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ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

1. ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  

1.1. Դասընթացի շահառուները (ունկնդիրները) 

 Դասընթացը նախատեսված է այն անձանց համար, ովքեր ունեն առնվազն հիմնական ընդհանուր 
կրթություն և ցանկանում են ձեռք բերել գինեգործական արտադրությանն առնչվող գիտելիքներ և 
կարողություններ:  

1.2. Դասընթացի նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է դրանում ներգրավված ունկնդիրներին տալ անհրաժեշտ մասնագիտական 
հմտություններ գինեգործության և մրգահատապտղային հյութերի արտադրության բնագավառի որոշակի 
աշխատանքներ կատարելու համար:  

1.3. Դասընթացի խնդիրները 

Դասընթացի խնդիրներն են ունկնդիրներին տալ նյութատեխնիկական ռեսուրսների օգտագործման և 
արտադրական գործընթացի արդյունավետ վարման հմտություններ: 

2. ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

«Գինեգործական և հյութերի արտադրության մեքենայական բաժանմունքի օպերատորի պատրաստում» 

3. ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Դասընթացի տևողությունը 468 ժամ է: 

Մոդուլների տևողությունը ներառում է ինչպես տեսական և գործնական պարապմունքներին, այնպես էլ 
պրակտիկաներին հատկացվելիք ժամաքանակները: 

4. ՈՒՆԿՆԴՐԻՆ ՇՆՈՐՀՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ 

Կարճաժամկետ դասընթացը հաջողությամբ ավարտած ունկնդիրներին տրվում է համապատասխան 
վկայական: 

5. ՈՒՆԿՆԴՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ  

Ունկնդիրը կարող է մասնագիտական գործողություններ իրականացնել գինեգործական արտադրության 
մեքենայական բաժանմունքներում:  
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6. ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
№ Ուսումնասիրվող մոդուլները Ժամերը 

1 Աշխատանքի անվտանգություն, սանիտարիա և հիգիենա 36 

2 Խաղողի առաջնային վերամշակման սարքավորումների շահագործման և սպասարկման 
հմտություններ 

62 

3 Պարզեցման տեղամասի աշխատանքների կատարման հմտություններ 62 

4 Կարմիր գինիների պատրաստման գործընթացների իրականացման հմտություններ 62 

5 Կոնյակի սպիրտի թորման ապարատների շահագործման և սպասարկման հմտություններ 62 

6 Տարաների և սարքավորումների մաքրման և ախտահանման հմտություններ 48 

7 Մրգերից հյութերի պատրաստման աշխատանքների կատարման հմտություններ 24 

8 Հատապտուղներից հյութերի պատրաստման աշխատանքների կատարման 
հմտություններ 

24 

9 Մրգերի և հատապտուղների վերամշակման, հյութերի պատրաստման, ստերիլիզացիայի, 
պաստերացման աշխատանքների կատարման հմտություններ 

50 

10 Պահուստային ժամեր 32 

11 Ամփոփիչ ստուգում  

Ընդամենը  462 

7. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

Ամփոփիչ ստուգումը գերազանցապես կատարվում է գործնական հանձնարարությունների միջոցով: Այս 
ստուգումը կատարվում է դասընթացի վերջին օրը: Ամփոփիչ ստուգումն իրականացնում է 3-4 մարդուց 
կազմված հանձնաժողովը, որը ձևավորվում է ուսումնական հաստատության տնօրենի հրամանով: 
Հանձնաժողովի անդամներից 2-ը պետք է լինեն գործատուներ: Ամփոփիչ ստուգման թույլատրվում են այն 
ունկնդիրները, որոնք ուսուցանված բոլոր մոդուլներից ունեն դրական ձեռքբերումներ: Ամփոփիչ ստուգումն 
իրականացնող հանձնաժողովին ներկայացվում է յուրաքանչյուր ունկնդրի ընթացիկ գործնական 
ձեռքբերումների ապացույցները: Ամփոփիչ ստուգման համար նախապատրաստվում է ունկնդիրների թվի 
քառապատիկի չափով գործնական հանձնարարություններ: Յուրաքանչյուր ունկնդիր պատահականության 
սկզբունքով ընտրում է դրանցից 3-ը և կատարում դրանցում պահանջվող գործողությունը: Արդյունքը դրական 
է համարվում, եթե բոլոր գործողությունները նա կատարում է ճիշտ: Թույլատրելի են այնպիսի թերություններ և 
բացթողումներ, որոնք սահմանված են տվյալ գործողության համար:  
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Մոդուլի նպա

Մոդուլի 
տևողություն

Մուտքային 
պահանջները

Ուսումնառութ
արդյունքներ

Մոդուլի 
գնահատման

Ուսումնառութ
արդյունք 1 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Ուսումնառութ
արդյունք 2 

Կատարման 
ափանիշներ

ԴԱՍ
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րը 

Ա
մ
ն

թյան Ի
հ

ր 
1

ՍԸՆԹԱՑ
ԱՇԽԱՏԱՆ

Մոդուլի նպա
արտադրությ
և արտադրակ

36 ժամ 

Այս մոդուլն ո

Այս մոդուլը յո
) իմանա գ

առաջնայ
2) իմանա գ

հիգիենայ
3) իմանա թ

Մոդուլի ընդո
սահմանված 

Իմանալ գին
առաջնային 

) ճիշտ է 
առանձնա

2) ճիշտ է 
առողջութ

3) ճիշտ է 
արտադր

Արդյունքի յո
կտրվեն հարց
Բացի այդ ո
ռիսկային և վ
Արդյունքի ուս
 գործարան
 արտադրա

կանոններ
 սարքավո
Արդյունքի ձե
հարցերին և կ
իրավիճակնե

Արդյունքի ու
միջոցով: Ան
նյութեր, թեմա

Իմանալ գին
հիգիենայի ն

) ճիշտ է ն
ախտահա

ՑԻ ԾՐԱԳ
ՆՔԻ ԱՆՎՏ

ատակն է ունկ
ան կազմակե
կան սանիտա

ւսումնասիրե

ուրացնելուց 
գինու արտա
յին պահանջն
գինեգործութ
յի նորմաներ

թափոնների պ

ունելի կատա
կատարման 

ու արտադրո
պահանջներ

ներկայաց
ահատկությու

ներկայաց
թյան համար 
ներկայացնո
ամասի օդափ

ւրացումը գն
ցեր արտադր
ունկնդիրը պ
վտանգավոր 
սուցման ծրա
նային ընդհա
ական գոր
րը, 
րումների օգտ

եռքբերումը դ
կողմնորոշվո

երում: 

ւսուցումն իր
նհրաժեշտ 
ատիկ սլայդն

նեգործությա
նորմաները 

ներկայացնու
անման հիգիե
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ԳԻՐԸ ԵՎ
ԱՆԳՈՒԹՅ

կնդրին անհր
երպություննե
արիայի ու հի

ելու համար ն

հետո ունկնդ
ադրության գ
ները, 
թյան տեխն
րը, 
պահեստավո

արողականը 
չափանիշնե

ության գործ
րը 

ցնում տեխն
ւնները, 
նում արտա
վտանգավոր

ում խմորման
փոխման պա

նահատվելու 
րական անվտ
պետք է ցո
գործոնների

ագրային ման
անուր անվտա
րծընթացից 

տագործման
դրական է հա
ում է անվտա

րականացվու
է ունենալ 
ներ, տեսահո

ան տեխնոլ

ւմ գինեգործ
ենիկ պահան

Վ ԺԱՄԱՆ
ՅՈՒՆ, ՍԱՆ

րաժեշտ նվա
երում աշխա
իգիենայի նո

նախնական մ

դիրը պետք է
գործընթացն

ոլոգիական 

որման հիմնա

յուրաքանչյո
երի բավարա

ծընթացներո

նոլոգիական

ադրության 
ր նյութերի հե
ն պրոցեսու

ահանջները:

է հարց ու պ
տանգության
ւցաբերի ար
 առկայությա

նրամասներն
անգության կ

բխող ա

 անվտանգո
ամարվում, եթ
անգության կա

ւմ է տեսակ
մասնագիտ

ոլովակներ: 

լոգիական գ

ական սարք
նջները, 

ՆԱԿԱՑՈ
ՆԻՏԱՐԻԱ 

զագույն գիտ
տանքի անվտ
րմաների ու պ

մասնագիտա

է՝ 
երում աշխա

գործընթաց

ական պահան

ւր ուսումնառ
ր մակարդա

ում աշխատա

 սարքավո

գործընթաց
ետ աշխատե
մ անջատվո

պատասխան
 ընդհանուր 
րտադրական

ան վերաբերյա
 են՝ 

կանոնները,
արտադրամա

ւթյան կանոն
թե ունկնդիրը
անոններին վ

ան և գործն
ական գրա

գործընթացն

քավորումներ

ՈՒՅՑԸ 
ԵՎ ՀԻԳԻԵ

տելիքներ տա
տանգության
պայմանների

ական գիտելի

ատանքի ան

ցներում սան

նջները 

ռության արդ
կի ապահովո

անքի անվտա

որումների օ

ցում կիրառ
ելու կանոննե
ող CO2 գազ

նի հիման վր
պահանջներ

ն գործընթա
ալ գիտելիքն

ասային ան

ններ: 
ը ճիշտ է պա
վերաբերող 

նական պար
կանություն, 

ներում սան

ի, տարաներ

ԵՆԱ 

ալ գինու 
ն պահանջնե
ի մասին 

իքներ պետք 

նվտանգությա

նիտարիայի 

դյունքի համա
ումն է 

անգության 

օգտագործմա

ռվող, մարդ
երը, 
զի հեռացմա

րա: Ունկնդր
րի վերաբերյա
ացներից բխ
ներ: 

նվտանգությա

տասխանում

րապմունքնե
ուսումնակա

նիտարիայի 

րի լվացման

րի 

չէ 

ան 

և 

ար 

ան 

դու 

ան, 

ին 
ալ: 
ող 

ան 

մ 

երի 
ան 

և 

 և 



 

Գ

Մ
և

Ո
ա

Կ
չ

Գ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Ուսումնառութ
արդյունք 3 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

2

3

ն միջոցը Ա
ա
ա
ն
գ
տ
Ա








Ա
հ

նությունը 
րը 

Ա
մ
ն
բ

թյան Ի

ր 
1
2

3
4

ն միջոցը Ա
ա
կ
Գ
պ
Ա






Ա
հ

2) ճիշտ է 
նյութերը,

3) ճիշտ է 
նորմերը: 

Արդյունքի յո
առաջադրան
արտադրությ
նյութերի պա
գործնականո
տարածքների
Արդյունքի ուս
 տեխնոլոգ

սանիտար
 սարքավո

փուլի նախ
 խմորման,

սանիտար
 գինեգործ

օգտագոր
Արդյունքի ձե
հարցերին և ճ

Արդյունքի ու
միջոցով: Ան
նյութեր, ան
բնութագրերո

Իմանալ թափ

) ճիշտ է նե
2) ճիշտ է 

ուղղությո
3) ճիշտ է մե
4) ճիշտ է

բնապահպ

Արդյունքի յու
առաջադրան
կազմակերպմ
Գործնականո
պահպանման
Արդյունքի ուս
 խաղողի 

օգտագոր
 մամլման 

օգտագոր
 լաբորատո

անվտանգ
Արդյունքի ձե
հարցերին և ճ

բնութագրո
 

պարզաբա

ւրացումը գն
քի հիման
ան սանիտա

ատշաճ կիրա
որեն իրակա
ի լվացման, մ
սուցման ծրա
գիական 
րահիգիենիկ 
րումների գո
խապատրաս
, պահպան
րահիգիենիկ 
ությունում 
ծման կանոն

եռքբերումը բ
ճիշտ է իրակ

ւսուցումն իր
նհրաժեշտ 
նհրաժեշտ օ
ով: 

փոնների պա

երկայացնում
բնութագրու

ւնները, 
եկնաբանում
է ներկայա
պանական և

ւրացումը գնա
քի հիման վ
ման, առա
ում կստուգվ
նն ուղղված մ
սուցման ծրա

վերամշակո
ծում, 

գործընթաց
ծում, 
որիայում առ
գ հեռացում:
եռքբերումը բ
ճիշտ է իրակ
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ւմ գինեգոր

