) кадыргымаштэ (изгиб) ыштымэ лодэш.
82 сур. ончыктымо лодэш альэ простой сура (замок) дэнэ 

ушымаш манылтэш.
Шуйышаш пырньан мучашыжым кӱжгытшӧ дэч 27а ӱтла 

кӱтыш катэн налыт. Катымаш покшэчын лийэш.
Тыгай лодэш йышалтмаш пашаштэ гына ышталтэш. Йышалт- 

мэ дэнэ пырльа кадыргымашат лийэш гын, тыгай лодэш пуш" 
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кыдо лийэш. Сандэнэ тудым виктараш вэрэштэш; тыдлан вэр- 
чын йа кӱртньӧ воштыр дэнэ пӱтырат, йа 82 сӱрэтыштэ пунк- 
тир дэнэ ончыктымо сэмын накладкым шуруплэн шындат.
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82 с У р. Тыгылай сура. 83 с ӱ  р. Мучаш угылан сура.

Йышалтшэ оҥа-влакым шуйымаштэ эн сай лодэшлан мучашым 
кошартэн пыштыман накладной сура чотлалтэш. (83 сӱр.). Ты-

< ‘Г 1 ?
:: " ?

^  • • р
84 с ӱ  р. М учаш ишкан сура. 85 с ӱ р .  Тыгылай важык сура.

гай кучыктышым йышалтмэ дэнэ пырльа пэлмогырыш кайэн 
кэртшаш оҥа-влаклан ыштат.

86 с ӱ р .  Мучаш иш кан важык накладной 
сура.

87 сӱр. Мучаш ишкан вашык на- 
кладной сура.

Мучашым кошартэн пыштымэ олмэш йужо кунам мучашэш 
шипым кодэн пыштат (84 сӱр.). Тудо йышалтмаштат чот лийэш 
ӧрдыжышкат ок колто.

45



Ушымаш пз^н пэлыж йотын гына огыл, моло тӱрлынат лийын 
кэртэш. 85 сӱрэтыштэ йожэк накладкан лодэшым ончыктымо;
86 сӱрэтыштэ — йожэк накладкын мучаштыжэ угылым ыштымэ;
87 сӱрэтыштэ — йожэк накладкын мучашэшыжэ шипым ыштымэ-

88 с ӱ  р. Салма вондо ганьэ накладной сура. 89 с ӱ  р. Пӱйан вик сура.

Чыла лодэш-влакымат чоткыдэмдашлан кӱртньӧ болт дэнэ 
альэ накладкэ дэнэ кучыктат; нуным сӱрэтыштат ончыктымо.

________
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90 с ӱ р . М учаш  угылан вик сура.

10
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91 с ӱ  р. М учаш  ишкан вик су р а .

Ушымо пырньа, альэ оҥа-влак шуйнымо кутлаштэ лийыт 
гын'(мутгыч шойак каштан кучыкп^шыжо), вэс сэмын, кок мо-
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92 с ӱ р .  Пӱйан важык сура. 93 с ӱ  р. Пӱйан да мучаш угылан важык сура.

гырыш шупшылт шога гын, шуйнымашым кучышо лодэш-влак 
ышталтыт.

Тыгай лодэш-влаклан салма вондо кӱртньӧ ганьэ мучашан 
сура (88 сӱр.), пӱйан, вик накладкан (89 сӱр.) да угыл мучашан 
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вик шупшылтшо сура (90 сӱр.), адак мучаштыжэ шип улшан, 
вик шупшылтшо сура (91 сӱр.) йӧрат.

Чыла каласымэ сура-влак гыч пытартышыжэ эн сайлан чот- 
лалтэш.

Мучаштыжэ шип улмылан лийын тудо шупшылтмаштат, пэл 
могырыш каймаштат чот кучэн шогэн кэртэш, шкэжат олмыж

Л
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94 с ӱ  р. Мучаш ишкан важ ы к сура. 95 с ӱ  р. Тыгылай сдвижной сура.

гыч ок тарванэ. Сэдэ кӱшнӧ каласымэ сура-влакын чотлыкышг 
путынь пушэҥгэ дэнэ таҥастармаштэ куго огыл. Нунын чотлы- 
кыштым кугэмдышашлан вэрч суран кок могыржо гычынат 
куртньӧ планкэ дэнэ кучыктат, ты планкэ-влакым вошт шурып 
дэнэ кучыктэн шындат. Тыгэ ыштымэ дэнэ суран чотлыкшо 
йатыр кугэмэш.

Йожэк шупшылтшо сура вик шупшылтшан сура сэмынак 
улэш.
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96 с ӱ  р. Тошкалтыш мучашан сдвижной 97 с ӱ р .  М учаш ишкан сдвижной 

сура. сура.

Тыгай сура-влаклан пуйан, йожэк накладной сура (92 сур.),. 
пуйан да мучаш угылан йожэк сура (93 сур.) ада шип мучашан 
йожэк сура (94 сур.) чотлалтыт.

Сэдэ лодэш-влакымат чоткыдэмдышашлан вэрч болт дэнэ- 
кучыктат.

Оҥалан альэ пырньалан кадыргаш вэрэштэш гын, шуйыма* 
шым ыштымэ сай огыл, ушэм кутлаштэ эрэак лудмашан лийэш.

47



Ушымаш кэч монарэ сай лийэш гынат, путынь пырньа альэ оҥа 
дэнэ таҥастараш ок лий. Ава кашталан, альэ кӱвар кашталан 
тыгай ушэмая пырньам пышташ ок лий, обэзачылнэ пӱтынь 
пырньа лийман.

Строитэльствыштэ йужо кунам кашталан ушымо пырньамак 
пышташ вэрэштэш. Тунам кадыргымашлан чытышэ лодэш-вла- 
кым ыштат.

Тыгай лодэшлан простой сдвижной сура чотлалтэш (95 сур.). 
Ты ушэм ик монар кады^зтышэ вийым нумал кэртэш. Тыдын
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98 с ӱ р .  П этырыман, ишкан сдвижной 99 с ӱ р .  Голандский (унивэрслльнэ) 
сура. сура.

сэмынак моло сура-влакат лийыт; мут гыч — тошкалтыш мучашан 
сдвижной сура (96 сӱр.) альэ шипан сура (97 сӱр.), адак кӧргыш 
колтымо шипан сдвижной сура-влак лийыт (96 сӱр.).

Пытартыш суражэ (98 сӱр.), пушкыдо улэш, тудым кадыртышэ 
вий шагал улмо годым гына ышташ лийэш.

Оҥа-влак йышалт, шупшылалт, кадыргыл кэртшэ оҥам уни- 
вэрсальнэ голандский сура дэнэ ушат (99 сӱр.).

Тудын чыла могырьшат кучэн кэртмыжэ сӱрэт гычын раш 
койэш.

Шуйымаш.
Тура шогалтымэ мэҥгэ-влакым ушаш логалэш гын, тудым 

шуйымаш маныт. Шуйымашым, йужо кунам, кок могырым нак-
ладкэ-влакым пыштэн болт дэнэ 
кучыктэн шуйат (100 сӱр.). Тыгэ 
ушымаш йышалтмаштат, шуйны-

100 с ӱ р .  Наклапкэ да болт дэнэ 101 с ӱ р .  Ш ипым шындэн уш эн шуйы- 
уш эн шуйымаш. маш.

маштат, тугак вий шагалрак годым кадыргымаштат сай кучэн 
шогэн кэртэш.
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Мучаш-влакэш лакым ыштэн, кӧргышкышт шипым шындэн 
ушымашат тыгай сураланак чотлалтэш (101 сӱр.). Шипшэ йыр- 
гэшкэ, альэ ныл шӧрын кӱртньӧ, альэ пэш- 
кыдэ пу дэнэ ыштымэ лийын кэртэш.

Шпунт мучаш дэнат 
шуйаш лийэш (102 сӱр.).
Ик пуэш шипым ыштат, 
вэсэшыжэ шип пурышаш 
лакым ыштат; шиплык 
лакын кумдыкшо брус 
кӱжгытын (диамэтрын) 7 з 
ужашыжэ лийэш.

Тыгэ ушымаш ынжэ 
тарваныл манын, пу му- 
чашэш кок шипым крэсла 
ыштат, вэсыштыжэ ла- 
кыжат тидлан кэлшышэ 
лийэш, тыгай ушэмым

102 с у р .'м у ~ я ш -в л а - ‘'УР^ ^ О З 103 с ӱ р. Мучаш-влакым
кым лодӓн шуйымаш. С ӱ р .) . крэсла лодэн шуйымаш.

Чоҥымаш (йыгырэ ушымаш).
Пӧрт пырдыжым, шитым альэ иктаж моло пырдыжым пыр- 

ньа-влак дэнэ оптэн ышташ вэрэштэш. Ты пашам шуктышаш 
вэрч пырньа-влакым тыгай йӧн-влак дэнэ йыгырэ ушат.

а) Пырньа тӱрым локшынчын ушымаш.
Тыдлан вэрч кажнэ пырньаным кок могыржо гычат мучко 

10— 13 см кумдык дэнэ локшыч налыт, вара нуным иктыж-вэ- 
сыж ӱмбалан оптат (104 сӱр.).

Ик тӧр пырньа-влакын локшычшаш корныштым пор кандра 
дэнэ палэмдат, тӧрсыр пырньаншм корэш кӱртньӧ дэнэ палэм- 
даг (105 сӱр.).

Пырньа-влак ӧрдыжыш ынышт сӱмырлӧ манын, 1,5 мэтр кок- 
лаштэ шип (ишкэ)-влакым кырат.

Вик локшынчын чоҥымо пырньа-влакын тыгай ситыдыма- 
шышт уло:

1. Тыгэ локшынчын пырдыжым чоҥымо годым, йужо пырньа- 
влакын вакшышышт тӧр ок лий, коклаштышт рож кодэш, ты 
рож  коч мардэжат, йӱрат пурэн кэртэш.

2. Пэл могырым (ӧрдыжгыч) мардэж альэ моло вий логалмэ 
годым ишкэ-влак ситышашлык кучэн огыт кэрт.

Сандэнэ илышыштэ вэс тӱрлын чоҥымаш-влак улыт:
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а) Пырньа-влакым пэл йыргэшкэ локшычмо (ӧрэ) дэнэ ушал- 
тыт. Тыгэ чоҥымо годым Бик локшычмо олмэш волак ганьэ 
ыштэн ӧрэм налылтэш. Чоҥымо годым ӱлыл пырньан тупшо, 
кӱшыл пырньан ӧрэшкыжэ пурэн шинчэш. Пырньа мучко 1,5

104 с ӱ р .  Пырньа-влакым шип дэнэ 
кучыктэн чоҥымаш.

105 с ӱ р .  Чоҥаш лан чэрта а^нэ 
корымаш.

мэтр кодэн ишкэ-влак кыралтыт гын, тыгай пырдыж чот, адак 
шуко тӱсышан лийэш.

б) Пырньан ӧрэжым угылаҥдэн налын чоҥымаш (107 сӱр.). 
Тыгай ӧрэн 106 сӱр. ончыктымо дэч ойыртышыжо куго огыл. 
Тушто пэл йыргэшкан ӧрэ налылтэш ильэ гын, тыштэ угылан 
ӧрэ налылтэш; йымал пырньан угылаҥдэн локшычмо тупшо

106 с ӱ р .  Пырньа-вла- 
кым пэл йыргэш кэ ӧрэм 

налыктэн чоҥымаш.

107 с ӱ  р. Пырньа-влакым 
лукан ӧрэм налыктэн чо- 

ҥымаш.

108 с ӱ  р. Пырньа-влакым 
чоҥгам да лакым ыштэн 

чоҥымаш.

ӱмбал пырньан ӧрэшкыжэ пура. Тыгэ чоҥымаштат, пырдыж 
чот лийжэ манын, 1,5 мэтр кодэн ишкэ-влакым кырат.

в) Пырньа-влакым корэш альэ чоҥга дэнэ ушымаш (108 сур.). 
Тыгэ чоҥымо годым пырньан йымал могырэшыжэ корэшым 
ыштат, ӱмбал могырэшыжэ чоҥгам кодат; чоҥымо годым йымал 
пырньан чоҥгажэ ӱмбалсэ пырньан корэшышкыжэ пурэн шин- 
чэш. Тыштэ посна ишкэ-влак огыт лий.
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Тыгэ чоҥымаш эн сайлан чотлалтэш. Моланжэ палэ:
1. Пырньа-влак коклаштэ чоҥга улмылан кучыктыш чот 

лийэш, тывэчын пырдыжат пэҥгыдын шогышан лийэш.
2. Корэш да чоҥга улмылан кбра вӱдат кайэн ок кэрт. Вӱд 

корэш воктэнсэ салыштэ ынжэ шинчэ да чоҥга дэкыла ынжэ 
мийэ манын, салым изыш тайылрак ыштат.

Кашта-влакым чоҥэн ышташ вэрэштэш гын, пырньа-влакым 
изыш вэс сэмынрак ушалтэш, нунылан шкэ нэлытыштым нумал- 
мышт дэч посна, адак пэлмогыр нагрузкымат нумалаш вэрэштэш.

Кашта-влакым ушымаш.
Каштам кӱжгэмдышашлан вэрч кок пырньам альэ шукыра- 

кат иктыш ушаш вэрэштэш. Ты ушымашым чыла пырньа-вла- 
кат нагрузкым ик ганьэ нумалшашлык ыштэн шукташ кӱлэш. 
Нуным иктыш ушышашлан тыгай прийом-влак улыт.

109 с ӱ р .  Кашта-влакым шип дэнэ кучыктэн шуЙымаш.

Пырньа-влакын ваш тӱкнымӧ кутлаштышт тӱкнымӧ шарэм- 
дыкын кумдыкшо дэнэ шит-влакым ыштат. Тыгэ ыштымэ годым 
кажнэ пырньан вичкыж кутласэ кӱкшытшӧ пӱтынь кашта кӱк- 
шытын 2/5 ужашыжэ лийман, шип кутласэ кӱкшытшӧ пӱтынь

110 с ӱ р .  Кашта-влакым пӱй дэн кучыктэн шуйымаш.

кӱкшытын /̂5 ужашыжэ нарэ лийман. Кашташкэ вочшо нэлытлан 
кӧра, 1— П/2 мэтр кодэн, кашта вошт болт-влак колталтыт, нуно 
каштан кок ужашышт-влакымат иктыш шупшын шогат (109 сӱр.).

110 сӱрэтыштэ ончыктымо йӧн дэнэ кучыктымо кашта 109 
сӱрэтысэ дэч кугын ок ойырло. Нунын шипышт гына ик ганьэ 
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ыштымэ огытыл. Тыштэ шип кум угылан гын, тушто ныл угы- 
лан ильэ, кажнэ шипшэ кок йожэк волшо тӱргыч улэш.