նում արտա

նահատվելու 
ն վրա: Ո
արահիգիենի
առման վեր
անացնել ս
մաքրման աշ
ագրային ման
սարքավորու
գործողությո
րծարկումից 
տման աշխա
նման տա
պահանջներ
կիրառվող 

նները: 
բավարար է, 
կանացնում գ

րականացվու
է ունենալ 
օժանդակ ն

ահեստավոր

մ գինեգործու
ւմ թափոնն

անթափոն ա
ացնում թա
և սանիտարա

ահատվելու է
վրա: Ունկնդ
աջացած 
վի արտադր
միջոցառումն

ագրային ման
ումից առա

ցից առաջա

ռկա ժամկետ

բավարար է, 
կանացնում գ

ծությունում

ադրամասերի

է խմբային ք
Ունկնդրին
կ հիմնական
աբերյալ: Բ

սարքավորում
շխատանքներ
նրամասներն
ւմների գ
ունները, 

հետո դրան
ատանքներու
րողություննե

րը, 
լվացող, 

եթե ունկնդի
գործնական ա

ւմ է տեսակ
մասնագիտ

նյութեր և 

ման հիմնակ

ւթյան մեջ առ
երի տարբե

արտադրությ
ափոնների
ական պահան

է հարց ու պ
դրին կտրվեն

թափոնների
րությունում ի
ների իրական
նրամասներն
աջացող չան

ացող մնաց

անց կամ չօգ

եթե ունկնդի
գործնական ա

կիրառվող

ի մաքրությ

քննարկման,
կտրվեն 

ն նորմերի, 
այց այդ Ո
մների, տա
րի որոշ տես
 են՝ 

գործարկմանը

նց լվացման, 
մ սանիտարա
երի լվացմ

ախտահա

իրը ճիշտ է 
առաջադրան

ան և գործն
ական գրա
պարագանե

կան պահան

ռաջացող թա
եր տեսակնե

ան անհրաժե
պահեստավ

նջների նորմ

ատասխանի
ն հարցեր ա
ի տեսակ
իրականացվ
նացումը: 
 են՝ 
նչի հավաք

որդի հավա

գտագործվող

իրը ճիշտ է 
առաջադրան

լվացող և 

ան սանիտ

, ինչպես նա
հարցեր գ
դրանցից բխ
ւնկնդրին կհ

արաների, ա
ակներ: 

ը նախա

ախտահանմ
ահիգիենիկ պ
ման և ա

նող նյութ

պատասխան
նքը:  

նական պար
կանություն, 

եր՝ իրենց 

նջները 

ափոնները, 
երի հետագ

եշտությունը,
վորման հե
մաները: 

ի, ինչպես նա
անթափոն ա
կավորման 
վելիք շրջակ

քում և դ

աքում և դ

ղ քիմիական 

պատասխան
նքը: 

ախտահան

տարահիգիեն

աև գործնակա
գինեգործակա
խող օժանդա
հանձնարար
արտադրակա

պատրաստե

ման և հաջո
պահանջները
ախտահանմա

թերը, դրա

նում տեսակա

րապմունքնե
ուսումնակա

տեխնիկակա

գա կիրառմա

, 
ետ կապվա

աև գործնակա
արտադրությա

վերաբերյա
ա միջավայ

րա հետագ

դրա հետագ

ռեակտիվնե

նում տեսակա

ող

իկ 

ան 
ան 
ակ 
վի 
ան 

ելու 

րդ 
ը, 
ան 

նց 

ան 

երի 
ան 
ան 

ան 

ած 

ան 
ան 
ալ: 
րի 

գա 

գա 

երի 

ան 
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Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

ՄՈԴՈՒԼ 2

Մոդուլի նպա

Մոդուլի 
տևողություն

Մուտքային 
պահանջները

Ուսումնառութ
արդյունքներ

Մոդուլի 
գնահատման

Ուսումնառութ
արդյունք 1 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

նությունը 
րը 

Ա
մ
ն

. ԽԱՂՈՂԻ

ատակը Մ
շ
ա

ը 
6

ը 
Ա
ս

թյան 
րը 

Ա
1

2

3
4

ն կարգը 
Մ
ս

թյան Ի
ն

ր 
1
2

ն միջոցը Ա
կ
գ
Ա








Ա
ը
ի

նությունը 
րը 

Ա
մ

Արդյունքի ու
միջոցով: Ան
նյութեր, անհ

Ի ԱՌԱՋՆԱ
ԵՎ 

Մոդուլի նպ
շահագործմա
անհրաժեշտ 

62 ժամ 

Այս մոդուլն 
սարքավորում

Այս մոդուլը յո
) իմանա 

նշանակո
2) իմանա 

սարքավո
3) գործարկ
4) կատարի 

աշխատա

Մոդուլի ընդո
սահմանված 

Իմանալ խ
նշանակությո

) ճիշտ է նե
2) ըստ ար

վերամշա

Արդյունքի յու
կտրվեն հար
գործընթացն
Արդյունքի ուս
 սպիտակ 

տեխնոլոգ
 վարդագո

վերամշակ
 կարմիր գ

տեխնոլոգ
 կոնյակի 

վերամշակ
Արդյունքի ձ
ընթացքում ճ
իրավիճակնե

Արդյունքի ու
միջոցով: Ան

ւսուցումն իր
նհրաժեշտ 
րաժեշտ օժա

ԱՅԻՆ ՎԵՐ
ՍՊԱՍԱՐԿ

պատակն է 
ան և սպաս
գործնական 

ուսումնասի
մների մաքրմ

ուրացնելուց 
խաղողի

ությունը, 
խաղողի առ

որումները, դ
ի խաղողի ա

սարքավոր
անքներ: 

ունելի կատա
կատարման 

խաղողի առ
ունը 

երկայացնում
րտադրվող 

ակման տարբ

ւրացումը գնա
րցեր խաղող
երի վերաբեր
սուցման ծրա
գինիների պ

գիական առա
ւյն գինինե
կման տեխնո
գինիների պա
գիական առա

գինենյութ
կման տեխնո
ձեռքբերումը 
ճիշտ է պա

երում: 

ւսուցումն իր
նհրաժեշտ 
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րականացվու
է ունենալ 

անդակ նյութե

ԱՄՇԱԿՄԱ
ԿՄԱՆ ՀՄՏ

խաղողի 
սարկման ա
հմտությունն

իրելուց առա
ման և ախտա

հետո ունկնդ
առաջնային

ռաջնային վ
րանց կառուց

առաջնային վ
րումների տ

արողականը 
չափանիշնե

ռաջնային 

մ խաղողի առ
արտադրանք
եր տեխնոլոգ

ահատվելու է
ղի վերամշա
րյալ:  

ագրային ման
ատրաստմա

անձնահատկ
երի պատր
ոլոգիական ա
ատրաստման
անձնահատկ
ի պատրա

ոլոգիական ա
դրական 

ատասխանու

րականացվու
է ունենալ 

ւմ է տեսակ
մասնագիտ

եր և պարագ

ԱՆ ՍԱՐՔԱ
ՏՈՒԹՅՈՒՆ

առաջնային
աշխատանքն
ներ տալ:  

աջ անհրաժե
ահանման հմ

դիրը պետք է
վերամշակ

վերամշակմա
ցվածքը, 
երամշակման

տեխնիկական

յուրաքանչյո
երի բավարա

վերամշակմ

ռաջնային վե
քի տեսակի
գիական մոտ

է խմբային քն
ակման նպա

նրամասներն
ան նպատակո

ությունները,
րաստման 
առանձնահա
ն նպատակո
ությունները,

աստման ն
առանձնահա
է համարվո
ւմ հարցերի

ւմ է տեսակ
մասնագիտ

ան և գործն
ական գրա

գաներ: 

ԱՎՈՐՈՒՄՆ
ՆՆԵՐ 

ն վերամշա
ները կատա

եշտ է ուսո
մտություններ

է՝ 
կման աշխ

ան աշխատա

ն սարքավոր
ն սպասար

ւր ուսումնառ
ր մակարդա

ման աշխա

երամշակման
ի՝ ճիշտ է 
տեցումները:

ննարկման հ
ատակի, տեխ

 են՝ 
ով խաղողի ա

նպատակով
տկություննե

ով խաղողի ա

նպատակով 
տկություննե

ում, եթե ո
ն և կողմն

ան և գործն
ական գրա

նական պար
կանություն, 

ՆԵՐԻ ՇԱՀ

ակման սար
արելու համա

ւմնասիրել «
ր» մոդուլը 

խատանքների

անքներում 

րումները,  
րկման և կ

ռության արդ
կի ապահովո

ատանքների

ն հիմնական 
ներկայացն

հիման վրա: 
խնոլոգիակա

առաջնային 

վ խաղողի 
երը 
առաջնային 

խաղողի 
երը 
ւնկնդիրը ք
որոշվում է 

նական պար
կանություն, 

րապմունքնե
ուսումնակա

ՀԱԳՈՐԾՄԱ

րքավորումնե
ար ունկնդր

«Տարաների 

ի կազմը

օգտագործվ

կարգավորմա

դյունքի համա
ումն է: 

ի կազմը 

նպատակը
նում խաղո

Ուսանողներ
ան առաջնայ

վերամշակմա

առաջնայ

վերամշակմա

առաջնայ

քննարկումնե
ոչ տիպայ

րապմունքնե
ուսումնակա

երի 
ան 

ԱՆ 

երի 
ին 

և 

և 

վող 

ան 

ար 

և 

ղի 

ին 
ին 

ան 

ին 

ան 

ին 

երի 
ին 

երի 
ան 
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Ուսումնառութ
արդյունք 2 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Մոդուլի նպա

Մոդուլի 
տևողություն

Մուտքային 
պահանջները

Ուսումնառութ
արդյունքներ

Մոդուլի 
գնահատման

ն

թյան Ի
ս

ր 
1

2
3

ն միջոցը Ա
Ո
ա
ա
Ա








Ա
հ

նությունը 
րը 

Ա
մ
ն

ՄՈԴՈ

ատակը Մ
պ
պ
հ

ը 
6

ը 
Ա
ս

թյան 
րը 

Ա
1
2
3
4

ն կարգը 
Մ
ս

նյութեր, թեմա

Իմանալ խա
սարքավորու

) ճիշտ է 
օգտագոր
առանձնա

2) ճիշտ է նե
3) ճիշտ է ն

սկզբունքն

Արդյունքի յո
Ունկնդրին կ
աշխատանքի
արտադրությ
Արդյունքի ուս
 խաղողի 

սեղաններ
 խաղողի 

առանձնա
 մամլիչներ
 փլուշապո
Արդյունքի ձե
հարցերին և ճ

Արդյունքի ու
միջոցով: Ան
նյութեր, թեմա

ՈՒԼ 3. ՊԱ

Մոդուլի նպա
պարզեցնելու
պարզեցված 
հմտություննե

62 ժամ 

Այս մոդուլն 
սարքավորում

Այս մոդուլը յո
) նախապա

2) քաղցուն 
3) կիրառի ծ
4) պարզեցր

Մոդուլի ընդո
սահմանված 

 

ատիկ սլայդն

աղողի առա
ւմները, դրա

ներկայացնո
րծվող 
ահատկությու
երկայացնում
ներկայացնու
ները: 

ուրացումը գ
կտրվեն հար
ի սկզբունք
ունում այդ հ
սուցման ծրա

տեսակավ
ր, ժապավենա

ջարդիչ-չա
ահատկություն
րի տեսակներ
մպերի աշխա

եռքբերումը դ
ճիշտ է կատա

ւսուցումն իր
նհրաժեշտ 
ատիկ սլայդն

ԱՐԶԵՑՄԱՆ
ՀՄ

ատակն է ու
ւ, ծծմբային
քաղցուն նստ

եր: 

ուսումնասի
մների մաքրմ

ուրացնելուց 
ատրաստի ա
տեղափոխի 

ծծմբային ան
րած քաղցուն

ունելի կատա
կատարման 
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ներ, տեսահո

աջնային վե
նց կառուցվ

ում խաղողի
տարաբնույ

ւնները, 
մ առանձին ս
մ սարքավոր

գնահատվելո
րցեր սարքա
քի վերաբե
արցերի պատ

ագրային ման
վորման ս
ային փոխադ
անչազատիչ 
նները, 
րը, դրանց ա
ատանքի առ
դրական է հա
արում գործն

րականացվու
է ունենալ 
ներ, տեսահո

Ն ՏԵՂԱՄԱ
ՏՈՒԹՅՈՒ

ւնկնդրի մոտ
 անհիդրիդ
տվածքից ան

իրելուց առա
ման և ախտա

հետո ունկնդ
րտադրամա
և ենթարկի 
հիդրիդը և ս

ն անջատի նս

արողականը 
չափանիշնե

ոլովակներ:

րամշակման
վածքը 

ի վերամշակ
յթ սա

սարքավորում
րումների շա

ու է գործն
վորումների 

երյալ, որոն
տասխաններ
նրամասներն
սարքավորում
դրիչներ, դրա

տարաբն

առանձնահատ
անձնահատկ
ամարվում, ե
նական առաջ

ւմ է տեսակ
մասնագիտ

ոլովակներ, ս

ԱՍԻ ԱՇԽԱ
ՒՆՆԵՐ 

տ ձևավորել 
դ օգտագործ
նջատելու և խ

աջ անհրաժե
ահանման հմ

դիրը պետք է
սը քաղցուի 
պարզեցման

սոսնձանյութե
ստվածքից և 

յուրաքանչյո
երի բավարա

ն աշխատա

ման նպատ
արքավորումն

մների կառուց
հագործման

նական առա
տեսակների

նց նա պ
րը ցուցադրե
 են՝ 
մները՝ վի
անց աշխատա
նույթ սար

տկություններ
կությունները
եթե ունկնդիր
ջադրանքը: 

ան և գործն
ական գրա

սարքավորում

ԱՏԱՆՔՆԵՐ

անջատված
ծելու, սոսնձ
խմորման պա

եշտ է ուսո
մտություններ

է՝ 
պարզեցման

ն, 
երը, 
ուղարկի խմ

ւր ուսումնառ
ր մակարդա

անքներում օ

տակով գինե
ների 

ցվածքը,  
, պահպանմ

աջադրանքի 
ի, դրանց կա
պետք է 
լով: 

իբրացիոն-տե
անքի բնույթը
րքավորումնե

րը, 
ը: 
րը ճիշտ է պ

նական պար
կանություն, 
մներ: 

ՐԻ ԿԱՏԱՐ

ծ քաղցուն 
ձանյութերով
ահամաններ 

ւմնասիրել «
ր» մոդուլը 

ն համար, 

մորման: 

ռության արդ
կի ապահովո

օգտագործվ

եգործությունո
տեխնիկակա

ան և խնամ

հիման վր
առուցվածքի 
պատասխա

եսակավորմա
ը, 
երը, դրա

պատասխանո

րապմունքնե
ուսումնակա

ՄԱՆ 

տեղափոխել
վ աշխատել
տեղափոխե

«Տարաների 

դյունքի համա
ումն է: 

վող 

ում 
ան 

մքի 

ա: 
և 

նի 

ան 

նց 

ում 

երի 
ան 

լու, 
լու, 
ելու 

և 

ար 
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Ուսումնառութ
արդյունք 1 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Ուսումնառութ
արդյունք 2 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

թյան Ն

ր 
1

2

3

4
5

ն միջոցը Ա
Ո
գ
Ա






Ա
հ

նությունը 
րը 

Ո
ա
ո
ա

թյան Ք

ր 
1
2

3
4

5

ն միջոցը Ա
Ո
օ
Ա






Ա
հ

նությունը 
րը 

Ո
ա

Նախապատր

) ճիշտ է 
աշխատա
կանոննե

2) ճիշտ 
նախապա

3) ճիշտ է կ
փորձնակ

4) ապահովո
5) պահպան

Արդյունքի յո
Ունկնդրին 
գործողություն
Արդյունքի ուս
 քաղցուի պ
 քաղցուի պ
 պարզեցմա

մաքրման 
Արդյունքի ձ
հանձնարարվ

Ուսուցումն ի
առավելապես
ուսուցման հ
անհրաժեշտ 

Քաղցուն տե

) ճիշտ է նե
2) ճիշտ է նկ

գործընթա
3) ճիշտ է պ
4) ջերմաստ

կատարու
5) պահպան

Արդյունքի յո
Ունկնդիրը պ
օգտագործվո
Արդյունքի ուս
 առանձին 

ֆրակցիա
 ջերմաստի
 քաղցուի պ
Արդյունքի ձ
հանձնարարվ

Ուսուցումն ի
առավելապես

րաստել արտ

կատարում 
անքները` ապ
րը, 
է կատար

ատրաստման
կատարում պ
կան գործարկ
ում է պահամ
նում է անվտա

ուրացումը գ
հանձնարար
ններ: 
սուցման ծրա
պարզեցման 
պարզեցումը 
ան պահամա
և ախտահա
եռքբերումը
ված աշխատ

իրականացվո
ս տեսական
ամար անհր
պոմպեր, փո

եղափոխել և

երկայացնում
կարագրում ք
ացը, 
արզաբանում

տիճանային 
ւմ, 
նում է անվտա

ուրացումը գ
պետք է կատա
ող սարքավոր
սուցման ծրա

գինիների
ների, 
իճանային ռե
պարզեցման
եռքբերումը
ված աշխատ

իրականացվո
ս տեսակա
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տադրամասը

պարզեցմա
պահովելով 

րում սարք
ն աշխատան
պոմպերի, ռ
կումը, 
մանների դռն
անգության և

գնահատվելո
րվելու է կ

ագրային ման
անհրաժեշտ
առանձին գի

անների, սա
անման անհրա

համարվում
անքը 

ում է տեսա
և գործնակա

րաժեշտ են
ողրակներ և 

ենթարկել պ

մ քաղցուն ըս
քաղցուն պո

մ քաղցուի պ
ռեժիմի վե

անգության և

գնահատվելո
արի քաղցուի
րումների գոր

ագրային ման
 պատրաս

եժիմի ազդեց
եղանակներ
համարվում

անքը 

ում է տեսա
ան և գոր

ը քաղցուի պ

ան պահամա
անվտանգո

քավորումներ
քները, 

ռետինե փող

նակների հեր
և սանիտարի

ու է գործնա
ատարել ա

նրամասներն
տությունը,  
ինիների պա
րքավորումնե
աժեշտություն
մ է դրական

ական և գոր
ան աշխատա

պահամանն
այլն: 

պարզեցման

ստ ֆրակցիա
մպերով պա

պարզեցման ն
երահսկելը 

և սանիտարի

ու է գործնա
ի տեղափոխ
րծարկման ա
նրամասներն
տման համ

ցությունը պա
ը: 

մ է դրական

ական և գոր
րծնական

պարզեցման 

անների մաք
ւթյան տեխն

րի և օ

ղրակների, ա

րմետիկ փակ
այի կանոնն

ական աշխա
արտադրամա

 են՝ 

տրաստման 
երի, փողրա
նը: 
ն, եթե սով

րծնական պա
անքների հա
ներ, քաղցո

ն 

աների բաժան
րզեցման պա

նպատակը, 
և ռեժիմի 

այի կանոնն

ական աշխա
ման և պարզ

աշխատանքնե
 են՝ 
մար օգտա

արզեցման ըն

ն, եթե սով

րծնական պա
աշխատանք

համար 

քրման և ա
նիկայի ու 

ժանդակ 

ապակե խող

կելը, 
երը: 

ատանքների
սի նախապ

համար, 
ակների, խող

վորողը ճիշտ

արապմունքն
ամատեղմամբ
ւի տեղափո

նումը,  
ահամաններ 

կարգավորո

երը: 

ատանքների 
զեցման աշխ
եր: 

ագործվող ք

նթացքի վրա

վորողը ճիշտ

արապմունքն
քների համ

ախտահանմա
սանիտարիա

պարագանե

ղովակաշարե

 արդյունքո
պատրաստմա

ղովակաշարե

տ է կատար

ների միջոցո
բ: Գործնակա
խման համա

տեղափոխե

ումը ճիշտ 

հիման վր
խատանքներո

քաղցուն ըս

, 

տ է կատար

ների միջոցո
մատեղությամ

ան 
այի 

երի 

երի 

ւմ: 
ան 

երի 

րել 

ով՝ 
ան 
ար 

ելու 

է 

ա: 
ում 

ստ 

րել 

ով, 
մբ: 
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Ուսումնառութ
արդյունք 3 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Ուսումնառութ
արդյունք 4 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Գ
հ

թյան Կ

ր 
1
2

3

4

ն միջոցը Ա
Ո
գ
Ա
1

2
3
4

Ա
ճ

նությունը 
րը 

Ո
ա
ո

թյան Պ

ր 
1
2
3
4

5

ն միջոցը Ա
ա
Ա








Ա
հ

Գործնական 
համար անհր

Կիրառել ծծմ

) ճիշտ է մե
2) ճիշտ է կ

գործողու
3) ճիշտ է 

լուծույթնե
4) պահպան

Արդյունքի յո
Ունկնդրին 
գործողություն
Արդյունքի ուս
) գինեգործ

անհրաժե
2) գինեգործ
3) սոսնձման
4) գործընթա

սպասարկ
Արդյունքի ձե
ճիշտ:  

Ուսուցումն ի
առավելապես
ուսուցման հա

Պարզեցրած

) ճիշտ է իր
2) ճիշտ է կա
3) ճիշտ է կա
4) ճիշտ է 

գործողու
5) պահպան

Արդյունքի յո
արդյունքում: 
Արդյունքի ուս
 փոխլցման
 քաղցուի պ
 պարզեցվա

անհրաժեշ
 սանիտար

պարզեցմա
Արդյունքի ձ
հանձնարարվ

 

ուսուցման հ
րաժեշտ պոմպ

մբային անհի

եկնաբանում 
ատարում ծծ
թյունը,  
կատարում 

երի պատրաս
նում է անվտա

ուրացումը գ
հանձնարա

նները: 
սուցման ծրա
ծության 
եշտությունը,
ծության մեջ 
ն նպատակո
ացներում 
կումը: 
եռքբերումը դ

իրականացվո
ս տեսական
ամար անհրա

ծ քաղցուն ա

րականացնու
ատարում պա
ատարում քա
կատարում 
թյունը, 

նում է անվտա

ուրացումը գ

սուցման ծրա
ն եղանակնե
պարզեցման 
ած քաղցու
շտությունը:

րիայի և հիգ
ան գործընթ
եռքբերումը
ված առաջադ
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համար անհր
պեր, փողրա

իդրիդը և սո

ծծմբային ա
ծմբային անհ

սոսնձանյու
ստման, քաղ
անգության և

գնահատվում
րվելու է

ագրային ման
բնագավառ

օգտագործվո
ով բենտոնիտ
կիրառվող

դրական է հ

ում է տեսա
և գործնակա

աժեշտ են պա

անջատել նստ

ւմ քաղցուի փ
արզեցված քա
աղցուն խմորմ
պարզեցված

անգության և

գնահատվելո

ագրային ման
երը և կատար

գործողությո
ից ազատվ

գիենայի կա
ացում: 
համարվում

դրանքը 

րաժեշտ են պ
ակներ և այլն

սնձանյութե

նհիդրիդի օգ
հիդրիդը չափ

ւթերի անհր
ղցուն սոսնձե
և սանիտարի

մ է գործն
կատարել

նրամասներն
ում ծծմբ

ող սոսնձանյ
տային սուսպե

տեխնիկակ

համարվում, 

ական և գոր
ան աշխատա

ահամաններ

տվածքից և ո

փոխլցման գո
աղցուն նստվ
ման պահամ
ծ քաղցուից 

և սանիտարի

ու է գործն

նրամասներն
րման տեխնի
ունները: 
ված պահամ

անոնների պա

մ է դրական

պահամաննե

երը 

գտագործման
փաբաժիններ

րաժեշտ չափ
լու գործողու
այի կանոնն

ական առա
ծծմբային

 են՝ 
բային ա

ութերի տեսա
ենզիայի տեխ
ան միջոցն

եթե աշխատ

րծնական պա
անքների հա
և այլ պարա

ուղարկել խմ

ործընթացը,
վածքից անջա
աններ տեղա
ազատված 

այի կանոնն

նական աշխ

 են՝ 
իկան: 