Тыгай систэмын ситыдымашыжэ — вискалаш да пӱй-влакым 
ышташ йӧсӧ лиймэ улэш.

111 с ӱ р .  Кашта-влакым ш понко дэнэ кучыктэн шуйымаш.

Шпонко дэнэ ушымо кашта-влак эн шарлышэ типлан чот- 
лалтыт (111 сӱр.).

Каштам ышгашлан пырньа альэ брус-влакым шпонко дэнэ

112 с ӱ р .  Ш понкыч пашажэ. А  да Б д эн э  
ончыктымо вий-вляк шп 'нкым пунктир дэнэ 

ончыктымо почэш кӱрлаш  тыршат.

113 с ӱ р .  О ҥго кутла гыч пӱчкын 
ончыктымо.

тыгэ ушат: 0,50 0,70 мэтр коклам кодэн, пырньа-влак ушнышаш 
шарэмдыкэш 0,0-'5Х0,075 м  кугыт шпонкылык лакым ыштат. 
Сэдэ лакышкэ пэшкыдэ пу дэнэ ыштымэ (тумо альэ бук) шпон-

кым кырэн шындат (112 сӱр.).
Шпонко-влак коклаш рожым шӱтэн 

— /̂1 кугыт болт-влакым шындат. 
Шуруп пӱтырымӧ годым болт-влак каш- 
тан кок ужашыжымат вчш йышат. Кашта 
кӧргыш шындымэ шпонко-влак кашта- 

114 с ӱ р .  О ҥгым уто дэнэ лан шэлашыжэ эркым огыт пу.
Кодшо жапыштэ пу дэнэ ыштымэ 

шпонко олмэш тӱрлӧ кӱртньӧ-влакым 
кучылташ тӱҥальыч. Ты чотыш ак Тух- 

шэрэр оҥго да Бульдог вкладыш манмат пурат. Шпонко олмэш 
Тухшэрэр оҥгым тыгэ шындат:

Пу-влакьщ ваш ушышаш шарэмдыкэшышт йыргэшкэ корэш 
ышталтэш, кэлгытшэ оҥгын пэлыж йотын лийэш. Ты корэшын 
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кумдыкшо оҥгын пэлыж нарэ лийэш (113 сӱр.). Ты годымак 
оҥго покшэл кутлаш болг колтышаш рож шӱталтэш.

Ӱлыл пуышто, тугак кӱшнат, оҥгылык корэшым ыштымӧҥгӧ, 
ӱлыл пуэш оҥгым пэлэ йотын пуртэн шындат. Тӱжвак лэктын 
шогышо оҥгын кодшо пэлышкыжэ ӱмбал пум пыштат, тыгэ 
оҥгын кодшыжо ӱмбал пун корэшышкыжэ пура. Кок пумат чот 
йышэн шындышашлан, покшэлсэ болтым шуруп дэнэ пӱтырат.

115 с ӱ р .  П уш эн тэ лунчыргымо 
дэнэ ^ л т ы н  вашталтмашыжэ.

116 с ӱ р .  Кьублэрын шпонкыжо (вклады- 
шыжэ).

Тухшэрэр оҥго шпонко-влакым пэш эскэрэн шындаш кӱлэш. 
Шуко годым оҥго шындышаш корэшым кэлгынрак корат, тыгэ 
ыштымаш тыгай зийаным конда:

1. Оҥгын ик пэлыжэ кэлгыш кайэн, вэс пэлыжэ куашэш код- 
мылан тудо шпонко чотышто улмыжым йомдара.

2. Корэшым уто дэнэ кэлгын корымаш пуын, тугак пӱтынь 
каштанат пэҥгыдылыкшым изэмда (114 сӱр.).

0 :

117 с ӱ р .  Бульдогын вкладышыжэ.

Сэдыгэ кок ситыдымашыжат, каштан пэҥгыдылыкшым пыта- 
рэн кэртыт, кашта кадыргышан лийэш, йа йӧршэш шаланэн во- 
зэш. Сандэнэ Тухшэрэр оҥгым пэш эскэрэн шындаш кӱлэш.

Паша шотышто, каштам ушашлан Кьублэр альэ Бульдог 
вкладыш дэнэ кучыктымаш эн сайлан чотлалтэш. Кьублэр сис- 
тэм вкладыш тыгай шот почэш ышталтын: кок пум^иктыш ушаш- 
лан нуным болт дэнэ пыжыкташ лийэш.

Тыгай кашташкэ нэлыт вочмо годым пушэҥгэ шэлышталт 
кэртэш (115 сӱр.).

Болтын ӧрдыжшым туржылтмо кутлаштэ искусствэннэ ку- 
гэмдышаш вэрч Кьублэр вкладышым шындалтэш, нуно чойын
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кышкар сэмын улыт, кӱкшытшӧ 7 см, диамэтржэ 5—7 см лийэш. 
Покшэлныжэ болт кайшашлык рож лийэш, 116 сӱрэт гыч тудын 
пашажэ раш койэш.

Ты вкладыш-влакым тыгай йӧн дэнэ шындэдат. Пэрвойак 
ушышаш пу-влакэш вкладыш шындышашлык лакым ыштат. 
Йужо годым^ тидын дэнэ пырльак болтлык рожымат шӱталтэ^ш.

Вкладышлык лакым ышташлан посна прау-влак лийыт. Лакым 
ыштымӧҥгӧ ӱлыл пуыш вкладышым пэлыж йотын пуртэн шындат. 
Ӱлыл пуэш вкладышым шындымӧҥгӧ, кодшо пэлышкыжэ кӱшыл 
пум чиктэн шындат. Вкладышым шындэн шуктымӧҥгӧ пу-влак 
да владыш коч болтым колтат, вара ,сэдэ болтым гайкэ дэнэ 
путырэн, чоткыдэмдэн шындат.

Бульдог систэмэ почэш пӱйан лапка вкладыш дэнэ кучыкты- 
маш эн куштылгылан чотлалтэш (117 сур.).

118 с ӱ р .  О ҥа-влак ушнымаштэ Бульдогын 
вкладышыжэ.

119 сӱр. К аш 1ам п ӱдыш дэнэ 
кучыктымаш.

Ты вкладышым шындашлан лӱл^ын лакым ыштымэ ок кӱл. 
Вкладыш-влак ушымо шарэмдык-влак коклашкэ виклан пыш- 
талтыт; пу да вкладыш коч кайшэ болт пу-влакым когыньэкат 
чот йышэн шындыжэ.

Сэдыгэ йышэн кучыктымо годым, вкладышын пӱйышт кок 
могырымат нуышко пурэн шинчышт, тыгэ нуно шпонко сэмын 
пу-влаклан мунчалташ эркым огыт пу (118 сӱр.).

Бульдог вкладышым эн сай сталь дэнэ фабрик-заводлаш ыштат.
Йужо кунам каштам, кӱшнӧ ойлымо сэмын, коктыт гыч огыл, 

кум пыряьа гыч ыштат гын, кучыктымаш йӧн-влак кок пырньа 
дэнэ ыштымэ гайак лийыт.

Ушымо пу альэ пырньа-влак пырдыжэш пыштымэ улыт да, 
ышкэныштым гына нумалыт гын, тыгай годым омыта дэнэ гына 
кучыктат (119 сӱр.).

Пырньа альэ пу-влакым угыл дэнэ ушымо.

Кӱшнӧ ончыктымо шуйымаш да ушымаш-влак дэч посна 
строитэлствыштэ йатыр угылаҥдэн ушымаш-влакат лийыт. Ушы- 
маш-влак вик угыланат, йожэк угыланат лийыт. Угылаҥдэн ушы- 
маш-влак, паша систэмлан кӧра, тыгай тӱшка-влаклан пӧлалтыт:
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а) ПУ АЛЬЭ П Ы РН ЬЛ-ВЛАКЬШ  ВИК УГЫЛ ДЭНЭ УШ ЫМАШ .

а) Т ӧ р  к и й ш э  ш а р э м д ы к э ш  у ш ы м а ш .  С э д э  ч о т ы ш -  
к о  п э р в о й а к ,  пэлэ йотын накладкэ дэнэ ушымаш пура (120 
сӱр.), тыгэ ушымаш тӱчкыдынак ышталтэш. Ӱлыл пуэш пэлыж 
йотын лакым ыштат, ты лакыш вэс пуын мучашыжым пэлыж

120 с ӱ р .  П уш эҥгым пэлэ йотын лодэн, 
накладкэ дэнэ кучыктымо (пурлыктымо)

121 с ӱ  р. П уш эҥ гум  пэлэ йотын 
лодэн кучыктымо.

йотын катэн налын пыштат. Сэдэ ушымаш шупшылтмаштэ ыш- 
талтэш гын, пэҥгыдэмдашлан пуда дэнэ кырэн кучыктат; тугэ 
гынат, чыла годымак пуда дэнэ кучыкташ ок воч, сандэнэ шуко 
годым 121 сӱрэтысэ ганьэ лодэн кучыктат.

Тыгэ лодэн кучыктымаш, шупшылалтмаштэ пуда дэч поснат 
кучэн кэртэш. Кок пу-влак мучашышт дэнр гына угылаҥдалт 
ушалтыт гын, тыгай ушымаш-влак лийыт;

122 с ӱ  р. Пу-влакым накладнэ дэнэ 
уш эн  пуда дэнэ кучыктымо.

123 с ӱ р .  Пу-влакым лодымо шип 
дэнэ кучыктымо.

1. Пуым пэлыж йотын лодэн, альэ накладкэ дэнэ ушымаш. 
Ушымо почэш чоткыдэмдышашлан пуда дэнэ кучыктат (122 сӱр.).

2. Лодымо шип дэнэ кучыктымаш (123 сӱр.). Тудым кэрэк 
кунамат пуда дэнэ альэ ишкэ дэнэ чоткыдэмдат.

3. Йатыр годым 124 сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын ушат. 
Тӹгэ ушымаш-влак пу-влакым тура шогалтымэ годымат, тӧр

пыштымаштат ышталтыт.
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б) Т у р а  ш о г ы ш о  б р у с - в л а к ы м  у ш ы м а ш :
Сэдэ тӱшкашкэ кӧргыш чиктымэ шипан, да кушкыжыктымав

кучыктыш-влак пурат.
Кӧргыш чиктымэ шипан ку- 

чыктыш 125 сӱрэт гычак ты- 
гэ ышталтмыжэ койэш: ӱлыл 
пуэш кӱшыл пуын кӱжгытшӧ 
кутышан лакэ ышталтэш, сэдэ 
лакыш вэсушымо пу мучашын 
шипшэ шындалтэш. Сэдэ ку- 
чыктыш шупшмаштэ ыштал- 
тэш гын, шипын мучашкыжэ 
тыгыдэ ишкэ-влакым кырат;

124 с ӱ р .  Пу-влакым лодымо йожэк ло- 
дыш дэнэ кучыктымо.

нуно шип мучашым торэн лакэш йышымышт дэнэ брус мучашым 
лэктын вочдымашлыкын ыштат.

Вик пыжыктымаш 126 сӱрэт гычак раш койэш. Тыдлан вэр- 
чын кӱшыл пуын мучашыжым вожан ыштэн кӱнчат, ӱлыл пу-

125 с ӱ  р. Пу-влакым пэ- 126 с ӱ  р. Пу-влакым пур- 127 с ӱ  р. Пу-влакым ла- 
тырыман шип дэнэ ку- лыктэн кучыктымо. кыш пич пуртэн шындэн 

чыктымо. I кучыктымаш.

жым кыдалан ыштэн лодат, вара сэдэ лодэшышкэ кӱшыл пу 
пыжыкталтэш.

Ушымаш шупшылалтмашгэ ышталтэш гын 127 сӱр. сэмын 
кучыкталтэш.

б) ПУ-ВЛАКЬШ  К О Ш Л Р УГЫ Л ДЭНЭ УШ ЫМЛШ .

Строитэльствыштэ вик угылан гына огыл, кошар угылан ушы- 
маш-влакат лийыт. Тыгай ушымаш-влак шукыжым вуйлэвэдыш- 
лан шогалтымаштэ да монь лийыт. Мут гыч, кок йожэк шогы- 
шо пу дэнэ да ик торэш кучыктыш дэнэ ыштымашым налына 
(128 сӱр.).

АВ  даБС  дэнэ ончыктымо пу — стропило-влак В  точкэш ушнат, 
тыштэ кумда угыл, альэ вик угыл лийэш. Нуно шип дэнэ ку- 
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чыкталтыт (129 сӱр.). Пу-влакым чоткыдэмдышашлан пуда дэнэ 
альэ кӱртньӧ дэнэ кучыктат (130 сур.).

О Е  затьажкым (кучыктышым) стропила пэлэн пыжыктышаш- 
лан сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын кошар угыл дэнэ пыжыктат. 
Затьажкэ шупшылтмаштэ ыштымыжлан лийын, тудым 121 сӱ- 
рэтыштэ ончыктымо сэмын кучыктат.

в

128 с ӱ  р. Кэчышэ затьаж кан стропилык (шойак каштан) схэмыжэ.

Стропила йол-влак АС  затажкэш эҥэтат гын (131 сӱр.), нуным 
пурлыктэн ушат (132 сӱр.).

Тыгэ пурлыкташлан Л точкэш кумда угылын мучашыжым 
палэмдат, ты угыл стропил йолын да затьажкын коклаштыжэ 
лийэш. Вара угылым коктытэ тӧр шэлшэ корэшым колтат. Ва- 
ражым затьажкэ брусын кӱжгытшым 4 — 5 тӧр ужашлан пӧлат, 
кӱшыл палэгыч бэсэктрисыш шумэшкэ ВС  вик корэшым С мартэ

129 с ӱ  р. Стропил йол-влакым ваш шогалтэн 
лодэш дэн кучыкгымаш.

130 с ӱ р .  Лодымо шипым скоба 
дэнэ кучыктымо.

корат. Сэдэ точкым варажым кошар да кумда угылын муча- 
шышт дэнэ ушат (133 сӱр.).

Тыгэ палэмдэн шындымэ „пурлыктыш“ стропил йоллан пэш 
чот эҥэртышым пуа, тугэ гынат, стропил йол дэнэ затьажкын 
угылышт 35° дэч утла лийман, 35° дэч шагал лийэш гын, стро- 
пил йол мэҥгышкэ (опорыш) тэмдаш тӱҥалзш, тунам опорын
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шарэмдыкшэ тыдлан кэлыштарэн кугэмдымэ лийжэ, тунам стро- 
пил йолымат затьажкыш кок пӱй дэнэ пуртат.

Шойак каштам затьажкышкэ кок пӱй дэнэ эҥэтарашлан ты-

131 с ӱ  р. Эҥэтымэ кутлаштэ кучышо стропилын схэмыжэ. А С  дэнэ ончыктымо 
вий кок могырыш торэш шупш ын шога.