մանների մա

ահպանման 

ն, եթե սով

եր, քաղցուի 

ն նպատակը
րով քաղցուի

փաբաժնով 
թյունը, 
երը: 

աջադրանքի 
անհիդրիդի

անհիդրիդի 

ակները, 
խնիկան, 
ների օգտա

տանքները կ

արապմունքն
ամատեղմամբ
գաներ: 

մորման 

ատելու գործ
ափոխելու գո
պահամանն

երը: 

խատանքների

աքրման աշ

կարևորությ

վորողը ճիշտ

տեղափոխմա

ը, 
ին ավելացնե

բանվորակա

հիման վր
ի կիրառմա

կիրառմա

ագործումը

կատարվում

ների միջոցո
բ: Գործնակա

ծողությունը, 
ործողությունը
երի մաքրմա

ի կատարմա

շխատանքնե

թյունը քաղցո

տ է կատար

ան

ելու 

ան 

ա: 
ան 

ան 

և 

են 

ով, 
ան 

ը, 
ան 

ան 

երի 

ուի 

րել 
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Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

ՄՈԴՈՒ

Մոդուլի նպա

Մոդուլի 
տևողություն

Մուտքային 
պահանջները

Ուսումնառութ
արդյունքներ

Մոդուլի 
գնահատման

Ուսումնառութ
արդյունք 1 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

նությունը 
րը 

Ո
ա
ո

ՒԼ 4. ԿԱՐՄ

ատակը Մ
փ
խ
գ
պ

ը 
6

ը 
Ա
ս

թյան 
րը 

Ա
1

2

3
4

ն կարգը 
Մ
ս

թյան Փ
խ

ր 
1

2
3
4

5

6

ն միջոցը Ա
ա
Ա






Ա
հ

Ուսուցումն ի
առավելապես
ուսուցման հա

ՄԻՐ ԳԻՆԻ

Մոդուլի նպա
փլուշը թրմեց
խառնելու, ջ
գինենյութը 
պահպանման

62 ժամ 

Այս մոդուլն 
սարքավորում

Այս մոդուլը յո
) փլուշը տ

խմորման
2) իրականա

գործընթա
3) խմորման
4) մասնակի

տեղափոխ

Մոդուլի ընդո
սահմանված 

Փլուշը տեղ
խմորման 

) ճիշտ է 
վարդագո

2) ճիշտ է կա
3) ճիշտ է կա
4) ճիշտ է կա

ավելացնե
5) ճիշտ է կ

կարգավո
6) պահպան

Արդյունքի յո
արդյունքում: 
Արդյունքի ուս
 ծծմբային 
 կարմիր փ
 խմորման 

վրա: 
Արդյունքի ձ
հանձնարարվ

իրականացվո
ս տեսական
ամար անհրա

ՆԵՐԻ ՊԱՏ
ՀՄՏ

ատակն է ու
ցնելու, փլուշ

ջերմաստիճա
փլուշից ը

ն պահամանն

ուսումնասի
մների մաքրմ

ուրացնելուց 
տեղափոխի 
ն, 
ացնի շաքա
ացը, 
ն ընթացքում 
ի կամ լրիվ խ
խի պահպան

ունելի կատա
կատարման

ղափոխել թ

մեկնաբան
ույն գինիներ
ատարում թր
ատարում թր
ատարում ծծմ
ելու գործողո
կատարում խ
որումը, 
նում է աշխատ

ուրացումը գ

սուցման ծրա
թթվի կիրառ

փլուշի թրմեցմ
ջերմաստիճ

եռքբերումը
ված առաջադ
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ում է տեսա
և գործնակա

աժեշտ են պա

ՏՐԱՍՏՄԱ
ՏՈՒԹՅՈՒՆ

ւնկնդրի մոտ
շի մասնակի

անային ռեժի
ըստ ֆրակց
ներ տեղափո

իրելուց առա
ման և ախտա

հետո ունկնդ
թրմեցման 

րասնկերի 

իրականացն
խմորված գի
նման պահա

արողականը
չափանիշնե

թրմեցման պ

ում փլուշի 
ի պատրաստ
մեցման պա
մեցման գոր
մբային անհի

ությունները,
խմորման ընթ

տանքի անվտ

գնահատվելո

ագրային ման
ռումը կարմիր
ման և խմորո
ճանի ազդեցո

համարվում
դրանքը: 

ական և գոր
ան աշխատա

ահամաններ

ԱՆ ԳՈՐԾԸՆ
ՆՆԵՐ 

տ ձևավորել
ի կամ լրիվ
իմին հետևե
ցիաների ա
ոխելու հմտո

աջ անհրաժե
ահանման հմ

դիրը պետք է
պահամանն

մաքուր կու

նի փլուշի պա
ինենյութը՝ ըս
մաններ: 

յուրաքանչյո
երի բավարա

պահամաննե

թրմեցման 
տման գործըն
համաններ փ
ծողություննե
իդրիդը փլուշ

թացքում խմ

տանգության

ու է գործն

նրամասներն
ր գինիների գ
ումն իրական
ությունը փլո

մ է դրական

րծնական պա
անքների հա
և այլ պարա

ՆԹԱՑՆԵՐ

փլուշը պա
խմորման

ելու, մասնա
անջատելու, 
ւթյուններ: 

եշտ է ուսո
մտություններ

է՝ 
ներ, ենթար

լտուրայի մե

արբերաբար 
ստ ֆրակցիա

ւր ուսումնառ
ր մակարդա

եր, ենթարկ

անհրաժեշ
նթացում: 
փլուշի տեղափ
երը, 
շին ըստ անհ

մորման ջերմ

ն և սանիտար

նական աշխ

 են՝ 
գինեգործութ
նացնելու եղա
ւշի խմորման

ն, եթե սով

արապմունքն
ամատեղմամբ
գաներ: 

ՐԻ ԻՐԱԿԱՆ

համաններ տ
ընթացքում 

ակի կամ լր
անջատված

ւմնասիրել «
ր» մոդուլը 

րկի մասնա

երանը փլու

խառնելու գո
աների անջա

ռության արդ
կի ապահովո

կել մասնակ

շտությունը 

փոխումը  

հրաժեշտ չափ

մաստիճանայ

րիայի կանոն

խատանքների

թյան մեջ: 
անակները: 
ն ընթացքի և

վորողը ճիշտ

ների միջոցո
բ: Գործնակա

ՆԱՑՄԱՆ 

տեղափոխել
պարբերաբա

րիվ խմորվա
ծ գինենյու

«Տարաների

կի կամ լր

շին խառնե

ործընթացը,
ատի փլուշից

դյունքի համա
ումն է: 

կի կամ լր

կարմիր կա

փաբաժիննե

յին ռեժիմնե

նները: 

ի կատարմա

և գինու որա

տ է կատար

ով, 
ան 

լու, 
ար 
ած 
թը 

և 

իվ 

ելու 

 և 

ար 

իվ 

ամ 

երի 

երի 

ան 

կի 

րել 
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և

Ո
ա

Կ
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չ

Գ
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և

 

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Ուսումնառութ
արդյունք 2 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Ուսումնառութ
արդյունք 3 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

նությունը 
րը 

Ո
տ
հ
ո

թյան Ի
գ

ր 
1
2

3

ն միջոցը Ա
ա
Ա






նությունը 
րը 

Ո
տ
հ
ո

թյան Խ

ր 
1
2
3

4

ն միջոցը Ա
ա
Ա




նությունը 
րը 

Ո
տ
հ
ո

Ուսուցումն ի
տեսական և
համար ցան
որտեղ առկա

Իրականացն
գործընթացը

) ճիշտ է պ
2) ճիշտ է կ

գործողու
3) պահպան

Արդյունքի յո
արդյունքում: 
Արդյունքի ուս
 շաքարաս
 շաքարաս
 խմորասնկ
Արդյունքի ձ
հանձնարար

Ուսուցումն ի
տեսական և
համար ցան
որտեղ առկա

Խմորման ըն

) հիմնավո
2) պարզաբա
3) ճիշտ է 

խառնելու
4) պահպան

Արդյունքի յո
արդյունքում: 
Արդյունքի ուս
 փլուշի մա

գործընթա
 փլուշի թր
Արդյունքի ձ
հանձնարար

Ուսուցումն ի
տեսական և
համար ցան
որտեղ առկա

 

իրականացվո
և գործնակա

կալի է դա
ա են անհրաժ

նել շաքարա
ը 

ատրաստում
կատարում շա
թյունը, 

նում է անվտա

ուրացումը գ
 

սուցման ծրա
նկերի մաքո
նկերի մաքո
կերի մաքուր
եռքբերումը 
րված առաջա

իրականացվո
և գործնակա

կալի է դա
ա են անհրաժ

նթացքում իր

րում է թրմեց
անում է փլու
կատարում 

ւ գործողությո
նում է անվտա

ուրացումը գ
 

սուցման ծրա
ասնակի կամ
ացը: 
մեցման, մաս
եռքբերումը 
րված առաջա

իրականացվո
և գործնակա

կալի է դա
ա են անհրաժ
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ում է տեսա
ան աշխատա
ասընթացը ա
ժեշտ բոլոր պ

ասնկերի մա

մ շաքարասն
աքարասնկե

անգության և

գնահատվելո

ագրային ման
ւր կուլտուրա
ւր կուլտուրա

ր կուլտուրայո
համարվում է

ադրանքը 

ում է տեսա
ան աշխատա
ասընթացը ա
ժեշտ բոլոր պ

րականացնե

ցման ընթացք
ւշի խառնման

թրմեցման 
ունները, 
անգության և

գնահատվելո

ագրային ման
մ լրիվ խմոր

սնակի կամ լ
համարվում է

ադրանքը 

ում է տեսա
ան աշխատա
ասընթացը ա
ժեշտ բոլոր պ

 

ական և գոր
անքների հա
անցկացնել հ
պարագաները

աքուր կուլտ

կերի մաքուր
րի մաքուր կ

և սանիտարի

ու է գործն

նրամասներն
այի բազմացմ
այի մերանի պ
ով խմորման
է դրական, ե

ական և գոր
անքների հա
անցկացնել հ
պարագաները

ել փլուշի պա

քում փլուշի խ
ն եղանակնե

և խմորմա

և սանիտարի

ու է գործն

նրամասներն
րման ընթաց

լրիվ խմորում
է դրական, ե

ական և գոր
անքների հա
անցկացնել հ
պարագաները

րծնական պա
ամատեղմամբ
համապատա
ը 

տուրայի մեր

ր կուլտուրայի
կուլտուրայի 

այի կանոնն

նական աշխ

 են՝ 
ման գործընթ
պատրաստմա

առավելությո
եթե սովորողը

րծնական պա
ամատեղմամբ
համապատա
ը 

արբերաբար 

խառնման ան
րն ու դրանց

ան ընթացքո

այի կանոնն

նական աշխ

 են՝ 
ցքում փլուշը

մն իրականա
եթե սովորողը

րծնական պա
ամատեղմամբ
համապատա
ը 

արապմունքն
բ: Գործնակ
ասխան արտ

րանը փլուշ

ի մերան, 
մերանը փլո

երը: 

խատանքների

թացը: 
ան գործընթա
ունները: 
ը ճիշտ է կատ

արապմունքն
բ: Գործնակ
ասխան արտ

խառնելու գո

նհրաժեշտու
 մանրամասն
ում փլուշի 

երը 

խատանքների

ը պարբերաբ

ացնելու ձևերը
ը ճիշտ է կատ

արապմունքն
բ: Գործնակ
ասխան արտ

ների միջոցո
ան ուսուցմա

տադրամասո

շին խառնե

ուշին խառնե

ի կատարմա

ացը: 