гай палэ-влакым ыштат. Кумда да кошар угыл АВ  дэнэ ончык- 
тымо коклам кум тӧр ужашлан пӧлат; В  точко гыч дэнэ 
•ончыктымо вик корным корат. Сэдэ 
корэш  угыл пӧлышӧ корнылан па- 
ралэльнэ (иккоклан) да С коч кайы- 
ш э С^'корэшыш  тӱкнымэш коралтэш.
К  точкым С точко дэнэ да угыл 
лук Л дэнэ ушат. М  точкым кошар 
угылын В  лукшо дэнэ ушат (134 сӱр.).

Шойак каштан йолжо пэл могы- 
рыш ьшжэ тайнэ манын, кучыктыш пӱй мучашэш шипым ыштат 
(135уУр.). Кок пӱй дэнэ кучыктымо годым, шипым ик тӱр пӱйэшыжэ

132 с ӱ  р. Стропилыш пуртэн 
шындымаш.

— п

133 с ӱ р .  Стропил йолым пыжыкты- 134 с ӱ  р .^^войн ой  опорын пӱй-влакым 
мӧҥгӧ ончыктымаш. ы ш таллан  чэртитльымаш.

гына ыштат. Тудо ӱлыл пушто лэктын шогышо лийэш (136 сӱр.). 
Л дэнэ ончыктымо брусын мучашыжэ В  брус мучашкэ лышэмын 
гын,' шипым кӧргӧ могыр пӱйэш ыштат. Ты шипын корэшыжэ
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в коч кайа, альэ вэс сэмын манаш, АС корэшын кыдалгычшэ кай- 
эн КК  да 5 5  корэш-влакыш тӱкна. Пӱйын кӱкшытшӧ ӱлыл В

пуын 7 з кӱкшытшӧ нарэ лийэш 
(137 сӱр.).

Стропил йолын тӱҥжым пэҥгы- 
дэмдышашлан вэрч ӧрдыж гыч кы- 
рымэ скоба дэнэ альэ болт дэнэ

шир

135 с ӱ  р. Эҥэртышым шип дэнэ ку- 136 с ӱ  р. Шипаи кок эҥ эрты ш  пӱй- 
чыктымаш. влак.

кучыктат, болтшо стропил йол да затьажкэ коч вошт лэкшан 
лийэш (138 сӱр.).

Пу-елакын иктышт-вэсышт коч каймышт шукыжым стро-

137_^сӱр. 35° дэч куголукан кок эҥэр- 
,тыш пуй-влакым чэргитльымаш.

138 с ӱ р .  Эҥэртымэ кутлам скоба дэнэ 
кучыктымо.

лийыы
могай

пильнэ фэрмэ-влакыштэ лийэда. Нуно тӱрлӧ угыланат 
кэртыт. Сандэнэ лодымашын йӧсылыкшат, пу-влакын 
плоскостьэш ваш лиймашыштлан 
кӧра лийэш. Нуно ик плоскость- 
эшат, альэ йыгырэ лийшэ плос- 
кость-влак коклашат ваш лийын 
кэртыт.

Ик плоскостьэш ваш лийыт 
гын 139 сӱрэтыштэ ончыктымо 
сэмын кучыкталтэш.

Оралтысэ пу-влак лышыл, 
йыгырэ улшо плоскость-влак кок- 
лаш ваш лийыт гын, нымогай 
лодымашат ок лий, ваш лиймэ коклашышт кӱлэш кӱжгытан пу 
паҥгам шындат (140 сӱр.).
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139 с ӱ р .  Пу-влакын ик плоскостьэш 
ушнымышт.



Пу-влак (141 сӱр.) ончыктымо сэмын тӱрлӧ плоскость-влакыш- 
тэ лийыт гын, нуным сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын кучыктат. 

Кӱшнӧ ончыктымо сэмын, пу-влакым кучыктымаш шуко го-
дым оралтэ ыштымаштэ лийэш.

Примэрлан чаракан да кок йо- 
жэк кучыктышан оралтым налын 
(142 сӱр.) тудынкузэ пыжыктылалт- 
мэ конструксийым ончэна.

140 с ӱ р .  Пу-влакын ик коклан 141 с ӱ р ,  Тӱрлӧ шарэмдыкыштэ улшо пу- 
дэнэ ваш лиймышт. влакын ваш лиймышт.^

в

А
/

142 с ӱ  р. Формо да тудын ужашышт.
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А  да С, Е, Р, О  дэнэ ончыктымо ушымаш-влакым мэ ончэнна, 
нуно пӱй дэнэ пурлыктыман кучыктыш улыт (133, 135 сӱр.).

В  точкышто, 142 сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын, кучыктымо, 
альэ вэс сэмын, чарак мучашэш 
кок лакым да стропил мучаш- 
влакэш шипым ыштьшэ лийэш.
Кучыктыш пэҥгыдэ лийжэ ма- 
нын, стропил мучаш-влакым кӱр- 
тньӧ оҥго дэнэ йышаш кӱлэш.
О  дэнэ ончыктымо кучыктыш 
(142 сӱр.) чаракын ӱлыл муча- 
шыжэ лийэш; тушкак кок йожэк
пу-влак эҥэртыш пӱй дэнэ кучыктымо улыт, адак нуным кӱртньӧ 
омыта дэн кучыктымо.

Йужо кунам йымал затьажкыжэ ушэн ыштымэ лийэш, тунам 
тыгай затьажкым вик альэ йожэк сура дэнэ кучыктат (пурлык- 
тат), кучыктышыжым чарак мэҥгэ йымалан ишкэ кырэн кэрт- 
шашлыкын ыштат (143 сӱр.).

143 с ӱ р .  Омыта дэн уш эн ыштымаш.

Оҥа-влакым ушымаш.

Кӱшнӧ мэ пу-влакым кузэ ушымо нэргэн ойлышна; тушто 
кучыктымаш, шуйымаш, ушымаш нэргэн да монь умылтаралтэ.

Оҥа влакым ушымаш шуко годым пу-влак ушымо сэмынак 
.лийэш; коклаштэ ойыртыш-влак лийэдат гын, тыдэ оҥан кум- 
дыкшо да кӱкшытшылан кӧра гына лийын кэртыт. Палэ, ӧҥа 
гыч шэлын налмэ 5 x 5  сантимэтран пу, 20 X  20 см пу сэмынак 
шуйалтэш.

Мут гыч, 22 X 5 СуИ оҥам налына гын, тудым пу сэмын огыл, 
оҥа сэмын шуйалтэш.

Пу-влакым кучыктымаштэ шканышт кэлшышэ ушымаш-влак 
улыт гып, оҥа-влакынат шкэныштын посна шотан кучыктылмо 
йӧнышт уло.

Нуным 4 тӱшкалан шэлын ончаш лийэш: кӱжгэмдымаш да 
шуйкалымаш, йыгырэ ушымаш, йожэк ушымаш, адак иктышт- 
вэсышт коч каймышт годьш кучыктымаш.

Кӱжгэмдымаш да шуйкалымаш.

Оҥа-влакым шуйкалымаш ик тӱрлӧ форман (йӧнан) • лийын 
ок кэрт. Пэш шуэ годым оҥа-влакым шмйаш возэш. Тунам ну- 
ным накладкэ (тумыш) дэнэ кучыктат. Накаадкэ садэ оҥа гычак 
ыштымэ ик могырым альэ кӱлэш годым кок могырымат пыжык-
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тымэ лийэш (144 сӱр.). Шуко годым оҥа-влакым кашта (альэ 
мэҥгэ) ӱмбалан шуйаш вэрэштэш (145 сӱр.).

Оҥа-влакым йыгырэ ушымаш.
Пушэҥгэ дэнэ ыштымэ стройэнийын пырдыжшым, тупрашшым 

альэ кӱвароҥам вакшмэ годым, оҥа- 
влакым йыгырэ ушаш вэрэштэш. Йы- 
гырэ ушымо оҥа-влакын шарэмды-

144 с ӱ  р . Накладкэ дэнэ ушымо 
оҥа-влак.

145 с ӱ  р. Оҥа-влакым кашта 
ӱмбалан ушымаш.

кышт йа тура шогышан йа тӧр кийшан лийэш. Тыдлан кӧра 
ушымашым кок тӱшкалан пӧлаш лийэш.

а) ТУРА Ш ОГЛЛТЭН УШЫМАШ.

а) Т ӱ к ӹ м а ш. Оҥа-влакын шӧрыштым иктыж-вэсыж дэнэ ваш 
тӱкэн, мучашыштым пуда дэнэ кашташкэ кыралтыт. Тыгэ ушы- 
машын пашажэ куштылго улэш гынат, оҥа-влакын кошкымышт

146 с ӱ  р. О ҥа-влакым ушымаш. 147 с ӱ  р. Оҥа-влакым кожоако дэнэ 
ушымаш.

почэш коклаштышт виш лийаш тӱҥалэш, вара сэдэ виш-влакым 
пэтыркалдэ ок лий (146 сӱр.).

б) И о ж э к  л о к ш ы н ч ы н  т ӱ к ы м а ш .  Оҥа-влакын шӧрыш- 
тым йожэк локшынчын иктышт-вэсышт дэнэ чак оптаи, вара

148 с ӱ р .  О ҥа-влакым тӱр пызы- 
рыктэн вакшмаш.

149 с ӱ р .  Кок тӱргэ локшыч 
оҥам вакшмаш.

мучашыштым пуда дэнэ кырэн кучыктат. Тыгэ ыштымылан кӧра, 
обшиватлымэ зданьыш йӱрат ок логал, мардэжат ок пуро 
(147 сӱр.).
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® ) Т у р ӱ м б а к  о п т ы м а ш  (в нахлэстку) (148 сӱр,). Кажнэ» 
оҥан ик тӱржым вэс оҥан тӱрышкыжӧ пыштат. Тыгэ оптымо годым 
оҥа-влак кошкат гынат, нунын коклаштышт виш ок код. Тыгэ- 
ыштымын ситыдымашыжлан — матэрйал (25—30%) уто кайымаш 
чотлалтэш.

г ) Т ӱ р ы м  п э т ы р э н  у ш ы м а ш .  Оҥа-влакын тӱрыштым 
иктышт-вэсыштым лэвэд кэртшашлыкын ыштэн йамдылат. Оҥак

150 с ӱ р .  Пэл тӱрым 151 с ӱ р .  О ҥа-влакым ӱмбала 152 с ӱ р .  Изэ оҥ а дэҥ 
локшыч вакшмаш. оптэн вакшмаш. вакшмаш.

йожэк улшо тӱржым локшынчын альэ пужарэн шкэ формыжлан 
кӧра тӧрлатат (149 сӱр.).

д) П э л  т ӱ р ы м  л о к ш ы н ч ы н  у ш ы м а ш .  Тыштэ оҥан ик 
тӱржым гына локшынчыт, сандэнак тӱрым пэтырэн ушымаш дэч 
ойырлэн шога (150 сӱр.).

б) КӰВАРЛАН АЛЬЭ ТУПРАШ ЛАН ОПТЫМО ГОДЫ М  УШЫМАШ.

Кӱварым альэ тупрашым ыштымэ годым оҥа-влакым йыгырн 
опташ вэрэштэш.

а ) К о к  т ӱ р ы м  п э т ы р э н  л э в э д м а ш .  Ка,жнэ оҥан кок 
тӱржӧ йьшалсэ кок оҥан тӱрыштым пэтырат. Тидын ситыдыма- 
шыжлан матэрйалым уто дэнэ кучылтмаш чотлалтэш.

153 с ӱ  р. Йыпш альэ грэбэнь дэнэ 
вакш маш.

151 с ӱ  р. Рэйкэ дэнэ вакш маш .

б) Т ӱ р ы м к о р э н у ш ы м а ш .  Оҥан кок тӱржӧ гычат локшын- 
чын альэ пужарэн налыт. Вара нуным иктышт-вэсышт дэнэ ушэн 
оптат да кашташкэ пуда дэнэ кырэн кучыктат. Тыштэ нымогай 
вишат ок лий, сандэнэ тыдэ эн сай вакшмылан чотлалтэш 
(152 сӱр.).
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155 сур. Йыпш дэнэ кучык- 
тымаш.

в) И ы п ш  ( ч из э )  д э н э  ушэн вакшмаш. Вакшшаш оҥан ик 
тӱржӧ гыч йыпш корным налыт, вэс тӱрэшыжэ йыпшым ыштат. 
Вакшмэ годым ик оҥан йыпш^1жэ вэс оҥан йыпш корнышкыжо

пура, вара мучашлажым пуда дэнэ кырэн 
кашташ кучыктат. Тыгэ вакшмаш вӱд 
колтымо шотышто эн сайлан чатлалтэш. 
(153 сӱр.).

г) Изэ оҥа дэнэ ушэн вакшмаш. Каж- 
нэ оҥан кок тӱрыштыжат изэ оҥалык 
корэшым ыштат. Вакшмэ годым изэ оҥан 

,ик тӱржӧ ик оҥан корэшышкыжэ, вэс тӱржӧ вэс оҥанышкэ 
пура. Тыгэ вакшмашкэ, кӱвар альэ тупраш гынат, вӱд ок кайэ, тугэ 
гынат, йыпш дэнэ ушымо дэч удалан чотлалтэш (154 сӱр.).

д ) Т о р э ш  о ҥ а д э н к у ч ы к т ы м а ш .  Ты- 
гэ ушымо годым оҥа-влаклан торэш да корэш 
ышталтэш, сэдэ корэшын 
пырдыжышт кӧргышкӧ 
тайыл лийэш. 'Корэшын 
кэлгытшэ оҥа кӱжгыгын 
/̂з альэ 7 * ужашыжэ нарэ 

лийэш. Сэдэ корэш-влак 
мучко, корэшлан кэлшы- 
шэ оҥам кырэн пуртал- 
тэш. Сэдыгэ оҥа-влак ик 
шарэмдыкын ушалтыт 
(155 сӱр.).

е) И ш к ы л э н у ш ы- 
м а ш. Пужарэн тӧрлатымэ оҥа-влак тӱрэш, 0,7— 1,0 мэтр кокла дэн 
5 см кэлгытан рож-влакым шӱтат, вара сэдэ рож-влаклан кэлыш- 
тарэн укшым ыштат (йыргэшкэальэ ныл шорынан лийэш) (156 сӱр.).

ж) В о л а к  д э н э  ку-  
ч ы к т ы м а ш .  Тыгэушы- 
машын, кӱшнӧ ончымо- 11111'̂ ",|1И|
влак дэч, йатыр ойырты- 
шыжо уло. Тушто лончы- 
лан кутэш ушалтэш ильэ 
гын, тыштэ лончылан то- 
рэш, мучаш гыч кучык- 
талтэш. Тыгэ ушымаш 
шуко годым пӧлэм ойыртыш ыштымаштэ лийэш (157 сӱр.).

Оҥа-влакым ушымо нэргэн тӱҥ шотышто каласэн пытарышна. 
Тугэ гынат кодшо жапыштэ оҥа-влакым ушымашкэ Тухшэрэр 
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156 с ӱ р .  И ш кэ дэн 
кучыктымаш.

157 с ӱ р .  Ората дэнэ 
кучыктымаш.

ӧ
158 с ӱ р .  Т ухш эрэр онто дэнэ кучыхтымаш.



оҥгым да Кьублэр дэнэ Бульдог вкладышым пурташ тӱҥальыч 
(113, 114, 116, 117 сӱр.-влак)

Тухшэрэр оҥгын пэлыжэ пуршашлык ыштымэ йыргэшкэ ко- 
рэш-влак лӱмын шындымэ кӱзан прау дэнэ пӧртыктэн коралтыт. 
Оҥгыжо 5 X  20 мм-ан кӱртньӧ лышташ дэнэ ышталтэш. Кӱр- 
тньӧ лышташым оҥгылан пӱгымашыжэ лӱмын ыштымэ машинкэ 
альэ шаблоя дэнэ ышталтэш.

-^£ӓ'ГМ /  7 ’>

159 с ӱ  р. Фэрмэ-влакым Тухш эрэр оҥго дэнэ кучыктэн погымаш.

Оҥашкэ Тухшэрэр оҥгым шындымаш пуыш шындымэ сэмы- 
нак ышталтэш (158 сӱр.). Тыштэ эскэрэн кучылтмаш пу-влакэш 
шындымэ дэч утларак кӱлэш.

Оҥа-влакым ушымашкэ Кьублэрын тыгыдэ вкладышыштат 
пурталтыт. Йыргышкэ альэ квадрат сэмын сталь пластинкэ дэнэ 
ыштымэ Бульдог вкладыш-влак кок могырыш почэла тоды- 
лалт шогышо пӱан улыт. Нунылан ончычак рожым шӱтэн йамды- 
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лымэ ок кӱл. Вкладыш коч кайшэ болтым пӱтырэн шупшмо 
годым, сэдэ пӱй-влакак пуыш пурэн шинчыт.

Чыла кӱшнӧ каласымэ оҥго да вкладыш-влак шупшылалтмэ 
пашаштат, йышалтмаштат, тӱрлӧ ушымаштат вашталтэн кэртыт. 
Сэдэ йӧн-влак дэнэушымо годым, пашалан матэрйал йамдылымаш 
куштылэмдалтэш. Оҥа-влакым кӱлэш йотын пӱчкын налыт да 
оҥгылык корэшым палэмдылыт. Варажым вкладышлык корэшым 
кэлгэмдат да болтлык рожым шӱтат, ты паша-влакым йамдылэн 
шуктвГмӧҥгӧ оҥа-влакым ушаш тӱҥалыт. Тыгай йӧн дэнэ кучык- 
тылмаш стропилым ӱлагын, мландэш погашат (йамдылашат) 
эркым пуа. Йамдэ стропилым вик олмышкыжо кузыктэн шын- 
далтэш (159 сур.).

Стропил-влакым посна йӧн дэнэ кучыктымаш.
Нэлыт вий ик пушэҥгэ ужаш гыч кучыктыш коч кӱртньо 

дэч поснак вэс пушэҥгэ ужашыш вонча гын тыгай кучыктышым 
пидмаш манылтэш. Тыгай пидмашлан кӱшнӧ ончымо кучыктыш- 
влакын ик ужашышт да адак угыч ончышашна-влак пурат.

Кок пу-влакым мучашышт дэнэ кучыктымаш (122 сӱр.), муча- 
шым торэшышкэ'намийэн ушымаш (120 сӱр.), торэш пурлыктымаш

(139 сӱр.) кӱшнӧ он- 
чыкталтыныт ильэ, 
нуно сӱрэт гычак 
раш койын шогат.

Эн мотор да ӧр- 
дыж вийым чот ну- 
мал кэртшылан 160 
сӱрэтыштэ ончыкты-
МО кучыктыш чот- 1 б 1 с ӱ р .  Лакыш  пур- 
лалтэш. Тыгай ку- тэн шындэн кучыкты- 

чыктышым пэш тӧр- 
лэн ыштымэ кӱлэш, шуко годым тудым лодыш дэнэ кучыктэн 
шындат, адак йужо кунам торэш пум пудалэн кучыктат.

Йужо кунам ик пу мучашым вэс пуын кыдалжэ дэнэ ушаш 
вэрэштэш гын, накладкэ дэнэ ушымо дэн пырльа шип дэнэ ушат.

Кокымышо пуэш садэ шип пуршашлык лакэ ышталтэш. Тушко 
пэрвой пуын шипшэ йужо кунам клэй дэнэ, альэ клэй дэч поснак 
ушалтэш. Кокымышо (вэс) пу коч кайшэ шип мучашэш ишкэ 
кыралтэш. Сэдэ ишкэ шип мучашым шарэн, пэрвой пулан мучыш- 
тэн лэкташыжэ эркым ок пу (161 сӱр.). Тыгэ ушымаш ик шип 
дэнэ гына огыл, кок-кум альэ эша шуко шип дэнат ышталт 
кэртэш. Пашажэ гын, пэрвойсо примэр дэч ок ойырло (162 сӱр.). 
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маш.



Пушэҥгым шупшылалтмэ дэч кучыкталтэш гын, шипым йожэк 
ыштат, шип пуртышаш лакыжат 1П  сӱр. ончыктымо сэмын 
йожэк ышталтэш. Тыгэ кучыктымо шупшылалтмэ чотышто чы- 
тышэ лийэш; адак ситыдымашыжат уло: шип- 
лан ыштымэ лакын йара могыржо гыч иш- 

кым кырыдэ ок лий. Сэдэ 
ишкэ кошка гын кучык- 
тыш лушкаш тӱҥалэш.

Кок оҥа мучаш-вла- 
кым угылаҥдэн ушашлан 
тыгай кучыктыш-влакым 
ыштат.

1. Копа ганьэ шип дэ- 
нэ кучыктымаш;

2. Ушымашын ик тӱржым пэтырэн кучыктымаш;
3, Ушымашын кок тӱржымат пэтырэн кучыктымаш.

162 с ӱ  р. Кок лакэ дэнэ 
кучыктымаш.

163 с ӱ  р. Йожэк лакэ- 
влак дэнэ кучыктымаш.

164 с ӱ р .  Ик тӱрым пэтырэя кучыктымаш.

Копа ганьэ шип йӧн—оҥа мучаш-влакэш варасэм почла во- 
жын лодэш-влакым ыштымаш лийэш. Вара садэ лакэ-влакым 
иктышт-вэсыШт дэнэ ушэн клэй дэнэ шӱрэн пыжыктат (163 сӱр.)

165 с ӱ р .  Кок тӱргэ пэты рэн кучыктымаш.

Ик тӱрым пэтырымэ йӧн дэнэ кучыктымаш эн йӧсын ыштымэ 
кучыктышлан чотлалтэш, 164 сурэт гыч ик оҥан мучаштыжэ 
лодэш-влак пэлэ йотын гына ышталтмышт койэш, вэс оҥа муча-
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шын шипышт пэрвойсо оҥан кӱжгытшӧ кугытан огыт лий. Тыгэ 
кучыктымаш ик могырым гына койэш.

Кок тӱргэ нэтырэн кучыктымо годым ушышаш оҥа-влакын 
мучаштышт шип-влак оҥа вошт огыт ышталт. Тыгэ ушымо 
оҥа-влакьш угылыштышт, тӱжвал могырым шип-влакат, лакэ- 
влакат огыт кой (165 сӱр.), Тыгэ кучыкташлан чыла годымат 
клэйым шӱрат. Кӱшнӧ каласымэ сэмын кучыктымо годым шукыж- 
лан клэй шӱралтэш. Сандэнэ клэйым йамдылымаш да шолтымаш 
нэргэн шинчымашат пайдалэ улэш. Стольар пашаштэ гын клэйым 
плотник паша дэч утларак кучылгыт.

Ты паша-влакын тӱҥ ойыртышыштат клэй кучылтмаштак 
улэш: плотник тӱҥ шотышто пуда дэнэ кучыктылэш гын, стольар 
клэй дэнэ.

10 УЖ АШ .

КЛЭЙЫМ (ЛӰМЫМ) ЙАМДЫЛЫМАШ ДА ТУДЫМ 
ПАШАШКЭ КУЧЫЛТМАШ.

Клэйын сайлыкшым вӱдым шупшын (йӱын) кэртмыжгыч палал- 
тэш. Сай клэй 34 сагатышкэн (йа утлат) йӱштӧ вӱдышто (12° С.) 
кийа гынат ок шуло, лӧчэн оварэн гына кэртэш.

Клэй дэнэ настам чот кучыкташлан тӹгай йӧным шинчыман: 
клэй, йуж гычыч ночкым шупшын кэртэш, шкэжэ органичэский 
наста гыч улмыжлан лийын, вашкэ шӱйаш тӱҥалэш, тыгэ тудо 
кучыктышо вийжым йомдара.

Сандэнэ кок ушымо ужаш-влак чот кучыкталтышт манын тыгэ 
ышташ кӱлэш: 1) Кучыктымаш ужаш-влак коклаштэ клэй пэш 
вичкыж лончан лийман; 2) Клэй кэртмыж йотын пушэҥгыш 
шыҥышан лийжэ, тыдлан вэрчын пыжыктышаш ужаш-влакым 
клэй шӱрымӧ дэч ончыч ырыкташ кӱлэш, тугак клэй шкэжат 
ырыктымэ лийман; ■*) Клэйым шӱрышынак ушышаш ужаш-влакым 
пэш чот вашйышэн шындаш кӱлэш, йышымэ годым уто клэйжэ 
тӱжвалкэ йогэн лэкшэ, тӱжвач оичымо годым клэйын лончыжо 
изыш вэлэ койшан лийжэ; 4) Пыжыктышаш ӱжаш-влакым клэй 
шӱрымо дэч он' ыч пэш сайын йытыраҥдэн шымаргаш кӱлэш, 
ваш ушымо годым ужаш-в ак коклаштэ клэй дэч моло ик нымоат 
ынжэ лий; 5) Палэ, клэйым йӱшгӧ вэрэш шӱраш ок лий, шокшо 
пӧлэмэш гына шӱрыман.



11 УЖ АШ .

ПУ ПӦРТЫМ ЫШТЫМАШ.

Пӧртын ужаш-влакшэ.
Плотник инструмэнт-влакым, тугак паша прийомым, мут гыч, 

тӱрлӧ пушэҥгэ ужаш-влакым кучыктымаш нэргэн лончылэн нал- 
мӧҥгӧ, ындэ кугырак паша нэргэн лончылэна. Эн ончычак оралтэ 
ыштымэ нэргэн ончэна.

Ты пашан тӱҥ ужашыштым палэн налшаш вэрч, оралтэ могай 
ужаш-влак гыч лиймыжым ончаш кӱлэш. Кажнэ оралтын тыгай 
ужашыжэ-влак (элэмэнтышт) улыт:

1. Фундамэт (нэгыз) — оралтын нэлытшым мландышкэ пуэн шо- 
гышо ужаш улэш.

2. Пырдыж-влак — йӱшто, йӱр да лум дэч аралэн шогышо 
ужашлан чотлалтыт,

3. Лэвэдыш — лэвэдмэ да шойак (стропилэ) кашта гыч ыш- 
тымэ ужаш улэш.

4. Кашта ӱмбалан оптымо кӱвар да тупраш-влак.
5. Окна да омса виш-влак.

Ышташлан кӱлшӧ условий-влак.

Йаллаштэ, тугак олалаштат пӧрт-влак тӱчкыдынак пушэҥгэ 
дэнэ ышталтыт.

Пушэҥгэ дэнэ фундамэнтым, пырдыжым, лэвэдышым да монь 
ыштат. Строитэльствыш пуршо пушэҥгэ тыгай лийман:

1. Чоткыдо лийжэ, тыдлан вэрчын таза пушэҥгым сайлэн 
налман.

2. Пэҥгыдын шогыжо — тыдлан вэрчын конструкцийым пушэҥ- 
гын нумал кэртмыжлан кӧра чотлэн ыштыман. Нормо почэш, 
йышалтмаштэ, шупшылтмаштэ, кадыргымаштэ, шэлмаштэ чыты- 
шашлык лийжэ.

3. Шуко жапышкэн шогэн кэртшашлык лийжэ, тыдлан вэрч 
пушэҥгым шӱймӧ дэч саклаш кӱлэш (вэнтилацым ышташ, чий- 
алташ да монь).

4. Экономик шотышто кэлшышэ лийжэ. Кажнэ вэрыштат, 
оралтым ыштымэ годым, ик могырым тудын экономиклан кэлшышэ 
могыржым да, вэс могырым матэрйальш кӱлэш шот дэнэ кучылт- 
машым ончыман.

Фундамэнт (нэгыз).

Пу пӧртын мландэ воктэн улшо тӱҥ ужашыжэ фундамэнт альэ 
нэгыз манылтэш. Тудо пӧртын нэлытшым мландыш кусарэн шога.
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Фундамэнтым кӱ дэнат, пудэнат ыштат. Куштылго, ик пачашан 
пӧрт-влаклан фундамэнтым пу дэнэ ыштат. Тыдэ — кӱчык мэҥгэ 
(тур)-влакым шогалтымэ лийэш.

Тыгай'мэҥгэ-влакым йамдылашлан 36 см мартэ кӱжгытан пӱнчӧ 
пырньа-влакым налыт, тыгай кӱжгӧ пырньа-влак огыт лий гын, 
27—31 см кӱжгытан пӱнчӧ пырньа-влакат йӧрат, нунын кутышышт 
шун мландэ гыч пырдыжыш шушашлык—1 м  гыч 17а мэтыр 
мартэ лийыт.

Тыгай мэҥгэ-влакым барак (пашазэ-влаклан жаплан ыштымэ 
пӧрт),вича, изирак лакэ коч ыштымэ кувар йымалан да монь шындат.

Сэдэ мэҥгэ-влакым шӱймаш дэч саклышашлан, ӱмбалыштым 
йӱлатат, йужо кунам тэгытым альэ моло настам шӱрат.

167 с ӱ  р. Ы рэс тӱҥан м эҥ гэ.166 с ӱ р .  М эҥгэ (тур).