տարել 

ների միջոցո
ան ուսուցմա

տադրամասո

ործընթացը

ւթյունը, 
ները, 
պարբերաբա

ի կատարմա

բար խառնե

ը: 
տարել 

ների միջոցո
ան ուսուցմա

տադրամասո

ով, 
ան 
ւմ, 

լու 

ելու 

ան 

ով, 
ան 
ւմ, 

ար 

ան 

ելու 

ով, 
ան 
ւմ, 
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Մոդուլի նպա

Մոդուլի 
տևողություն

Մուտքային 
պահանջները

Ուսումնառութ
արդյունքներ

Մոդուլի գնա
կարգը 

Ուսումնառութ
արդյունք 1 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Ուսումնառութ
արդյունք 2 

Կատարման 
ափանիշներ

ԴՈՒԼ 5. Կ

ատակը 

ը 

ը 

թյան 
րը 

ահատման 

թյան 

ր 

ն միջոցը 

նությունը 
րը 

թյան 

ր 

ՈՆՅԱԿԻ Ս
ՍՊ

Մոդուլի նպ
թորվածքի 
չափաբաժին
համապատա
ապարատը 

62 ժամ 

Այս մոդուլն
սարքավորո

Այս մոդուլը յ
1)  իմանա 
2)  նախապ
3)  կատար
4)  վերացն

Մոդուլի ընդ
սահմանված

Իմանալ կոն

1) ճիշտ է ն
2) ճիշտ է 

սպիրտի
3) ճիշտ է 

թորման
4) բնութագ

տարբեր

Արդյունքի յ
արդյունքում
Արդյունքի ո
կոնյակի սպ
 զուրաբյա

դեֆլեգմա
 թորման 
Արդյունքի ձ
հանձնարար

Ուսուցումն 
առավելապե
ուսուցման հ
արտադրմա

Նախապատ

1) ամբողջա
2) գործարկ
3) գործարկ

ՍՊԻՐՏԻ Թ
ՊԱՍԱՐԿՄ

պատակն է ո
սպիրտայն

ններով ըս
ասխան հա
բեռնաթափե

ն ուսումնաս
ումների մաքր

յուրացնելուց
կոնյակի սպ

պատրաստի 
րի կոնյակի ս
նի թորման ա

դունելի կատա
ծ կատարման

նյակի սպիր

ներկայացնու
ներկայացն

ի թորման ապ
ներկայացն

 ապարատի 
գրում է Զու
րությունները:

յուրացումը
մ: Ունկնդրին
ւսուցման ծր
իրտի թորմա

անի կոնյակ
ատորի աշխա
ապարատնե
ձեռքբերումը
րված առաջա

իրականացվ
ես տեսական
համար անհր

ասում, որտեղ

տրաստել թո

ական է ներկ
կելու համար
կելու համա
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ԹՈՐՄԱՆ Ա
ՄԱՆ ՀՄՏՈ

ունկնդրի մո
նությունը
տ ֆրակցի

ավաքարաննե
ելու հմտությո

իրելուց առա
րման և ախտ

ց հետո ունկն
պիրտի թորմա

թորման ապ
սպիրտի թորո
ապարատներ

արողականը
ն չափանիշն

տի թորման

ւմ կոնյակի ս
նում ընդհատ
պարատի կա
նում ընդհա
կառուցվածք

ւրաբյանի և
: 

գնահատվել
 հանձնարար
ագրային մա

ան կաթսայի 
ի սպիրտի 
ատանքի սկզ
երի սառնարա
ը համարվում
ադրանքը 

վում է տեսա
ն և գործնակ
րաժեշտ է դ

ղ առկա են բո

որման ապա

կայացնում նա
ր նախապատ
ար նախապ

ԱՊԱՐԱՏՆ
ՈՒԹՅՈՒՆՆ

ոտ ձևավորե
որոշելու, 

իաների (գլ
երում լցնելո
ուններ: 

աջ անհրաժ
տահանման հ

նդիրը պետք
ան ապարատ

պարատները 
ում 
րի հնարավոր

 յուրաքանչյո
երի բավարա

 ապարատն

պիրտի թորմ
տ գործողու

առուցվածքը,
տ գործողու
քը, 

և շարանտա

լու է գործն
րվելու է կատ

անրամասներ
կառուցվածք
թորման ա

զբունքները:
անի կառուցվ
մ է դրակա

ական և գոր
կան աշխատ
դասընթացը 
ոլոր անհրաժ

րատները գո

ախապատրա
տրաստում է Զ

ատրաստում

ԵՐԻ ՇԱՀԱ
ՆԵՐ 

ել կոնյակի գ
կոնյակի

լուխ, սիրտ
ու, թորման

ժեշտ է ուսո
հմտություննե

է՝ 
տների կառուց
գործարկելու

ր անսարքութ

ուր ուսումնա
ար մակարդա

ների կառուց

ման ապարա
ւթյան շարա

ւթյան Զուրա

կան ապար

նական աշխ
տարել կոնյակ
ն են՝ 

քը և աշխատ
ապարատի 

վածքը և աշխ
ան, եթե սով

րծնական պ
անքների հա
անցկացնել

ժեշտ սարքա

ործարկելու

աստական ա
Զուրաբյանի 
մ է շարան

ԱԳՈՐԾՄԱՆ

գինենյութը տ
սպիրտը 

տ և պոչ) 
 ռեժիմը կ

ումնասիրել «
եր» մոդուլը 

ցվածքը  
ւ համար 

թյունները 

ռության արդ
ակի ապահով

վածքը 

ատների տեսա
անտական տ

աբյանի կոնյ

րատների կա

խատանքների
կի սպիրտի թ

տանքի սկզբո
թնդացման 

խատանքի սկ
վորողը ճիշտ

արապմունքն
ամատեղմամբ
կոնյակի սպ
վորումները: 

համար 

աշխատանքնե
թորման ապ
նտական տ

Ն ԵՎ 

տեղափոխել
անհրաժեշ
անջատել

կարգավորել

«Տարաների 

դյունքի համա
վումն է: 

ակները, 
տիպի կոնյա

յակի սպիրտ

առուցվածքա

ի կատարմա
թորում: 

ւնքը: 
ափսեների 

կզբունքը 
տ է կատար

ների միջոցո
բ: Գործնակա

պիրտի թորմա

երի կազմը,
պարատը 
տիպի թորմա

լու, 
շտ 
լու, 
լու, 

և 

ար 

կի 

տի 

ին 

ան 

և 

րել 

ով, 
ան 
ան 

ան 



 

Գ

Մ
և

Ո
ա

Կ
չ

Գ

Մ
և

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Ուսումնառութ
արդյունք 3 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

ն միջոցը 

նությունը 
րը 

թյան 

ր 

ն միջոցը 

նությունը 
րը 

ապարա
4) պահպա

Արդյունքի յ
արդյունքում
Արդյունքի ո
 գոլորշու 

կաթսայի
հերմետի

  ջրի փա
հերմետի

 փորձնակ
Արդյունքի ձ
հանձնարար

Ուսուցումն 
առավելապե
ուսուցման հ
արտադրմա

Կատարել կ

1) ճիշտ է ն
2) ճիշտ է

շարանտ
3) ճիշտ է 

թորման
4) ճիշտ է 

գործընթ
5) ճիշտ է 

բաժանե
6) պահպա

Արդյունքի յ
արդյունքում
Արդյունքի ո
 կոնյակի 
 կոնյակի 
 կոնյակի 
Արդյունքի ձ
հանձնարար

Ուսուցումն 
առավելապե
ուսուցման հ
արտադրմա

ատը, 
անում է աշխա

յուրացումը
մ: 
ւսուցման ծր

փականնե
ի տաքացմ
իկությունը: 
ականները, 
իկությունը:  
կան թորման
ձեռքբերումը
րված առաջա

իրականացվ
ես տեսական
համար անհր

ասում, որտեղ

կոնյակի սպի

նկարագրում 
է բեռնավոր
տական տիպ

կատարում 
 գործընթաց
կատարում 

թացը, 
կատարում 

ելու գործընթ
անում է անվտ

յուրացումը
մ:  
ւսուցման ծր
սպիրտի թո
սպիրտի թո
սպիրտի սպ
ձեռքբերումը
րված առաջա

իրականացվ
ես տեսական
համար անհր

ասում, որտեղ
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ատանքի անվ

գնահատվել

ագրային մա
րը, գոլորշա
ման օձագ

ջրատար խ

ն իրականաց
ը համարվում
ադրանքը 

վում է տեսա
ն և գործնակ
րաժեշտ է դ

ղ առկա են բո

իրտի թորում

կոնյակի սպ
ում թորման
ի թորման ա
շարանտակա
ը, 
Զուրաբյանի

ըստ անհրա
ացը, 

տանգության

գնահատվել

ագրային մա
րման գործըն
րման մեթոդ
իրտայնությո

ը համարվում
ադրանքը: 

վում է տեսա
ն և գործնակ
րաժեշտ է դ

ղ առկա են բո

 

 

վտանգությա

լու է գործն

անրամասներ
ատար խող
գալար խո

խողովակներ

ցման անհրա
մ է դրակա

ական և գոր
կան աշխատ
դասընթացը 
ոլոր անհրաժ

մ 

պիրտի թորմա
ն գործընթա
պարատները
ան տիպի թ

ի թորման ա

ժեշտ չափա

տեխնիկայի

լու է գործն

անրամասներ
նթացը: 

դները: 
ունը որոշելու
մ է դրակա

ական և գոր
կան աշխատ
դասընթացը 
ոլոր անհրաժ

ան կանոններ

նական աշխ

ն են՝ 
ղովակների 
ղովակները, 

րի միացմա

ժեշտությունը
ան, եթե սով

րծնական պ
անքների հա
անցկացնել

ժեշտ սարքա

ան եղանակն
ացը սկսելու
ը, 
որման ապա

պարատով 

աբաժինների՝ 

և սանիտար

նական աշխ

ն են՝ 

ւ կարգը: 
ան, եթե սով

րծնական պ
անքների հա
անցկացնել

ժեշտ սարքա

ը:  

խատանքների

միացման 
դրանց 

ան հանգույց

ը: 
վորողը ճիշտ

արապմունքն
ամատեղմամբ
կոնյակի սպ
վորումները: 

երը, 
ւ համար Զ

արատով կոն

կոնյակի սպ

թորվածքը 

րիայի կանոն

խատանքների

վորողը ճիշտ

արապմունքն
ամատեղմամբ
կոնյակի սպ
վորումները: 

ի կատարմա

հանգույցներ
միացումնե

ցները, դրա

տ է կատար

ների միջոցո
բ: Գործնակա

պիրտի թորմա

Զուրաբյանի 

նյակի սպիրտ

իրտի թորմա

ֆրակցիանե

ները: 

ի կատարմա

տ է կատար

ների միջոցո
բ: Գործնակա

պիրտի թորմա

ան 

րը, 
երի 

նց 

րել 

ով, 
ան 
ան 

և 

տի 

ան 

երի 

ան 

րել 

ով, 
ան 
ան 
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ՄՈԴ

Մոդուլի նպա

Մոդուլի 
տևողությունը
Մուտքային 
պահանջները

ւսումնառութ
արդյունքները

Մոդուլի գնա
արգը 
ւսումնառութ

արդյունք 1 
ատարման 

ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
 ռեսուրսներ

ԴՈՒԼ 6. ՏԱ

տակը 

ը 

ը 
թյան 
ը 

հատման 

թյան 

 

ն միջոցը 

ությունը 
րը 

ԱՐԱՆԵՐԻ Ե

Մոդուլի նպ
սարքավորու
տեխնոլոգիա
ախտահանմ

48 ժամ 

Այս մոդուլն
անվտանգու
Այս մոդուլը յ
1) նախապ

մթերման
2) նախապ
3) կատարի
4) կատարի

նորոգմա
Մոդուլի ընդ
սահմանված
Նախապատ
մթերման հա
1) ճիշտ 

նախապ
2) ճիշտ է ն

կողմերը
3) ճիշտ 

աշխատա
4) ճիշտ է

պահպան
5) ճիշտ է 

աշխատա
6) պահպան
Արդյունքի յո
Արդյունքի ու
 արտադր
 արտադր

պարտադ
 խմորման

համակա
Արդյունքի ձ
հանձնարար
Ուսուցումն ի
առավելապե
ուսուցման 
արտադրամա

 