Мэҥгым шындышаш вэрч Р /з—2 мэтр кэлгыт лакэ кӱнчалтэш, 
пэшкыдэ мландыштэ изыш куашрак лийэш; лакэ пундашэш кӱ 
пудыргым шавэн тэгытаҥдымэ мэҥгым пуртэн шогалтат; вара 
мэҥгэ йырыш рокым сӱмырэн, сайын шурэн шындат; мэҥгын 
мучашыжэ мландэ дэч 50—70 см нарэ тӱжвак лэктэш.

Мэҥгэ-влакын коклашт пӧртын нэлгытыштлан да мландын 
пэшкыдылыкшылан кӧра Р /з гыч 27^ мэтр мартэ лийэш. Пыр- 
дыж-влак ушнымо угыллаштэ мэҥгым обэзачылнэ шындаш (шо- 
галташ) кӱлэш. Мэҥгын кӱшыл мучашэшыжэ шип ышталтэш, 
тудым йымал пырньаш ыштымэ рожыш пуртат. Мэҥгэ ӱмбалнэ 
кийшэ йымал пырньам ушымо годым, пэҥгыдэ лийжэ манын, 
йожэк сура дэнэ кучыктат.

Йужо кунам мэҥгэ йымалан крэсым шындат (167 сӱр.). Тыгэ 
ыштымылан кӧратайнымаш да монь ок лий.

Тыгай крэс пундашан мэҥгым йужо кунам мландэ ӱмбаланак 
альэ куаш кӱнчымӧ лакэш шындат.

Пырдыж.
Пурам чоҥымо годым ик йыр чоҥэн оптымо пырньа-влакым 

„йыр“ маныт.
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Пэрвой йырым мэҥгэ ӱмбалан, шипыш шындэн чоҥат, мучко 
ыштымэ фундамэнт лийэш гын, вик фундамэнтыш отпат. Кӱй 
фундамэнт дэнэ пэрвой йыр пырньа коклаш, пушэҥгым ночко

дэч да шӱймӧ дэч аралышашлан кок 
пачаш асфальтым альэ 
тольым пыштат, тугак 
13 мм  кӱжгыт ик ас- 
фальт лончым гына 
пышташ лийэш. Пӧрт- 
влаклан 22—27 см кӱж- 
гытан пырньа-влак йӧр- 
шылан чотлалтыт, нуно 
кӱ дэнэ таҥастарымэ 
годым, шокшым шкэ 
кочышт шагал вончык- 
таршан улыт. Мэҥгэ 
ӱмбалан ик йырым чо- 

ҥымӧҥгӧ тудын ӱмбалан вэс йыр-влакым чоҥаш тӱҥалыт. 
Чоҥымо пырдыж коч ночко альэ йӱштӧ ынжэ витэ манын пыр- 
ньа-влак коклаш муш чӧвыкым альэ мокым вакшыт.

Шуко годым мушым чоҥэн кӱзыктымӧ годымак вакшын кӱзат, 
муш пырньалан торэш, мучашыжым тӱжвак луктын вакшылтэш. 
Чоҥэн пытарымӧҥгӧ кодшо мучаш-вла- 
кым пырньа ӧрэ коклаш шӱшкэдат.

Пӧрт чоҥымаштэ пырньа-влакын 
угылышт тӱрлӧ лийыт. Угыч чоҥыма- 
шын конструкцийжэ, пырдыжым могай 
ыштышашлан кӧра лийэш; мут гыч, пӧрт

Фасад
I 
I 
I 

I

168 с ӱ  р. Пэл Йыргэшкэ лакэ 
дэнэ чоҥымаш.

169 с ӱ р .  С урам ко- 
дэн чоҥымаш.

План

170 с ӱ р .  М учаш кодыдэ чоҥымаш.

юбшиватлалтэш гын, угыл ик сэмын лийэш, пырньа-влак тӱжвалкэ 
койшо лийыт гын — вэс сэмын. Пырньа тӱжвак койшо лийэш 
гын угылым кодэн руат, альэ вэс сэмын манаш, угылэш ушнымо 
дэч уто пырньа мучашым кодэн тӧр чоҥат.
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171 с ӱ р .  Угылым палэмдымаш.

Пырньа мучаш ок кодалт гын, тыгай чоҥымашым мучаш 
кодыдэ чоҥымаш маныт.

Мучаш кодэн чоҥымаш кок тӱрлӧ лийын кэртэш:
а) Пэл йыргэшкэ лакан чоҥымаш (168 сӱр.). Кажяэ пырньа 

мучаш гыч пэлыж кэлгыт лакым лодэн'налылтэш, чоҥымо годым 
тудо ӱлыл пырньаш ушнэн возэш, б) Ыргакан чоҥымаш (169 
сӱр.).

Тудат пэл йыргэшкан ыштэн чоҥымо гайак улэш да ик ой- 
ыртышыжо гына уло; тыштэ пэл йыргэшкым пӱтыньэк огыт нал, 
кӧргӧ могырэш ик чэрык ужашыжым ыргак ганьэ кийыктарэн 
кодат, тыдын ӱмбалан вочшо пырньан сэдэ кодымо чэрыклан

кэлшышэ лакыжэ - лийэш.
Мучаш кодыдэ чоҥымаш, 

мучаш кодымо дэч шуко 
сайлан чотлалтэш. Мучаш 
кодэн чоҥымо пура ӱмбач 
чэвэр лийэш гынат, мучаш- 
влак ночкэш нӧрэн да монь 
вашкэ шӱйшан лийыт, сан- 
дэнэ вашкэ шӱйын сӱмыр- 
лэн кэртыт.

Пушэҥгэ дэнэ ыштымэ 
пӧрт шолдыргаш тӱҥалэш гын, пырньам вашталтымэ олмэш 
тудым обшиватлаш лийэш. Обшивкэ йырым вашталтымэ дэч 
шуко шулдэш возэш.

Сандэнэ пурам шуко годым мучаш кодыдэ чоҥат (170 сӱр.).
Кажнэ пырньан мучашыжэ трапэций сэмын локшычмо лийэш, 

сандэнэ чоҥымо мучаш-влак иктышт-вэсыштым ныгушкат огыт 
колто. Куго ужаш-влакым ушаш йӧсылан лийын пырньан йыр- 
гэшкэ мучашыжым ныл шӧран ыштэн локшыч налыт, вара „ла- 
пэлык“ палым палэмдат. Угылым тыгэ палэмдат: ончыч локшыч 
йамдылымэ пырньа мучашэш (171 сӱр.) пырньа кӱжгыт кутышан 
АБ корэшым ыштат. Варажым АВ да ДЕ мучаш корэш-влаклан 
иккоклан ыштэн БГ да Ж З корэш-влакым корат, АД ВЕ, БЖ да 
ГЗ корэш-влакым кандаш ужашлан пӧлат. Вара пӧлымӧ точко- 
влакым сӱрэтыштэ ончыктымо сэмын 1—2—3 ик могырым, 7—6—5 
вэс могырым вик корэш-влак дэнэ ушат. Корэш тӱжвалан 
кодшо пушэҥгэ ужашым товар дэнэ локшыч налыт.

Сура дэнэ чоҥымо' сэмынак, „лапэ“ манмэ йӧн дэнэ чоҥымо 
годымат, йужо кунам, ик пырньаш лодым кодэн чоҥат, тунам 
кӱшыл пырньашыжэ шип кутлаш рожым шӱтат. Ты шип тӱжвач 
ончаш ок кой, сандэнэ тудым шылтэн шиплымаш маныт. Угылым 
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тыгэ чоҥымаш, пырньа мучаш-влакым чот куча, пуражат шаланы- 
шан ок лий (172 сур.).

Пура чоҥымо гудым, тудын шичшашыжым (волшашажым)ушыш 
налаш кулэш. Тыдлан вэрчын угылым руымо годым 3—4 мм  
нарэ вишым кодгҥ, пура шичмэ сэмын сэдэ виш йомын мийа. 
Тыгай вишым от кодо гын пура шичмэ годым пырньа кокла 
шэлышталташ туҥалэш, адак посна йыр-влак кадыргэнат кэр- 
тыт (173.).

Чоҥэн оптымо пырньа-влак чот кучыкталт шогышт манын, 
ӧрэ мучко 2 мэтр кодэн ишкэ-влакым кырэн лэктыт, окна да

172 с ӱ  р. Лодым кодэн чо- 
ҥымаш.

173 с ӱ р .  Чот чоҥымо пырдыжын вашталт 
мыжэ.

омсалан кодымо виш-влакыштэ ишкэ-влак пырньа мучашэш кы- 
ралтыт.

Пура чоҥашлан налмэ йыргэшкэ пырньа-влакын ночкылык- 
ышт утларак лийэш, чӧҥымӧҥгӧ нуно эркын кошкаш туҥалыт.

Кошкымашыжэ пурашкэ вуд логалдымылан кӧра лийэш.
Пурасэ пырньа-влак кошкымо сэмын, йыр-влак утыр шинчын 

шогат. Йыр-влакын сэдыгэ шинчын молэмшашыштым ончычак 
шинчэн шогаш кулэш. Кошкымаш ийдалукышкэн да монь мийа, 
кошкэн шумыжмӧҥго тудым йӧршэш конопатлэн шындат.

Чынжым конопатлымаш плотник пашашкэ ок пуро, ты пашам 
конопатчик-влак йӧршэш посна ыштат, тугэ гынат, пэрвой кана 
конопатлымашым плотник-влак чоҥымышт годымак ыштэн 
кэртыт, адак йужо кунам йӧршэшыжат нунак конопатлат.

Конопатлымашын туҥ шотшо — тыдэ чоҥымо пырньа кокласэ
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зиш-влакым пэтырмаш лийэш, тыгэ пӧртыш мардэж, йӱр, йӱштӧ 
пурмашым чаралтэш. Конопатлышаш матэрйаллан йарыман, шок- 
шым шагал колтышо наста-влак, мут гыч, муш чӧвык, портыш, 
моко, тулэч молат налылтыт.

Пушэҥгэ дэнэ ыштымэ пырдыж кугын шичшан улэш. Сандэнэ 
окна да омса йанак-влак шындымэ годым нуным виш дэчын 
^20 ужашлан кӱчыкын ыштат.

Чоҥымо годым пырньа-влакым ик коклан пышташ тыршы- 
ман, тыдлак вэрчын ик пырньан тӱҥжӧ дэнэ вэс пырньан муча- 
шыжым лачэш кондащ 'кӱлэш.

Кашта, кӱвар да тупраш.

Шуко пачашан пӧртым ыштымэ годым пачаш коклаш лэвэ- 
дышым ышташ вэрэштэш, ты лэвэдышын ӱмбал рат оҥажэ кӱ- 
шыл пачашын кӱвар оҥажэ лийэш, йымал рат оҥажэ ӱлыл пачашын

тупрашыжэ лийэш. Тыгай лэвэды- 
шым ышташлан нэгыз кӱлэш. Ты 
нэгызлан кашта-влак чотлалтыт.

Кашта-влак кок могырымат лок- 
шычмо лийыт, нуным рӱдышт гыч

175 с ӱ  р. Кашта гычын кӱвар опгашлан 
корэш ым ыштымэ.

174 с ӱ р .  Пырдыжышкэ каш там 
пыштымэ йӧҥ.

176 с ӱ  р. К ӱвар опташ кашташтэ ӧрэм 
ыштымаш.

чотлэн ик мэтр коклам кодэн оптат. Йужо вэрэ, вэрысэ 
условийлан кӧра, кашта кокла-влак ик мэтр дэч шагалат, шукат 
лийын кэртыт.
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Кашта мучаш-влакым пу пырдыжыш руэн пыштат, кӱ пыр- 
дыжэш лакым кодэн пыштат. Ааштам пӱнчӧ альэ кож пырньа 
гыч ыштат, нуно кок могырымат локшычмо лийыт. Ӱмбач лок- 
шычмашыжэ тупрашым тӧр ышташлан, кӱшыч локшычмашыжэ 
кӱвар оҥам тӧр опташлан ышталтыт. Йужо кунам каштам ик 
могырым, кӧк могырым, кум могырым 
альэ ныл могырымат локшынчыт. Пу 
пырдыжыш нуным 174 сӱрэтышытэ он- 
чыктымо сэмын кучыктат.

Пэрвой пачашын кӱвар кашташт, под- 
вал альэ кӱвар йымал кодымо гын, 
пэрвой йырэш пышталтыт. Пӧртын фун- 
дамэнтшэ пу альэ кӱ мэҥгэ-влакэш 177 с ӱ р .  Каш таш кэ изэ пум 
шындымэ гын, кашта-влакым кокымышо пудалымаш.

йырэш оптат, тыгэ нэлгытым мэҥгэ-влакыш кок йыр коч пуалтэш.
Локшычдэ кодымо ӧрдыж могыр гыч чэрыкым налыктат (175 

сӱр.), альэ кӱвар оҥа мучашлан йыпшым корат (176 сӱр.).
Кашталан пу-влак налылтыт гын, ӧрдыжмогырымБ—6 см-ан 

пу-влак дэн пудалат (177 сӱр.). Сэдэ пудалымэ пу-влак ӱмбак 
6—8 см кӱжгытан кӱвар оҥа-влак опталтыт.

Пу пырдыжыш кашта-влакым пыштымэ годым, кашта мучаш 
гыч йӱштӧ ынжэ пуро манын, муш чӧвыкым оптат. Кашта-влакым

кӱ пырдыжыш пыштымэ годым, йӱштӧ 
дэч гына огыл, ночко дэчат эскэралташ вэ- 
рэштэш, кэрмыч пырдыж гыч кашта му- 
чашкэ ночко логалэш гын тудо шӱйынат 
кэртэш.

Тыгай эҥгэкым кораҥдышаш вэрч тӱж- 
вал пырдыжэш пыштымэ кашта мучаш- 
влакым пэш чот тэгыт дэнэ шӱрат да пор- 
тыш дэнэ пӱтырэн, посна тэгыт атыш чы- 
кэн шындат, атэ ок лий гын кашта пышты-
шаш лакэш тэгытан ӱзгарым пыштат (178 

178 с ӱ р .  П у каштан кэр- .. .. 
мыч пырдыжыш ушнымыжо. Сӱр.).

Пӧрт кӧргысӧ пырдыжэш пыштымэ кашта 
мучашэш портышым пӱтырымӧ ок кӱл. Тыштэ толь дэнэ пӱты- 
ралмаш сита, тудо пушэҥгым ночко дэчын ситышашлык саклэн 
кэртэш.

Кашта-влак (путыракшым ӱлыл пачашын) шуко годым нӧ- 
рышаш вэрыштэ лийыт, тыгэ тӱрлӧ поҥго-влак шарлэн кэртыт, 
садлан вэрчын, кашталан сай, таза пырньа-влакым сайлэн 
налман,
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1 !  I

Каштан кӱжгытшӧ пырдыж альэ мэҥгэ коклалан кӧра лийэш. 
Кашта пыштышаш пырдыж-влак тора лийыт гын, кӱжгӧ пырньам 
налаш вэрэштэш; кӱчык коклан лийыт гын, вичкыжракат йӧра.

Кӱвар да тупраш.

Пачаш коклаш кашта-влакым оптэн пытарымӧҥгӧ кӱварым 
да тупрашым вакшаш тӱҥалыт. Пэрвойак каштан йыпшышкыжэ 
альэ чоҥгашкыжэ туп оҥа-влакым оптат.

Пушэҥгэ дэнэ ыштымэ пӧрт-влакэш йужо кунам вичкыжрак 
пырньам покшэч пӱчкын оптат (179 сӱр.), альэ пу-влакым (180

179 с у  р. Кашташ пырньам покш эч 
пӱчкын оптыман кӱвар.

180 с ӱ  р . Кашташ пум оптымаш.

сӱр.) оптат, йужо кунам сэдэ пу мучаш-влакымак лодэн, нуным 
кашта йымалжэ дэнэ тӧраҥдат (181 сӱр.). Тыгэ оптымо годым 
кашта да йымак вакшмэ пуым ик тӧр ыштэн пужарат; вакшмэ 
йӧнжым накатым волтэн оптымаш маныт. Ты годым нуно лодалт 
опталтыт (182 сӱр.).

Кӱй пӧрт-влакыштэ 6 см кӱжгытан оҥа-влакым лодэн вакшыт. 
Сэдэ кӱвар ӱмбалым нэрэнчэн шындат; нэрынчашлан шуным да

181 с ӱ р .  Кӱварым кашта дэнэ 
тӧрлэн оптымаш.

182 с ӱ  р. Кӱварым лодэн оптымаш.

кукшо рокым налыт, 10— 12 см кӱжгыт нэрынчыш шкэ кочшо 
йӱштымат, йӱкымат ок вончыктарэ.

Пачашкокла лэвэдыш-влакым ыштымэ годым кашта-влакӱмбач 
кӱшыл пачашлан кӱварым вакшыт, ӱлыл могырым дашташкэ
2,5 см кӱжгытан оҥа-влакым кырат, нуно ӱлыл пачашлан тупраш 
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лийыт (183 сӱр.). Сэдэ оҥа-влак ӱмбалан крэсла штукатурлык 
чатырым кырат, чатыр ӱмбач штукатурым нэрэнчат. Тупраш 
оҥа-влак кошкымышт дэнэ штукатурым ынышт пужо манын.

183 с ӱ р  Пачаш коклам пӱчкын ончыктымо.

нуным (оҥа-влакым) кошташлан шарат, вара ижэ штукатуритлат; 
штукатур лийшаш огыл гын, потолок оҥа-влакым пужарэн кырат.

Йаллаштэ ушкал вичам, имньэ вичам, тулэч моло стройко- 
влакым ыштымэ годым тупрашым вик чумыраш вара дэнэ вак- 
шыт; вӱд, йӱштӧ ынжэ кайэ манын, ӧрдыжыштым локшынчын 
оптатат вишлашкыжэ мокым альэ чӧвыкым шӱшкыт. Тыгай

1йШ1«Ш41ШШМбШйӒЙМ«
Ш.ип,ш,.. .„ипиш.

184 с ӱ  р. Куштылгын ыштымэ лэвэдыш.

тупрашым „накат“ маныт. Накат вошт йӱштӧ ынжэ пуро манын, 
ӱмбаланжэ 13—15 см кӱжгыт кукшо рокым оптат (184 сӱр.).

Кашта-влак ӱмбач вакшмэ кӱвар 3,5—5 см кӱжгытан оҥа- 
влакын ӱмбалыштым да ӧрдыжыштым пужарэн вакшыт.
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Вакшмэ оҥа-влакым иктышт-вэсышт дэнэ ишкэ дэнэ альэ 
шпунт пу паҥга дэнэ кучыктат.

Жаплан ыштымэ зданьэ-влакыштэ уто матэрйалым да паша 
вийым луктымашлан вэрч кӱварым тӱкэн гына вакшыт, муча- 
шыштым кашташкэ пуда дэнэ кучыктат.

185 с ӱ р .  Йандар прамай вакш маш .

Кӱвар вакшмаштэ пуда кырымэ нэргэнат палаш кӱлэш. Пэр 
войак, кӱварлан илэ оҥа-влак налылтыныт гын, нунын кошкымышт- 
мӧҥгӧ угыч пужэн вакшаш вэрэштэш. Оҥа-влак кошкымо годым 
коклаштышт виш кодэш, сандэнэ нуным угыч шыгырэмдэн 
вакштэ ок лий. Сандэнэ илэ оҥа-влакым вакшмэ годым пуда 
дэнэ чот кучыктымо ок кӱл.

186 с ӱ  р. Йандар кӱварым йоҥылыш вакш маш .

Кӱвар оҥашкэ пудам кырымэ годым, ончыч вакшын толмо 
оҥа дэкыла пудам йожэк ыштэн кыраш кӱлэш. Тыгэ вакшмэ 
оҥа-влакым иктышт-вэсышт пэлэн чот йыштэн опташ лийэш.

Адак кӱвар вакшмэ годым оҥа-влак оптымо порьадкым шин- 
чаш кӱлэш. Оптымо оҥа-влакын идалукаш лончышт рат дэнэ 
вашталталт шогышт. Ик оҥан оҥго кадырышт-влак кӱшкыла 
лийыт гын, вэс оҥажын ӱлкыла лийышт (185, 186 сӱр.). Тыгэ 
кӱвар оҥа-влакын кадыргылмашышт изэмдалтэш.

Окна да омсалан кодымо виш-влак.

Пу альэ кӱ пӧртым ыштымэ годым, тӱжвал пырдыжэш, тугак 
кӧргӧ пырдыжэшат окна да омсалык виш-влакым кодат.

Окналан кодымо виш-влак ик могырым волгыдо пурташлан
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да вэс могырым пӧртысӧ йужым вашталташлан кулыт; тыгэ нуно 
илышым чаткан кучашлан вэрч ыштымэ улыт.

Окналык вишын кугытшо да тудын шукылыкшо, оралтын 
молан ышталтмыжлан кӧра лийэш. Илышаш пӧртыштӧ санитарнэ 
правилэ почэш окналык вишын чӱмыр кумдыкшо кувар кумды- 
кын (площадьын) /̂ю ужашыжэ нарэ лийман, вэс сэмын каласаш,, 
кажнэ 10 квааратнэ мэтр кӱварлан 1 квадратнэ мэтр окна лий- 
ман. Виш 0,7 гыч 1,7 мэтр мартэ лийыт.

Окнан ӱлыл йанакышт кӱвар дэчын 0,7—1,0 мэтр кӱшнӧ лийыт.
Пӧрт кӧргым тӧр волгалтаршаш вэрч окнам кузэ гынат, туп- 

раш дэк лышэмдаш тыршат, тугэ гынат 20—25 см лышкэ огыт 
намийэ.

Окнан формыжо шуко годым вик угылан лийэш, кумдыкшо 
кӱкшыт чот гыч 1:2 альэ 1:1,5 шот дэнэ лийэш.

Пу да кӱ пырдыжэш ыштымэ омсалык виш формышт 
да кугытышт дэнэ ойырлэн шогат. Омсалык виш-влак кошташлан 
(йужо кунам волгыдылыкланат) ышталтыт, сандэнэ нуным тӱж- 
вал пырдыжэшат, кӧргӧ пырдыжэшат ышталтыт. Тӱжвал омса 
ик пачашат, кок пачашат лийэш. Кок пачаш омса-влак 2,5—3 
мэтр кӱкшыт, ик пачашанжэ 2,1—2,5 мэтр кӱкшыт лийыт. Кок 
пачашан (парадный) омса-влак шуко годым кок могырыш поч- 
ман лийыт, адак коктытшат ик ганьэ лийыт. Йужо кунам когы- 
ньэк ик ганьэ ышташ ок лий, сандэнэ иктыжым пӱтынь, вэсы- 
жым пэлэ гына ыштат.

Омсан ик могырыш почмо кумдыкшо 0,70—0,80 м  дэч аҥы- 
шыр лийман огыл. Омсан кумдыкшо, тугак омсалык вишат 
тошкалтышлан кӧра лийыт, Парадный омсам кок могырыш 
почманым, шэм омсам ик могырыш почманым ыштат; пӧлэм 
кӧргӧ омсам кок могырыш почман, альэ пӧлма куго гын, омсам 
пэланым (полуторнийым) ыштат; изэ помэщэньэ (шондан, чулан 
т. м.)-влакыш 0,6—0,7 м  кумдыкан ик могырыш почман омсам 
ыштат.

Пу да кэрмыч зданьэш ыштымэ окна-влак ик ганьэ огыт лий..
Пура чоҥымо годым окналан кодымо вишым ончыч плотник- 

влакак тӧрлэн кодат, вишыш лэкшэ пырньа мучаш-влакым йанак 
шындышашлык тӧрлэн локшыч кодат. Вара сэдэ вишыш йанак- 
влакым шындат. Йанак-влак коклаш кэҥэж окна, тугак тэлэ 
окнат шындылтэш. Ӧрдыжэш шогалтымыжым ӧрдыж йанак, кӱ- 
шылсыжым „пэрэкладина" (кӱшыл йанак), ӱлылсыжым— „подуш- 
ка“ (ӱлыл йанак) маныт.

Ӧрдыж да кӱшыл йанак-влакым 28—30 см кӱжгытан пырньа- 
влак гыч ыштат.
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Пура чоҥымо годым, окна вишыш лэкшэ пырньа мучаш-влакым 
йанак шындышашлык ыштэн локшыч кодат манын каласэнна 
ильэ. Ианак 'шындымэ годым сэдэ пырньа мучаш-влакым муш 
альэ портыш дэнэ вӱдылыт. Йымал йанакымат портыш ӱмбалан

187 с ӱ р .  Кок пачаш рамын планжым пӱчкын ончыктымо.

пыштат. Ӧрдыж йанак, кӱшыл йанакышкат, улкат шип дэнэ ку- 
чыкталтэш.

Кӱшыл йанакын ӱмбаланжэ окна кӱкшытын ужашыж 
йотын виш кодалтэш, тыгэ пӧрт шичмэ годым йанак-влак огыт 
йышалт. Жаплан сэдэ вишыш муш чӧвыкым шӱшкын, тӱжвачат, 
кӧргӧ гычат наличник дэнэ пэтырат. Сэдэ вишым ик кок ий 
гыч, пӧрт шинчын шӱмӧҥгӧ йӧршэш пэты- 
рэн шындат.

Кӱй пӧрт-влакыштэ йанакым вэс формо дэн 
ыштэн шындат. Нуно кок тӱрлӧ лийыт: иктыжэ 
„прислонный“, вэсыжэ „закладной" манылтыт.
Кок тӱрлыжат окналан кодымо вишыш шын- 
далтыт, варажым тушко йамдылымэ рамым 
шындӓт.

„Закладной“ манмэ йанак-влак кӱжгӧ пу- 
шэҥгэ гыч ыштымэ коробка улыт, нуным 
кэрмыч пырдыж оптымо годымак шындэн 
кодат, тушто тэлэ да кэҥэж йанда-влак 
(рамэ) шындаш корэш-влак кодымо лийыт.
Тыгай йанакым шындаш йӧсӧ огыл гынат, кызытсэ жапыштэ 
тыгэ ыштымашым йӧршэш кудалтэныт. Кудалтымашын причи- 
нышт тыгайэ:

1. Закладной йанак-влаклан пэш шуко пушэҥгэ кӱлэш, тудо
во

188 с ӱ р .  Лодан шип 
дэн кучыктымо угылан 

рамэ.



адак нымогай нэлгытьшат ок нумал, сандэнэ шуко пушэҥгым 
локтылмаш нымоланӓт ок кӱл.

2. Пырдыж оптымо годымак шындымэ рамым ночко дэч ара- 
лэн шукташ ок лий, сандэнэ нуно вашкэ шӱйшан улыт.

„Прислонный" рамэ (йанак) пу гыч ышталтэш, адак кэҥэж 
окналан да тэлэ окналан посна прислонный рамэ-влак шындал- 
тыт (187 сӱр.). Тыдлан кӧра кэҥэжлык окна рамэ 12 X 12 см пу 
гыч, тэлэлык рамэ 7,5 X 9 с я  брус-влак гыч ышталтыт.

Тыгай рамэ-влакын угылыштым, тыглай альэ кок нагэльан, 
кок лодан шип дэнэ кучыкталтэш (188 сӱр.). Ӱлыл йанакшэ 
окна йымал оҥашкэ шпунт дэнэ кучык- 
талтэш (189 сур.).

„Прислонный" рамым шындымэ дэч 
ончыч, правилэ почэш, олиф да изыш 
охра ушымо йӧрыш дэнэ шӱраш кӱлэш.
Тыгэ пушэҥгым уто вӱд шупшмыж дэч 
саклалтэш, адак тудын кадыргылмашы- 
жат ок лий.

Рамым кэрмыч дэнэ ушнышоужашы- 
жым кӱжгын тэгыт дэнэ шӱрэн, портыш 
альэ муш чӧвык дэнэ вӱдылман.

Рамым олифлэн, тэгытаҥдэн да портыш дэнэ вӱдыл шукты- 
мӧҥгӧ, уровэнь да отвэс дэнэ тӧрлэн шкэ вэрышкыжэ пуртэн 
шындат. Рамым тӧр кучыктэн шогашлан ишкэ-влакым кырэн 
шогат, тӧрлатэн шуктымӧҥгӧ горизонтальнэ чаракым шындэн 
пырдыж вэлэн пэҥгыдэмдат.

Рамым пэҥгыдэмдашлан лӱмын ыштымэ закрэп-влак лийыт, 
нуным пырдыжыш шындымэ пробко-влакыш кырэн пуртат. Ра- 
мэ дэнэ пырдыж коклассэ вишым муш чӧвык дэнэ тэмат, вара 
окнан ӧрдыжыштым штукатуритлат. Рамын ӱлыл йанак-влак 
коклаштым волак сэмын ыштэн цэмэнтлат.

Окна ончылым (ломдэмым) 6,3 см кӱжгытан оҥа дэнэ ыштат, 
тудым йымачын портыш дэнэ вӱдылын алэбастр растворыш шын- 
дат. Йужо кунам окка ончылым пу олмэш кӱ альэ бэтон дэнэ 
ыштат.

Тыгай окна ончыл-влак пу дэнэ ыштымэ дэч сай да шуко 
тӱсышанат улыт, тугэ гынат акышт пэш шэргэш возэш.

189 с ӱ р . Окна ончыл (пун- 
даш) да рамын ӱлыл ужа- 

шыжэ.