ԵՎ ՍԱՐՔԱ
ՀՄՏ

պատակն է 
ւմները խա
ական գործ
ման աշխատա

 ուսումնասի
թյուն, սանիտ
յուրացնելուց 
ատրաստի 
ն համար 
ատրաստի ա
ի տարողությ
ի արտադրա
ան աշխատա
դունելի կատա
ծ կատարման
տրաստել ար
ամար 
է ներկայ
ատրաստմա

ներկայացնու
, 
է կատար

անքները, 
է կատարո
նման), պահ
կատարում 

անքները, 
նում է անվտ

ուրացումը գն
ւսուցման ծրա
ամասի տար
ական տարա

դիր ստուգմա
ն բաժանմո
րգի ստուգու
ձեռքբերումը
րված առաջա
իրականացվ
ես տեսական
համար անհ
ասերում: 
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ԱՎՈՐՈՒՄՆ
ՏՈՒԹՅՈՒՆ

ունկնդրի մ
աղողի մթեր
ծընթացներո
անքները կա

իրելուց առա
տարիա և հի
հետո ունկն
արտադրամա

արտադրակա
ունների մաք

ամիջոցների
նքներ 

արողականը
ն չափանիշնե
րտադրամա

ացնում խ
ան աշխատան
ւմ աշխատան

րում արտ

ւմ արտադ
ամանների ն
խաղողի մշ

տանգության և
նահատվելու
ագրային ման
րածքի և կառ
աները, օգտ

ան ենթակա վ
ունքի կառո
ւմները, կատ

համարվում
ադրանքը: 
վում է տեսա
ն և գործնակ
հրաժեշտ է

ՆԵՐԻ ՄԱՔ
ՆՆԵՐ 

մոտ ձևավո
րման համա
ում օգտագ
տարելու հմտ

աջ անհրաժ
գիենա» մոդ
դիրը պետք 
ասը, տարա

ան տարողութ
քրման և ախտ
մաքրման, տ

յուրաքանչյո
երի բավարա
սը, տարան

խաղողի մ
նքների կազմ
նքների յուրա

ադրամասի 

դրական տա
նախապատր
շակման սար

և սանիտարա
է գործնակա
նրամասներն

ռույցների ներ
տագործման 
վիճակները,
ույցների և 
արվող նախա
մ է դրական

ական և գոր
ան աշխատա

դասընթաց

ՔՐՄԱՆ ԵՎ

որել արտադ
ար նախապ
գործվող տ
տություններ: 

ժեշտ է ուսո
ուլը 
է՝

աներն ու սա

թյուններ 
տահանման 
տեխնիկակա

ուր ուսումնառ
ար մակարդա
ներն ու սա

թերման հ
մն ամբողջակ
աքանչյուր տե

տարածքի

արաների (
աստման աշ
րքավորումնե

ական կանոն
ան աշխատան
ն են՝ 
րկման, հարդ
համար դրա

սարքավոր
ազգուշական
ն, եթե ունկ

րծնական պա
անքների հա
ցն իրականա

Վ ԱԽՏԱՀԱ

դրամասը, տ
պատրաստել
արաների 

ումնասիրել 

արքավորումն

աշխատանք
ն սպասարկ

ռության արդ
ակի ապահով
րքավորումն

համար ա
կան, 
եսակի կատա

ի նախապ

(պարզեցման
խատանքներ
երի նախապ

նները: 
նքների արդյ

դարման աշխ
անց նախապ

ումների, օ
ն աշխատանք
կնդիրը ճիշտ

արապմունքն
ամատեղմամբ
ացնել համա

ԱՆՄԱՆ 

տարաներն
լու, հետագ
մաքրման

«Աշխատանք

ները խաղող

քներ 
կման և պար

դյունքի համա
վումն է: 
ները խաղող

րտադրամաս

արման էակա

պատրաստմա

ն, խմորմա
րը, 

պատրաստմա

ունքում: 

խատանքներ
ատրաստմա

դափոխությա
քները: 

տ է կատար

ների միջոցո
բ: Գործնակա
ապատասխա

ու 
գա 

և 

քի 

ղի 

րզ 

ար

ղի

սի 

ան 

ան 

ան, 

ան 

ը, 
ան, 

ան 

րել 

ով, 
ան 
ան 
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ւսումնառութ
արդյունք 2 

ատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
 ռեսուրսներ

ւսումնառութ
արդյունք 3 

ատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

թյան 

 

ն միջոցը 

ությունը 
րը 

թյան 

 

ն միջոցը 

Նախապատ

1) ամբողջա
տարողո

2) տարողո
3) ճիշտ 

նախապ
4) ճիշտ է կ
5) պահպան
Արդյունքի յո
Արդյունքի ու
 տակառն
 հետագա

ենթարկե
 հետագա

պահամա
Արդյունքի ձե
հանձնարար
Ուսուցումն ի
առավելապե
ուսուցման 
արտադրամա
Կատարել տ

1) ճիշտ է կ
2) ճիշտ է կ
3) ճիշտ է 

աշխատա
4) ճիշտ է ը
5) պահպան

կանոննե
Արդյունքի յո
Արդյունքի ու
 տակառն

տեխնիկա
 ախտահա
 տակառն
Արդյունքի ձ
հանձնարար

 

տրաստել ար

ական է 
ւթյունների տ
ւթյունների ա
է կատար
ատրաստմա

կատարում մե
նում է անվտ

ուրացումը գն
ւսուցման ծրա
երի և բուտե
 մշակման 

ելու պահանջն
 օգտագ

անները զննու
եռքբերումը հ
րված առաջա
իրականացվ
ես տեսական
համար անհ
ասերում: 

տարողությու

կատարում տ
կատարում բո

կատարում 
անքները,  

ընտրում և կի
նում է անվտ
երը: 
ուրացումը գն
ւսուցման ծրա
երի և բուտ
ան: 
անման նպատ
երի շոգեհար
ձեռքբերումը
րված առաջա

16 

րտադրական

ներկայաց
տեսակները,
առանձին տես
րում նոր, 

ան աշխատան
ետաղական պ

տանգության և
նահատվելու
ագրային ման
րի պահպան
ենթարկելու 
ները և իրակ
ործման 
ւթյան ենթար
համարվում է

ադրանքը: 
վում է տեսա
ն և գործնակ
հրաժեշտ է

ւնների մաքր

ակառների մ
ուտերի մաքր

մետաղակա

իրառում մաք
տանգության տ

նահատվելու
ագրային ման

տերի մշակմա

տակով օգտա
րման աստիճ

համարվում
ադրանքը: 

ն տարողությ

նում գին

սակների նշա
չօգտագոր

նքները, 
պահամաննե
և սանիտարա
է գործնակա
նրամասներն

նումն ու խնա
նպատակով

կանացումը,
նախապատր
րկելու պահա
է դրական, եթ

ական և գոր
ան աշխատա

դասընթաց

րման և ախտ

մաքրման և ա
րման և ախտ
ան պահամա

քրող և ախտա
տեխնիկայի,

է գործնակա
նրամասներն
ան, ախտահ

ագործվող ա
ճանը և կատ
մ է դրական

յուններ

եգործության

անակություն
րծված տա

երի նախապ
ական կանոն

ան աշխատան
ն են՝ 

ամքը, 
վ տակառնե

րաստելու 
անջները և իր
թե ունկնդիր

րծնական պա
անքների հա
ցը իրականա

տահանման ա

ախտահանմա
տահանման ա
անների մաք

ահանող միջո
 բնապահպա

ան աշխատան
ն են՝ 
հանման եղա

խտահանող 
արման տեխ
ն, եթե ունկ

ն մեջ 

ը ճիշտ է բա
ակառների 

ատրաստում
նները: 
նքների արդյ

րը և բուտե

համար 
րականացում
ը ճիշտ է կա

արապմունքն
ամատեղմամբ
ացնել համա

աշխատանք

ան աշխատա
աշխատանքն
քրման և ա

ոցները, 
անության և ս

նքների արդյ

անակները և

նյութեր: 
խնիկան: 
կնդիրը ճիշտ

օգտագործվո

ցատրում, 
և բուտե

մը, 

ունքում: 

երը զննությա

մետաղակա
մը: 
տարել 

ների միջոցո
բ: Գործնակա
ապատասխա

քներ

անքները,
ները, 
ախտահանմա

սանիտարիա

ունքում: 

և կատարմա

տ է կատար

ող 

րի 

ան 

ան 

ով, 
ան 
ան 

ան 

այի 

ան 

րել 



 

Մ
և
Մեթոդաբան

 ռեսուրսներ
ությունը 

րը 
Ուսուցումն ի
առավելապե
Գործնական
համապատա

իրականացվ
ես տեսակա
 ուսուցման

ասխան արտ
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վում է տեսա
ան և գո
ն համար
ադրամասեր

 

ական և գոր
րծնական

անհրաժեշ
րում: 

րծնական պա
աշխատանք
շտ է դա

արապմունքն
քների համ
սընթացը 

ների միջոցո
ատեղությամ
իրականացն

ով, 
մբ: 
նել 
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Մոդուլի նպա

Մոդուլի 
տևողություն

Մուտքային 
պահանջները

Ուսումնառութ
արդյունքներ

Մոդուլի 
գնահատման

Ուսումնառութ
արդյունք 1 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Ուսումնառութ
արդյունք 2 

Կատարման 
ափանիշներ

ՈՒԼ 7. ՄՐԳ

ատակը Մ
գ

ը 
Ա
ս

ը 
2

թյան 
րը 

Ա
1

2
3

4

ն կարգը 
Մ
ս

թյան Ի
տ

ր 
1
2

3

4

ն միջոցը Ա
Ո
հ
ո
ա
Ա




Ա
ը

նությունը 
րը 

Ո
Ո

թյան Կ

ր 
1

2

ԳԵՐԻՑ ՀՅ

Մոդուլի նպա
գործողություն

Այս մոդուլն ո
սարքավորում

24 ժամ 

Այս մոդուլն ո
) իմանա ա

տեխնոլոգ
2) կատարի 
3) կատարի 

աշխատա
4) կատարի 

Մոդուլի ընդո
սահմանված 

Իմանալ աշխ
տեխնոլոգիա

) ճիշտ է նե
2) ճիշտ է բն

փուլերի ա
3) ճիշտ է բն

մասերը, 
4) հստակ տ

պարտակ

Արդյունքի յու
Ուսանողների
հյութերի արտ
որոնց պատա
արդյունքում: 
Արդյունքի ուս
 հյութանջա

դրանց կա
 հյութանջա

դրանց կա
Արդյունքի ձե
ընթացքում ց

Ուսուցումն իր
Ունկնդրին կտ

Կատարել մր

) ճիշտ է կա
և սանիտ

2) ճիշտ է կա

ՅՈՒԹԵՐԻ
ՀՄՏ

ատակն է մրգ
նները կատա

ւսումնասիրե
մների մաքրմ

ւսումնասիրե
աշխատանքն
գիական գոր
մրգերի լվաց
վերամշակմ

անքներ, 
հումքի ջերմ

ունելի կատա
կատարման

խատանքներ
ական գործը

երկայացնում
նութագրում մ
առանձնահա
նութագրում գ

տարբերակում
կանություննե

ւրացումը գնա
ին կտրվեն հա
տադրության
ասխանները 

սուցման ծրա
ատման համ
ազմը 
ատման համ
ատարման մա
եռքբերումը դ
ուցաբերում ե

րականացվու
տրվեն ուսում

րգերի լվացմ

ատարում մրգ
արիայի կան
ատարում մրգ
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ՊԱՏՐԱՍՏ
ՏՈՒԹՅՈՒՆ