Омса йанак да коробка-влак.
Пу зданьэ-влакэш ыштымэ омса йанак-влакын окна йанак 

(рамэ) дэч ойыртышышт куго огыл: омса йанак-влак тугак 25— 
28 см кӱжгытан пырньа гыч шталтыт, йанакын кумдыкшо пыр- 
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дыж кӱжгыт нарак лийэш. Ӧрдыж йанак-влакэшат тугак пырньа 
мучаш-влак пуршаш корэш коралтэш (190 сӱр.).

Кӱ пырдыж-влакыштат рамэ кок тӱрлӧ йӧн дэнэ шындалтэш.
Тӱжвал пырдыжэш омсалан йанак- 
влак шындалтыт, кӧргӧ пырдыжэш 

,коробка гына шындалтэш, вэс сэ- 
мын каласаш гын, нунат йанакак 
улыт, тыштэ ломдэм (йымал йанак) 
гына ок лий.

Омса йанак-влак тӱрлӧ йӧн дэ- 
нат шындалтыт. Йужо кунам тӱж- 
вал омсан йанакшэ кӧргыш шын- 
далтэш, йужо кунам тӱжвалкэ шын-

а

190 с ӱ  р. Пу пӧртлач шындымэ 
окна Панак.

191 с ӱ р .  Йанакым коктӱрлы н шындымаш: 
а )  кӧргӧ ужашыштэ; в) тӱжвал могырым.

далтэш. Палэ, кӧргыш шындымэ йанакыш йӱшто шагалрак лога- 
лэш. Сандэнэ тӱжвак луктын шындымэ годым, йанак пырньа 
мучаш коклаш кодшови- 
шым наличник дэнэ пэ- 
тырашкӱлэш. Тӱжвал мо- 
гырьш ■ мотораҥдышаш- 
ланналичникымтӱрлӧ ко- 
рэшан пужар дэнэ пужа- 

. рат (192 сӱр.).
Тӱжвал омсан йанак- 

шылан шуко "годым 14—
18 см-ан пу-влакьш на- 
лыт.

Омса йанак окна йа- 
нак сэмынак уровэнь да отвэс дэнэ тӧрлэн, ишкылэн, кырэн 
шындалтэш. Йанакым йамдылымэ да шындымэ годым тугак тӧ- 
раҥдаш, варажым тӱржым тэгытаҥдаш, альэ портыш дэнэ вӱды- 
лын шындымӧҥгӧ конопатлэн шындаш кӱлэш.
82
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I

Окна рамэ-влак.

Эн шарлышэ рамылан пэрэпльот манмэ окна чотлалтэш; тудо 
кум ужаш гыч шога: иктыжэ кӱшыл тарваныдымэ ужаш, ӱлыл 
кок ужашыжэ почылтшо рамэ-влак (193 сӱр.). Окна куго лийэш 
гын, альэ кӱшыл у ж аш ы ^ ш ат  почманым ыштымэ годым, рамын 
кок ӧрдыж пуышткышт торэшым шогалтат (194 сӱр.).

Рамын тӱжвал оратажэ кукшо, 6,3 см. кӱжгытан, стольар па- 
шалан йамдылымэ пӱнчӧ оҥа дэн ышталтэш, тудын лопкытшо 
8—9 нарэ лийэш.] Йанда кокласэ пу-влак аҥышыр — Ъ — ̂ с м
ганьэ лопкытан вэлэ ышталтэш.

Кэҥэж рамын ӱлыл пужо йымак вӱд ынжэ кайэ манын тӱж- 
вакыла вӱд йогаш тайылым ыштыман, тудо рамэ пу дэнэ иктыш 
ушнышо лийэш. Вӱдым пэл могырыш йоктарэн колташлан тайы- 
лын ӱлыл тӱрэшыжэ вӱд корным (корэшым) ыштат.

1

а

а

г

193 с ӱ р .  Окна рамэ. 194 с ӱ р .  Почман рамэ. 195 с ӱ  р , Вӱд йогаш-
лан ышгымэ отлив.

Рамын ӱлыл пуыштыжат вӱд йогэн кайашлан тайылым да 
корэшым ыштат, тудо окна йанак дэн ушнэн шогышо лийжэ 
(195 сӱр.),

Окнан кӱшыл ужашыжым почман ыштымэ годым кэрэк ку- 
намат торэшым шогалтат. Тидым окна сэмынак пэтльаным ышты- 
мылан кӧра тудым почаш-тӱклаш лийэш. Ӱлкӧ волэн ынжэ кайэ 
манын посна колча-влакым ыштат. Почмашым да пэтырмашым 
куштылэмдышашлан ӱлкӧ шумэш кандрам сакат.

Йандам экономитлашлан, адак йужо кунам окнам мотораҥ- 
дашлан, рамын почылтшо ужашыжым да почылтдымо ужашы- 
жымат тӱрлӧ пу пашкар дэн пӧлкалат. Тудо рамын ораташкышт 
пуртэн шындалтыт, йанда шындышаш корэшыжэ кӧргӧ могы- 
рышкыла лийэш.

Кӱшнӧ каласымэ почман рамэ дэч посна, адак почдыман ра- 
мымат ыштат. Почдыман рамэ оратам 5 см кӱжгытан оҥа-влак 
дэнэ ыштат.
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Йӱштӧ жапыштэ пӧлэмысэ йужым вашталташлан форточкым 
ыштат, тидлан вэрчын окна ораташ йэшартыш пу пашкарым 
шогалтат. Тыгэ адак изэ гына о р ат1 лийэш.

Кэҥэж форточкын ӱлыл пуыштыжо, почмо шэлшым вӱд дэч 
авурашлан, тайыл ыштымэ лийэш. Каҥэж рамын форточкыжо 
тэлэ фоточко дэч 2,5—3 с.и-лан изырак 'лийман. Тыгэ, форточкым 
почмо годым кэҥэжсэ форточко тэлысэ форточкыш пурэн кэрт- 
шашлык лийжэ манын ышталтэш.

Чыла рамэ оратан, фортычкын да монь угылышт кок пачаш 
корэш дэн ушалтэш, пудалалтэш да клэитлалтэш.

Рамын эн куго пу ужашыжэ пэрвой шындалтэш, вара мо- 
лыштым тушко пыжыктылыт. Чыла пыжыктыл пытармӧҥгӧ 
угылым клэитлат да нуным кошартатат клэйэш шӱрэн ишкым 
йамдылымэ рожыш кырэн шывдат.

Клэитлэн да ишкылэн шуктымӧҥгӧ, погымо рамэ оратам ишык- 
тэн, клэй кошкымэш кодат.

Рамэ ораган угыллаштыжэ да торэшын мучашлаштыжэ утэн 
кодшыжо уло гын нуным пужар дэнэ тӧрлатат.

Омса-влак.

Омса йамдылымэ да ышталтмэ шотшылан кӧра плотник пашаш- 
кат, стольар пашашкат пурат. Плогник йӧн дэнэ ыштымэ омса- 
влак шымартымэ огыт лий, сандэнэ нуно жаплан ыштымэ оралтэ

25-аВОм

196 с ӱ 0 . Торэш да йожэк планкэ- 
влак дэнэ кучыкгэн ыштымэ омса.

197 с ӱ р. Ш понко дэнэ ыштымэ омса.

влакыш гына пыжыкталтыт. Стольар йӧн дэнэ ыштымэ омса- 
влак пэҥгыдылыкшэ дэч посна адак сӧралэ лий т. Тыгай омса- 
влакым илымэ пӧртыш, тулэч моло кужаш жаплан ыштымэ 
оралтышкат, пыжыкталтыт.
84



Эн куштылгын плотник йӧн дэнэ ыштымэ омсалан 2,5 см 
кӱжгытӓн оҥа-влакым нктыш планкэ дэнэ кучыктэн ыштымэ

Ъ С М

198 с ӱ р .  Наконэчник дэнэ ыштымэ 
омса.

199 с ӱ  р . Омсам пэтырыман сура дэнэ 
кучыктэн ыштымаш.

омса чотлалтэш. Планкыжым оҥашкэ пуда дэнэ кырэн пыжык- 
тат. Йужо кунам, кок планкэ дэн, омса ынжэ волэн кэржалт ма- 
нын, ик планкым йожэк кырат (196 сӱр.).

200 с ӱ  р . Омса ужашым пӱчкын 
ончыктымаш.

201 с ӱ р .  Фаньэр дэнэ ыштымэ уж эш .

Йыпым кырэн ыштымэ^плотник омса-влак эша чотыракулыт. 
Нуным 3,5 см кӱжгытан оҥа-влак дэнэ ыштат. Оҥа-влакым пу- 
жарат, йа ишкэ дэнэ, йа корэш дэнэ кучыктат. Пэрвой омсан

ӱпланкыжэ олмэш, тыштэ оҥа-влаклан то- 
'рэш ӱлкыла шарнышэ ишкэ ганьэ ко- 
рэш ышталтэш. Сэдэ корэшыш ишкэ 
сэмын йыпым клэй дэнэ шӱрэн, кырэн 
шындат; тудо ишкэ ганьэ улмыжлан кӧ- 
раоҥа-влакым чотйыш энш ога (197 сӱр.).

Шыма омса-влакым йып альэ планкэ 
дэч поснак ыштат. Тыгай омса-влаклан 
3,8 см кӱжгытан оҥа-влакым налын, ну-

202 с ӱ р .  Тӱрлӧ \ жаш  гыч ышты- 201 с ӱ  р. Омсан ик ужашыжым
ман омсам пӱчкын ончыктымаш. пӱчкын ончыктымаш.

ным лодэн да клэйым шӱрэн пыжыктат. Тудым ӱлычын да кӱшы- 
чын омса оҥа кӱжгытак оҥа дэн йыплат. Омса тӱрым 198 ,сӱрэ-
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тыштэ ончыктымо сэмын ушат, тидым суралэн шындымаш ма- 
нылтэш. *

Тӱр оҥа дэнэ мучашым „ӧрыш“ манмэ йӧн дэнэ кучыктат, 
а йужо кунам „пич сура“ да „ӧрыш“ дэнэ кучыктат (199 сӱр.), 
тыдыжэ утларак сай. Оҥа мучашэш мучко грэбэньым ыштымэ

204 с ӱ р .  Ушымым 
оячыктымо.

205 с ӱ  р . Кум ужаш  гыч омса погымӹн рӓтшэ.

олмэш йужо кунам посна шипым ыштат. Тыгэ ыштымэ омса- 
влак пэш простой лийыт.

Стольарнэ омса-влак вэс сэмын ышталтыт.
Стольарнэ омса-влак шуко ужаш гыч ышталтыт. Тышкэ тӱр- 

лӧ тыгыдэ ужаш-влак пурталтыт, нуным тӱрлӧ йӧн дэн пыжык- 
тылыт. 200, 201, 202, 203, 204, да 205 сӱрэт-влакыштэ стольарнэ 
омсан посна ужаш-влакыштым да кузэ пыжыктымыштым он- 
чыктымо.

12 УЖ АШ .

ЧАРАК, СТАН ДА НЭЛГЫТ КОНДЫШТАШ 
ЫШТЫМЭ АМАЛ-ВЛАК.

Ыштымаш паша оҥ дэч кӱшнӧ гын, нимогай йӧнэштарма- 
шат ок ышталт. Паша 1,75 мэтрдэч кӱшнӧ лийэш гын, тэҥгы- 
лым ыштыдэ ок лий.

Тэҥгыл тыгэ ышталтэш: чараклан тулэм шогалтат, вара 
ӱмбаланжэ оҥам оптат. Сэдэ оҥа ӱмбалнэ пашазэ-влак коштыт. 
Тэҥгылым кӱшнӧ каласымэ сэмын 1,75 гыч 5—6 мэтр кӱкшыт 
мартэ ыштат.

Тулэм шуко годым 18 см кӱжгыт пырньа-влак дэнэ ыш- 
тат. Тудын йол-влакшьш тӧр кашташ лодэн шындалтэш, йол 
кокла-влакым туп оҥа альэ пужардымэ оҥа-влак дэнэ пу- 
далэн кучыктат, тыдлан вэрч кучыктыш-влак ушнымашым кум
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угыланым ышташ кулэш (206 сур.). 2ДЗ мэтр дэч лапка тулэм 
эртак оҥа дэнэ гына ыштэн, пуда дэн кучыктат.

Тулэ-влакым иктыш т-вэсыш т дэч пыштымэ нэлгытлан кӧра

205 с ӱ  р. Строитэльствыштэ кӱлшӧ вакш ышлан ыштымэ тулэ.

2—4 мэтрлан торэн шогалтат, вара (шуко годым локшычдымо) 
5 см кӱжгытан оҥа-влакым шарат.

Вакшмэ оҥа пэҥгыдэ лийжэ манын йужо оҥажым (иктэ альэ 
кок оҥа коч) тулэ пэлэн пудалаш кӱлэш.

Паша 5 мэтр дэчат кӱшнӧ лийэш гын, тэҥгылым огыл, мэҥ- 
гым шогалтылын оҥа-влакым ик монар коклам кодэн ӱмбала

207 с ӱ р .  Тӱн- вакшыш.

вакшыт. Пу пӧртым ыштымэ, чийалтымэ да штукатуритлымэ 
годым, тулэ дэч посна куштылго вакшышым ыштат. Тидын 
лӱмжак куштылгын ышталтмым ончыкта. Тыдым сайын палаш- 
лан эн ончычак тӱҥ вакшыш нэргэн умылтарэна.
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Тӱҥ вакшыш-влакым пӧрт нӧлтымӧ годым ожно ыштат ильэ. 
Тудын акшат шэргэш логалэш—1 тӱжэм кэрмыч опташлан 5 
тэҥгэш шуэш ильэ. Сандэнэ кызыт кэрмыч пырдыжым тыгай 
вакшыш дэч посна, кӧргӧ гыч оптат, вакшышыжым пырдыж 
кӱзыктымӧ сэмын пыштымэ кашта ӱмбалан ыштат. Тӱрлӧ кӱк- 
шытан промышлэнный оралтэ-влакым нӧлтымӧ годым ты амал 
кызытат илышыш пурталтэш.

Тӱҥ вакшыш йэҥ кошташлан огыл, тӱрлӧ матэрйалым оп-
ташат ышталтэш. Сандэнэ тидын конс- 
трукцийжэ нэлэ, шуко матэрйал пуршан 
улэш, сандэнэ тудым тӱҥ вакшыш маныт. 
Тудын кузэ да могай ужаш дэн ышталт- 
мыжым 207 сӱрэтыштэ онйо.

Тудо оралтэ кӱкшытак ышталтэш, 
сандэнэ мэҥгымат оралтэ кӱкшытымат 
шогалтыман. Палэ, зданьэ кӱкшӧ лийэш 
гын, мэҥгэ кок кум пырньа гыч ушэн 
ышталтэш, шуко годым ик пырньан мэҥ- 
гэ 20—25 см кӱжгытан лийэш. Мэҥгэ- 
влак кокла 4—6 мэтр мартэ лийэш. Пыр- 
ньа-влакым ушэн шогалташлан муча- 
шыштым пэлэ йотын катэн ваш ушат, 
чотКыдэмдашлан кӱртньӧ воштыр дэнэ 
пӱтырэн шӱдыш-влак дэнэ кучыктат 
(208 сӱр.).

Мэҥгэ пэлэн пашазэ-влаклан шогыл-
208 с ӱ'р. М эҥгэ-влакым шуй- “ “ ^ат: пэрвойак

калэн шогалтымаш. торэш каштам пышташлан мэҥгэ пэлэн 
лӱмын кучыктыш ышталтэш. Вара 10— 12 

см кӱжгытан ломашым налын торэш каштам пыштат. Торэш 
кашта ӱмбак оҥа вакшылтэш. Ӧрдыж могырым ты шогылтшаш 
оҥа-влакым авырашлан 4—5 оҥа дэнэ кидкучэм (пэрила) ыш- 
талтэш.

Зданьэ чоҥымо годым ыштымэ вакшышыш тыгай ужаш-влак 
пурат: мэҥгэ, торэш кашта, оҥа вакшыш. Мэҥгым 10— 12 см 
кӱжгыт кид кучэм гай вара гыч ыштат. Йужо кунам тудым пыр- 
дыжын кок могыржо гычат шогалтат. Нуно пырдыж дэч Р /2—2 
м.чтрлан, ышкэ коклаштышт 2 —3 мэтрлан ойырлэн шогат. Торэш 
кашта-влак ӧрдыжыжт дэнэ мэҥгыш, альэ йужо кунам вик 
ыштымэ пырдыжыш пудалалтыт.

5 см кӱжгыт оҥа-влак гыч оптымо вакшыш торэш кашта 
ӱмбалнэ кийа, ӧрдыж могырымжо вичкыжрак оҥа-влак дэнэ 
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кид кучэмым ыштат. Тыгай вакшыш пашазэ-влаклан кошташлан 
гына ышталтэш, тышкэ нымогай матэрйалым монь опташ ^ок 
лий. Штукатур да мальар пашалан ыштымэ вакшыш-влак кусар- 
калыман лийыт, тудым кок альэ кум тошкалтыш гыч ыштат,

п

■:■•/■

л-’’ '

209 с ӱ  р . П у оралтэ-влаклан ыштымэ куштылго вакшыш.

Тыгай тошкалтыш-влакын кумдыкышт 0,70—0,80 мэтр нарэ  ̂
лийэш. Тошкалмэ виш коклажэ 0,6 мэтр лийэш. Тошкалтыш 
ышташлан 10 см кӱжгытаи вара-влакым налын, ныл могыржы- 
мат тӧрлэн локшьшчыт. Тошкалтыш-влакым 4—4^/з мэтр кокла 
кодэн шогалтат, адак вуно сайын кучыктымо лийышт.

210 с ӱ р 1  Тачкэ. А дэн В кокла изи лийэш гын, эн сайлан чоглалтэш.

Ы н д э  п л о т н и к ы н т ӱ р л ӧ п а ш а ш т  н э р г э н к а л а с э н а ,  
н у н о  с т р о и т э - л ь с т в ы ш т э  т ӱ ч к ы д ы н а к  к ӱ л э ш  л и й -  
ы т. Тыгай паша-влаклан: тачкым, носилкым, йашлыкым, тулэч 
молым ыштымашат чоталтыт.
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Кажнэ строитэльствыштэ кумдан шарлышэ тачкын кугытшо
1,5 мэтр чоло лийэш. Кид кучэмжылан да оратажлан \2 см 
■кӱжгытан куэ вара-влак налылтыт. Тачкын атыжым пӱнчӧ альэ 
кож оҥа дэнэ ыштат. Тудын посна ужашышт лодалт пуртэн 
шындалтыт, оҥашт пуда дэнэ кучыктылтыт.

211 с ӱ р, Носилка.

Тачкым ыштымэ годым орва шӱдырым, атьш кугытшым он- 
'чэн, кӱлэш вэрыш шындэн моштымаш пэш куго пашалан чот- 
лалтэш.

Нэлгыт тэмымэ атэ кузэ гынат орва шӱдыр дэнэ лышнырак 
лийжэ манын тыршыман, тыгэ ыштымэ годым атыш оптымо 
нэлгыт шӱдыр ӱмбак возэш, тыгэ пацхазылан йатыр куштылго 
лийэш. Носилка ыштымашат пэш куштылго п^ша улэш. Нуно 
кок кид кучэм да покшэланышт кырымэ оҥа-влак гыч лийыт 

(211 сӱр.). Носилкан кид кучэмжэ 1,8 мэтр ку- 
тышан куэ гыч ышталтэш. Покшэлан кырашлан 
25 мм  кӱжгытан оҥа-влакым налыт.

Кэрмыч нумалашлан тэҥгыл ганьэ носилкам 
ыштат. Тудым 5 кӱжгытан кӱчык оҥ адэны ш -

212 с ӱ р .  Кэрмыч 
нумалмэ носилка.

213 с ӱ р. Рок да кӱ  нумалмэ йашлык.

тат. Ик могырэшыжэ, пушкыдо лийашлан пужар шӱкым мэ- 
шак дэнэ пӱтырэн, пудалэн шындат, сэдэ могырыштак вачыш 
шындашлан лӱмын йол-влак улыт, вэс могырыштыжо кэрмыч 
опташлан лӱмын эҥэртыш уло (212 сӱр.). Кӱ да рок нумалмэ 
йашлык кэрмыч пырдыжым оптымо годым кӱлэш. Тудо 37 мм 
кӱжгытан оҥа-влак гыч лодэн альэ пуда дэн кучыктэн ыштал- 
тэш. Ты йашлык 0,1 куб мэтр нарэ рок пурышашлык лийэш 
(213 сӱр.).

90



13 УЖАШ.

КӰРТНЬӦ ДЭН ЫШТЫМЭ КУЧЫКТЫШ-ВЛАК
Кэрэк могай пушэҥгэ ужаш-влакымат—оҥам, пырньам да 

монь кучыкташлан кӱртньӧ кучыктыш-влак; болт, шуруп, пуда, 
оҥго, тулэч моло кӱлыт. Сандэнэ ушымашым ыштымаштэ тӱрлӧ 
кӱртьӧ кучыктыш-влак нэргэнат палэн шогыман.

Шуруп-влак.
Омсам альэ окна рожым шуруп альэ винтэ дэнэ пыжыктат 

(214 сӱр.), нунын дэнэ посна ужаш-влакым кучыктылыт. Шуруп 
пушэҥгыш пӱтыралт пурмыжлан кӧра пуда дэч шуко чот кучышо

улэш, тугэ гынат, тудын акшэ шэргэ 
да пыжыкташат пуда дэч йӧсырак.

215 с ӱ р .  О твьӧртко.

5  9  8  6  3 5 5 о '

214 с ӱ р .  Ш уруп-влак.

Шуруп дэнэ тыгэ кучыктат: пэрвой пуда альэ изи прау дэнэ 
шуруплык рожым шӱтат, вара садэ рожыш тудым куштылгын 
пэрэн гына пуртатат, варажым пӱтырэн шындат.

Шуруп-влакьш пушэҥгэ да кӱртньӧ ӱзгар- 
лан посна ыштат. Пушэҥгылан ыштымэ шу- 
рупын солыжо ик могырыш пӧртшан вич- 
кыж, пӱсӧ лийэш, соло-влак коклаш йатыр 
йара вэр кодалтэш; мучашыжэ кошаргырак 
лийэш. ОСТ нормо почэш "шурупын кутышы- 
жо 6 гыч 120мм  мартэ,кӱжгытшӧ 1,4— Юмм  
мартэ лийэш.

216 с ӱ р .  Ш урупым 
пӱтырымӧ.

217 с ӱ р .  Глухарь. 218 с ӱ  р. Болт гайкыж 
дэнэ.

Шурупым йужо кунам куго ныл шӧрын вуйан ыштат, тыгай 
шуруп-влакым „глухарь“ мыныт. ОСТ нормо почэш нунын ку- 
тышышт 35 гыч 250 мм  мартэ, кӱжгытышт 6 гыч 20 мм  мартэ 
лийэш (217 сӱр.).

41



Болт-влак.
Болт—кӱчык йыргэшкэ кӱртньб лийэш, тудын ик мучаштыжэ^ 

шӧрын альэ йыргэшкэ вуйжо лийэш, вэс .Гмучаштыжэ гайкэ 
шындышаш винтшэ лийэш (218 сӱр.). Болт дэнэ тӱрлӧ пырньам. 
да пу-влакым кучыктат.

0
219 с ӱ р .  а) йыргэш кэ шайбэ; 

б) квадратнэ шайбэ.
220 с ӱ р .  Ганкэ сравоч.

Болтын вуйжо да гайкыж кутлаштэ пушэҥгэ ынжэ лунчырго> 
манын, гайкэ да болт вуй йымалан ныллукан альэ йыргэшкэ 
шайбым пыштат (219 сӱр.). Гайкым лӱмын ыштымэ гайкэ сравоч: 
дэнэ пӱтырат (220 сӱр.).

Жап эртымэ сэмын, пушэҥгэ кошкымылан лийын, гайкэ луш- 
каш тӱҥалэш, сандэнэ гайкэ йышэн шогыжо манын, ^тудын 
йымаланжэ пружинан оҥгым альэ шайбым пыш тат, (221, 222 сӱр.-

221 с ӱ  р. Пружннан 
оҥго-влак.

222 с ӱ  р. Пружинан 
шайбэ.

223 с ӱ  р. Болтым 
контр-гайкэ дэнэ 
кучыктым ш.

влак) Пушэҥгэ кошкымо сэмын пружин-влак шарлаш тӱҥалыт, 
тыгэ нуно гайкым эрэак йышэн шогат.

Иужо кунам болт дэнэ гайкэ чытыралтмэ вэрыштэ улмылан 
лийын, гайкэ шӧрлышаш ганьэ гын,1 тудын ӱмбалая адак вэс 
гайкым шындат. Тыдым контр гайкэ маныт (223 сӱр.). Болт-вла- 
кын кугытышт тӱрлӧ лийын кэртыт; пушэҥгэ строитэлствыштэ 
шукыжым 12 мм  (7г") да 19 мм  (7в") кӱжгытан болт-влак ку- 
чалтыт. Болтын кужытшат тӱрлӧ лийын кэртэш.
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Скоба-влак.
Пӧрт вуй нӧлтымаштэ, тугак жаплан ыштымэ оралтыштэ, 

йужо ужашым скоба дэнэ кучыктат. Нуным 9 12 мм  кӱжгытан
йыргэшкэ альэ квадратнэ кӱртньӧ-влак дэнэ ыштат. Кадыртымэ 
кошар мучашыштым таптымэ годымак пӱйаным ыштат, пӱйышт 
тсӱшкыла ышталтыт.

Скоба-влакын мучашышт иккоклан улыт гын, нуным вик 
скоба маныт, иккоклан огыт ул гын, оборотный манылтэш 
{224 сӱр.).

Скобан кужытшо 2 5 -3 5  см да тулэч утлат лийэш.

Закрэп-влак.
Окна йанакым дапӧлэм кокла пырдыж-влакым закрэп-влак дэнэ 

кучыктат (225 сӱр.). Закрэп таптымэ пуда сэмын лийэш, тудын 
пуда шльапкэ олмэш пудалан кутэш пылыш ыштымэ лийэш.

224 с ӱ  р. а )  вик скоба; 
б) оборотный скоба.

225 с ӱ  р. 
Закрэп

226 с ӱ  р. Шӱдыш 
(омыта .

Тудо изиш пэл могырыш кораҥдымэ улэш, сандэнэ тудым чогыт 
дэнэ кыршашлык вачыжэ кодэш. Тудын кужытшо 15 гыч 20 см 
мартэ лийэш.

Шӱдыш-влак
Пу-влакым ваш йышашлан кӱртньӧ шӱдышым чиктат (226 сӱр.). 

Шӱдышым пуын ыучашкыжэ тыгэ чиктат: пэрвойак шӱдышым 
налын пу вуйыш чиктат, ты годым, шӱдышын кок мучашыжэ 
ӱлкыла лийыт. Вара кӱртньӧ планкым налыт. Планкын кок му- 
чаштыжат рож лийэш. Шӱдыш мучаш рожыш пуртэн шындат. 
Планкым чиктымӧҥгӧ шӱдыш мучаш-влакыш гайкым пӱтырэн 
шындат. Пӱтырымӧ гайкэ-влаклан планкэ шайбэ олмэш лийын
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шога, сандэнэ нуно пу-влакым тарваныдымашын йышэн шындат, 
тыгэ пуын кӱжгытшым вичкыжэмдыдэак пэш сай кучыктыш ыш- 
талтэш.

Планкэ-влак.
Кӱртньӧ планкэ-влакат, тугак кок пум ушашлан ыштылтэш, 

(227 сӱр.). Нуно ваш ушымо пу мучаш-влак ӱмбалан кок могы-

227 с ӱ  р. Ушымо планкэ. 228 с ӱ р. Угылан планкэ.

рымат пышталтыт, вара йамдылымэ рож коч вошт болтым колтэн 
кучыктат.

Угылан планкэ-влак дэнэ угыл дэнэ ушнышо пу-влакым ку- 
чыктат (228 сӱр.). Тыгай планкэ-влак куго окна рамэ угылэш да 
монь пыжыкталтыт. Нуно угыльш кучыктышо лийын шогат.

Шпонка-влак.
Шпонкым пэшкыдэ пушэҥгэ дэнэ, мут гыч, тумо дэнэ ыштат. 

Адак йужо кунам кӱртньӧ дэнат ыштат. Кӱртньӧ дэнэ ышты- 
мыжэ йыргэшкэ альэ ныл тӧр могыран (квадрат) лийэш; йужо 
кунам оҥго ганьымат ыштат.

Тыгай "кӱртньӧ шпонкылан Тухшэрэр оҥго, Кьублэр вкладыш, 
Бульдог планкэ да мон^ чотлалтыт; нунын нэргэн кӱшнӧ кала- 
салтын ильэ.

Башмак (тур)-влак.
Мэҥгылан пушэҥгым шогалтымэ годым, куснылмаш да тур- 

жылтмаш ынжэ лий манын, пундашэш кӱртньӧ подкладкым пыш- 
тат. Сэдэ подкладкым башмак (тур) альэ подушка маныт. Тыгай 
башмак-влакым кӱвар ыштымэ годым чӱчкыдын пыштат.
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