երից հյութեր
արելու համա

ելուց առաջ ա
ման և ախտա

ելուց հետո ու
երի կազմը՝ ը

րծընթացների
ցման, տեսա
ան հետ կապ

մային մշակմա

րողականը յ
չափանիշնե

րի կազմը՝ ըս
նթացի: 

մ մրգային հյո
մրգային հյու

ատկություննե
գործընթացի

մ է տվյալ մա
երի կազմը: 

ահատվելու է
արցեր պահա
տարբեր փո
ձևավորվում

ագրային ման
ար սարքավո

մար տարբեր
անրամասներ
դրական է հա
են ակտիվութ

ւմ է տեսակա
մնառության

ման, տեսակ

գերի լվացմա
նոնները, 
գերի ջոկման

ՏՄԱՆ ԱՇԽ
ՆՆԵՐ 

րի պատրաստ
ր սովորողին

անհրաժեշտ է
ահանման հմ

ւնկնդիրը պե
ըստ մրգատե
ի, 

ակավորման և
պված արտա

ան աշխատա

ուրաքանչյուր
երի բավարա

ստ մրգատե

ութերի դասա
ւթերի արտա
երը. 
ի առանձին փ

ակարդակի ա

է խմբային քն
ածոյացված մ
ուլերի առանձ

են խմբի ուս

նրամասներն
որումների ն

ր մրգերի նա
րը: 

ամարվում, եթ
թյուն և հիմն

ան և գործնա
նյութեր: 

ավորման և

ան աշխատա

ն, տեսակավ

ԽԱՏԱՆՔՆ

տման աշխա
ն գործնական

է ուսումնասի
մտություններ

ետք է՝ 
եսակների հյ

և մաքրման ա
դրամասի նա

անքներ 

ր ուսումնառո
ր մակարդա

սակների հյո

ակարգման խ
դրության գո

փուլերի աշխա

աշխատողի ա

ննարկման ա
մրգային հյու
ձնահատկութ
սանողների հ

 են՝  
ախապատրա

ախապատրա

թե ուսանողնե
ավորում են 

կան պարապ

մաքրման ա

անքներ, պահ

վորման աշխա

ՆԵՐԻ ԿԱՏԱ

ատանքների բ
ն հմտություն

իրել «Տարան
ր» մոդուլը 

ութերի արտ

աշխատանքն
ախապատրա

ության արդյո
կի ապահովո

ութերի արտ

խմբերը, 
ործընթացի տ

ատանքների 

աշխատանքա

արդյունքների
ւթերի դասակ
թյունների վե
համատեղ քն

աստման աշխ

աստման աշխ

երը քննարկմ
իրենց պատա

պմունքների մ

աշխատանքն

հպանելով ան

ատանքներ, 

ԱՐՄԱՆ 

բոլոր փուլեր
ններ տալ: 

ների և 

ադրության 

ների, 
աստման 

ունքի համար
ումն է: 

տադրության

տարբեր 

առանցքայի

ային 

ի հիման վրա
կարգման, 
րաբերյալ, 
նարկման 

խատանքներ

խատանքներ

ման 
ասխանները

միջոցով: 

ներ: 

նվտանգությա

ի 

ր 

 

ին 

: 

րը, 

րը, 

: 

ան 
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Ո
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Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Ուսումնառութ
արդյունք 3 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

ՄՈԴՈՒԼ 8

Մոդուլի նպա

Մոդուլի 
տևողություն

Մուտքային 
պահանջները

Ուսումնառութ
արդյունքներ

3

ն միջոցը Ա
ա
Ո
և
Ա
հ

նությունը 
րը 

Ո
գ
Ո
պ
Ո

թյան Կ
ա

ր 
1

2

ն միջոցը Ա
ա
Ո
ա
Ա
հ

նությունը 
րը 

Ո
գ
Պ
ա

8. ՀԱՏԱՊՏ

ատակը Մ
հ
հ

ը 
2

ը 
Ա
ս

թյան 
ը 

Ա
1)

2

3) ճիշտ է կա
անվտանգ

Արդյունքի յու
արդյունքում: 
Ունկնդրին կհ
և մաքրման ա
Արդյունքի ձե
հանձնարարվ

Ուսուցումն իր
գլխավորապե
Ուսումնառութ
պայմաններո
Ունկնդրին կտ

Կատարել վե
աշխատանքն

) ճիշտ է կա
ախտահա
հիգիենայ

2) ճիշտ է կա
նախապա
սանիտա

Արդյունքի յու
արդյունքում: 
Ունկնդրին կտ
աշխատանքն
Արդյունքի ձե
հանձնարարվ

Ուսուցումն իր
գլխավորապե
Պարապմունք
անհրաժեշտ 

ՏՈՒՂՆԵՐԻ

Մոդուլի նպա
հյութերի պատ
համար  

24 ժամ 

Այս մոդուլն ո
սարքավորում

Այս մոդուլն ո
) իմանա հյ

աշխատա
) կատարի 

ատարում մրգ
գության, սա

ւրացումը գնա

հանձնարարվ
աշխատանքն
եռքբերումը դ
ված առաջադ

րականացվու
ես տեսական
թյունը կիրակ
ւմ:  
տրվեն ուսում

երամշակման
ներ 

ատարում է վ
անման աշխա
յի կանոններ
ատարում է ս
ատրաստման
րիայի և հիգ

ւրացումը գնա

տրվեն կոնկր
ների վերաբե
եռքբերումը դ
ված առաջադ

րականացվու
ես տեսական
քները կիրակ
սարքավորու

ԻՑ ՀՅՈՒԹ
ՀՄՏ

ատակն է սով
տրաստման

ւսումնասիրե
մների մաքրմ

ւսումնասիրե
յութերի արտ

անքների կազ
հատապտու
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գերի մաքրմա
նիտարիայի 

ահատվելու է

վի իրականա
ներ: 
դրական է հա
դրանքը: 

ւմ է տեսակա
ն և գործնակ
կանացվի պա

մնառության

ն հետ կապվ

վաննաների, 
ատանքներ, պ
րը: 
սարքավորում
ն աշխատան
իենայի կանո

ահատվելու է

րետ առաջադ
երյալ: 
դրական է հա
դրանքը 

ւմ է տեսակա
ն և գործնակ
կանացվեն պ
ւմներով և օժ

ԹԵՐԻ ՊԱՏ
ՏՈՒԹՅՈՒՆ

որողին գործ
աշխատանք

ելուց առաջ ա
ման և ախտա

ելուց հետո ու
տադրության 
զմը՝ ըստ հատ
ւղների լվացմ

ան աշխատա
և հիգիենայի

է գործնական

ացնել մրգերի

ամարվում, եթ

ան և գործնա
ան պարապմ

ահածոների գ

նյութեր: 

ված արտադ

փոխադրիչն
պահպանելո

մների և օժա
նքներ, պահպ
ոնները: 

է գործնական

դրանքներ, ա

ամարվում, եթ

ան և գործնա
ան պարապմ

պահածոների
ժանդակ պար

ՏՐԱՍՏՄԱՆ
ՆՆԵՐ 

ծնական հմտ
քների բոլոր փ

անհրաժեշտ է
ահանման հմ

ւնկնդիրը պե
տեխնոլոգիա
տապտուղնե
ման, տեսակա

անքներ, պահ
ի կանոնները

ն աշխատան

ի լվացման, ջ

թե ունկնդիրը

կան պարապ
մունքների հա
գործարանու

դրամասի նա

երի և պահա
վ անվտանգ

նդակ պարա
պանելով անվ

ն առաջադրա

արտադրամա

թե ունկնդիրը

կան պարապ
մունքների հա

ի գործարանո
րագաներով:

Ն ԱՇԽԱՏԱ

ություններ տ
փուլերի գործ

է ուսումնասի
մտություններ

ետք է՝ 
ական գործըն
րի տեսակնե
ավորման և մ

հպանելով 
ը: 

քների կատա

ջոկման, տես

ը ճիշտ է կատ

պմունքների մ
ամատեղմամ
մ արտադրա

ախապատրա

ամանների մա
ության, սան

ագաների 
վտանգության

անքների կատ

ասի նախապա

ը ճիշտ է կատ

պմունքների մ
ամատեղմամ
ում, որն ապա
: 

ԱՆՔՆԵՐԻ 

տալ հատապ
ծողություննե

իրել «Տարան
ր» մոդուլը 

նթացների 
երի, 
մաքրման աշ

արման 

սակավորման

տարում 

միջոցով, 
մբ:  

ական 

աստման 

աքրման և 
իտարիայի և

ն, 

տարման 

ատրաստմա

տարում 

միջոցով, 
մբ:  
ահովված է 

ԿԱՏԱՐՄԱ

տուղներից 
րը կատարել

ների և 

շխատանքնե

ն 

և 

ն 

ԱՆ 

լու 

եր, 
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Մոդուլի 
գնահատման

Ուսումնառութ
արդյունք 1 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Ուսումնառութ
արդյունք 2 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

3

4

ն կարգը 
Մ
ս

թյան Ի
ա

ր 
1)
2

3

4

ն միջոցը Ա
Ո
դ
վ
Ա




Ա
ը

նությունը 
րը 

Ո
Ո

թյան Կ

ր 
1)

2
3

ն միջոցը Ա
ա
Ո
տ
Ա
հ

նությունը 
րը 

Ո
գ
Ո
պ

3) կատարի 
աշխատա

4) կատարի 

Մոդուլի ընդո
սահմանված 

Իմանալ հյութ
աշխատանքն

) ճիշտ է նե
) ճիշտ է բն

տարբեր 
3) ճիշտ է բն

մասերը, 
4) հստակ տ

պարտակ

Արդյունքի յու
Ուսանողների
դասակարգմա
վերաբերյալ: 
Արդյունքի ուս
 հատապտ

նախապա
 հյութանջա

աշխատա
Արդյունքի ձե
ընթացքում ց

Ուսուցումն իր
Ունկնդրին կտ

Կատարել հա

) ճիշտ է կա
անվտանգ

) ճիշտ է կա
3) ճիշտ է կա

անվտանգ

Արդյունքի յու
արդյունքում: 
Ունկնդրին կհ
տեսակավորմ
Արդյունքի ձե
հանձնարարվ

Ուսուցումն իր
գլխավորապե
Ուսումնառութ
պայմաններո

վերամշակմ
անքներ, 

հումքի ջերմ

ունելի կատա
կատարման

թերի արտա
ների կազմը

երկայացնում
նութագրում հ
փուլերի առա
նութագրում գ

տարբերակում
կանություննե

ւրացումը գնա
ին կտրվեն հա
ան, հյութերի

սուցման ծրա
տուղներից 
ատրաստման 
ատման հա
նքները: 
ռքբերումը դ
ուցաբերում ե

րականացվու
տրվեն ուսում

ատապտուղն

ատարում է հ
գության կան
ատարում է հ
ատարում է հ
գության, սա

ւրացումը գնա

հանձնարարվ
ման և մաքրմ
ռքբերումը դ
ված առաջադ

րականացվու
ես տեսական
թյունը կիրակ
ւմ: Ունկնդրի
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ան հետ կապ

մային մշակմա

րողականը յ
չափանիշնե

ադրության տ
ը՝ ըստ հատա

մ հատապտղ
հատապտղա
անձնահատկ
գործընթացի

մ է տվյալ մա
երի կազմը: 

ահատվելու է
արցեր պահա
ի արտադրութ

ագրային ման
հյութան

աշխատանք
ամար տա

դրական է հա
են ակտիվութ

ւմ է տեսակա
մնառության ն

ների լվացմա

հատապտուղն
նոնները, 
հատապտուղն
հատապտուղն
նիտարիայի 

ահատվելու է

վի իրականա
ման աշխատ

դրական է հա
դրանքը: 

ւմ է տեսակա
ն և գործնակ
կանացվի պա
ին կտրվեն ու

պված արտա

ան աշխատա

ուրաքանչյուր
երի բավարա

տեխնոլոգիա
ապտուղների

ղային հյութեր
ային հյութերի
ությունները,

ի առանձին փ

ակարդակի ա

է խմբային քն
ածոյացված հ
թյան տարբե

նրամասներն
նջատման 
քները, դրան
րբեր հատ

ամարվում, եթ
թյուն և հիմն

ան և գործնա
նյութեր: 

ան, տեսակա

ղների լվացմա

ղների ջոկման
ղների մաքրմա

և հիգիենայի

է գործնական

ացնել հատա
տանքներ: 
ամարվում, եթ

ան և գործնա
ան պարապմ

ահածոների գ
ւսումնառությ

դրամասի նա

անքներ 

ր ուսումնառո
ր մակարդակ

ական գործըն
ի տեսակներ

րի դասակար
ի արտադրութ

փուլերի աշխա

աշխատողի ա

ննարկման ա
հատապտղա
եր փուլերի ա

 են՝ 
համար

ց կազմը 
տապտուղներ

թե ուսանողնե
ավորում են ի

կան պարապ

ավորման և մ

ան աշխատա

ն, տեսակավ
ան աշխատա
ի կանոնները

ն աշխատան

պտուղների լ

թե ունկնդիրը

կան պարապ
մունքների հա
գործարանու
յան նյութեր: 

ախապատրա

ության արդյո
կի ապահովո

նթացների 
րի  

րգման խմբեր
թյան գործըն

ատանքների 

աշխատանքա

արդյունքների
ային հյութերի
ռանձնահատ

ր սար

րի նախապ

երը քննարկմ
իրենց պատա

պմունքների մ

մաքրման աշ

անքներ, պահ

վորման աշխա
անքներ, պահ
ը: 

քների կատա

լվացման, ջո

ը ճիշտ է կատ

պմունքների մ
ամատեղմամ
մ, արտադրա

աստման 

ունքի համար
ումն է 

րը, 
նթացի 

առանցքայի

ային 

ի միջոցով: 
ի 
տկություններ

րքավորումնե

պատրաստմա

ման 
ասխանները

միջոցով: 

շխատանքնե

հպանելով 

ատանքներ,
հպանելով 

արման 

կման, 

տարում 

միջոցով, 
մբ: 
ական 

ր 

ին 

րի 

երի 

ան 

: 

եր 
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ՄՈԴՈՒԼ 9
ՍՏԵՐԻԼԻ

Մոդուլի նպա

Մոդուլի 
տևողություն

Մուտքային 
պահանջները

Ուսումնառութ
արդյունքներ

Մոդուլի 
գնահատման

Ուսումնառութ
արդյունք 1 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

9. ՄՐԳԵՐԻ
ԻԶԱՑԻԱՅԻ

ատակը Մ
հ
ս

ը 
5

ը 
Ա
հ
«
հ

թյան 
ը 

Ա
1)

2
3
4

ն կարգը 
Մ
ս

թյան Ի
ա

ր 
1)

2

3

ն միջոցը Ա
Ո
կ
ո
Ա
ա

նությունը 
րը 

Ա
մ
Ա












Ո

Ի ԵՎ ՀԱՏԱ
Ի, ՊԱՍՏԵ

Մոդուլի նպա
հատապտուղ
սարքավորում

50 ժամ 

Այս մոդուլն ո
հյութերի պատ
«Հատապտու
հմտություննե

Այս մոդուլը յո
) իմանա հո

կառուցվա
) կատարի վ

3) կատարի տ
4) կատարի պ

Մոդուլի ընդո
սահմանված 

Իմանալ հում
աշխատանքի

) ճիշտ է նե
հյութերի ա
առանձնա

) ճիշտ է նե
տեսակավ
անջատող

3) ճիշտ է նե
աշխատա

Արդյունքի յու
Ունկնդրին կտ
կառուցվածքի
ունկնդիրը գո
Արդյունքի ձե
առաջադրան

Արդյունքի ուս
միջոցով, գլխ
Արդյունքի ուս
 Մրգերի և

աշխատա
 Տաքացնո
 Ջարդիչ տ
 Տարաբնո
 Տրորիչ սա
 Հյութ մղող

Ունկնդրին կտ

ԱՊՏՈՒՂՆ
ՐԱՑՄԱՆ Ա

ատակն է Ունկ
ղներից հյութե
մների վրա ա

ւսումնասիրե
տրաստման
ւղներից հյութ
եր» մոդուլներ

ուրացնելուց հ
ումքի վերամշ
ածքը, 
վերամշակմա
տարայավոր
պաստերացմ

ունելի կատա
կատարման

մքի վերամշա
ի սկզբունքը

րկայացնում 
արտադրությ

ահատկություն
րկայացնում 

վորման, լվաց
ղ, տրորիչ, մա
րկայացնում 
նքների տես

ւրացումը գնա
տրվեն հանձն
ի և աշխատա
ործնականոր
ռքբերումը դ
քը: 

սուցումն իրա
խավորապես 
սուցման ծրա
և հատապտո
նքի սկզբունք
ղ տարաբնու

տարաբնույթ ս
ւյթ մամլիչնե

արքերը, դրա
ղ պոմպերի ա
տրվեն ուսում
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ՆԵՐԻ ՎԵՐԱ
ԱՇԽԱՏԱՆ

կնդրին գործ
երի պատրա

աշխատելու հ

ելու համար ո
աշխատանք

թերի պատրա
րը 

հետո ունկնդ
շակման սար

ան սարքավո
ման, մակափ
ման և ստերի

րողականը յ
չափանիշնե

ակման սարք
ը 

մրգերի և հա
ունում օգտա
նները, 
առանձին սա

ցման փոխա
ամլիչ, հյութ մ
սարքավորո
ակները: 

ահատվելու է
նարարական

անքի սկզբուն
են կցուցադր

դրական է հա

ականացվում
դրանց համա

ագրային ման
ուղների լվաց
քը: 
ւյթ սարքավո
սարքավորու

երը, դրանց ա
անց առանձնա
աշխատանքի
մնառության ն

ԱՄՇԱԿՄԱ
ՆՔՆԵՐԻ Կ

ծնական հմտ
ստման գործ
ամար 

ունկնդիրը պե
քների կատա
աստման աշխ

դիրը պետք է
րքավորումնե

որումների գո
փակման աշխ
իլացման աշխ

ուրաքանչյուր
երի բավարա

քավորումնե

ատապտուղն
ագործվող սա

արքավորումն
դրիչներ, հու
մղող պոմպեր
ւմների շահա

է գործնական
ններ սարքա
նքի վերաբեր
րի իր կարող

ամարվում, եթ

է տեսական
ատեղմամբ: 
նրամասներն
ցման, տեսա

որումները, դ
ւմների առան
աշխատանքի
ահատկությո
ի սկզբունքն 
նյութեր, ուսո

ԱՆ, ՀՅՈՒԹ
ԱՏԱՐՄԱՆ

ություններ տ
ծընթացում կ

ետք է ուսում
րման հմտու
խատանքներ

է՝ 
երի կազմը, ա

ործարկում, 
խատանքներ
խատանքներ

ր ուսումնառո
ր մակարդակ

րի կազմը, կ

ների վերամշա
արքավորումն

ների (լվացմա
ւմքի տաքաց
ր և այլն) կառ

ագործման, պ

ն առաջադրա
վորումների 
րյալ, որոնց պ

ղություններն
թե ունկնդիրը

 և գործնակա

 են՝  
ակավորման 

րանց աշխա
նձնահատկու
 սկզբունքը:
ւնները, աշխ
ու կառուցվա
ումնառությու

ԹԵՐԻ ՊԱՏ
Ն ՀՄՏՈՒԹ

տալ մրգերից 
իրառվող 

նասիրած լին
թյուններ», 
րի կատարմա

աշխատանքի

ր, 
ր: 

ության արդյո
կի ապահովո

կառուցվածք

ակման նպա
ների տեխնիկ

ան վաննանե
ման, ջարդող
ռուցվածքը, 

պահպանման

անքների հիմ
տեսակների,
պատասխան
ու հմտությու

ը ճիշտ է կատ

ան պարապմ

սարքավորու

տանքի սկզբ
ւթյունները 

ատանքի սկզ
ածքը 
ւնը կիրական

ՏՐԱՍՏՄԱՆ
ԹՅՈՒՆՆԵՐ

և 

նի «Մրգերից

ան 

ի սկզբունքը և

ունքի համար
ումն է: 

քը և 

տակով 
կական 

եր, 
ղ, կորիզ 

ն և խնամքի 

ման վրա: 
, դրանց 
նելով, 
ւնը: 
տարում 

մունքների 

ւմները, դրա

բունքը: 

զբունքը 

նացվի 

Ն, 
Ր 

ց 

և 

ր 

նց 
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Ուսումնառութ
արդյունք 2 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Ուսումնառութ
արդյունք 3 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

պ

թյան Կ

ր 
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2

3

ն միջոցը Ա
Ո
ս
Ա






Ա
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րը 

Ա
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պ
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ր 
1)

2
3

ն միջոցը Ա
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Ա






Ա
հ

նությունը 
րը 

Ա
մ
ն
պ

պահածոների

Կատարել վե

) ճիշտ է նե
պահպան

) ըստ վերա
սարքավո
նորմերը: 

3) գործարկո
անվտանգ

Արդյունքի յու
Ունկնդրին կհ
սարքավորում
Արդյունքի ուս
 լվացման վ
 ջարդող և 
 ֆիլտրող ս

Արդյունքի ձե
հանձնարարվ

Արդյունքի ուս
միջոցով, գլխ
նյութեր, ուսո
պայմաններո

Կատարել տա

) ճիշտ է կա
գործարկ

) ճիշտ է իր
3) ճիշտ է կա

Արդյունքի յու
Ունկնդրին կհ
Արդյունքի ուս
 լցնող ավտ
 մակափակ
 օգտագործ

Արդյունքի ձե
հանձնարարվ

Արդյունքի ուս
միջոցով, գլխ
նյութեր, ուսո
պայմաններո

ի գործարան

երամշակման

երկայացնում
նելով անվտա
ամշակվող հո
որումները, պ

ում է հումքի 
գության, սա

ւրացումը գնա
հանձնարարվ
մները: 
սուցման ծրա
վաննաների,
տրորող սար

սարքերի գոր
ռքբերումը դ
ված առաջադ

սուցումն իրա
խավորապես 

ւմնառություն
ւմ: 

արայավորմ

ատարում լցն
ում, 
րականացնու
ատարում տա

ւրացումը գնա
հանձնարարվ
սուցման ծրա
տոմատ և կիս
կող սարքավ
ծվող տարան
ռքբերումը դ
ված առաջադ

սուցումն իրա
խավորապես 

ւմնառություն
ւմ: 
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ում, արտադ

ն սարքավոր

մ սարքավորո
անգության, ս
ումքի տեսակ

պահպանելով

տաքացման 
նիտարիայի 

ահատվելու է
վի գործարկե

ագրային ման
, լվացման և 
րքավորումնե
րծարկում 
դրական է հա
դրանքը: 

ականացվում
դրանց համա
նը կիրականա

ան, մակափ

նող կիսաավտ

ւմ տարաներ
արաների մա

ահատվելու է
վի գործարկե

ագրային ման
սաավտոմատ

վորման աշխա
ները 

դրական է հա
դրանքը: 

ականացվում
դրանց համա
նը կիրականա

րական պայմ

րումների գո

ումների գործ
սանիտարիայ
կի՝ գործարկո
վ անվտանգո

սարքավորո
և հիգիենայի

է գործնական
ել մրգերի և հ

նրամասներն
տեսակավոր
երի գործարկ

ամարվում, եթ

է տեսական
ատեղմամբ: Ո
ացվի պահա

ակման աշխ

տոմատ և ավ

ի նախապա
ակափակման 

է գործնական
ել լցնող և մա
նրամասներն
տ սարքավոր
ատանքի սկզ

ամարվում, եթ

է տեսական
ատեղմամբ: Ո
ացվի պահա

մաններում:

րծարկում 

ծարկման հա
յի և հիգիենա
ում է վերամշ
ւթյան, սանի

ումները, պահ
ի նորմերը: 

ն առաջադրա
հատապտուղ

 են՝ 
րման փոխադ
կում 

թե ունկնդիրը

 և գործնակա
Ունկնդրին կ

ածոների գործ

խատանքներ

վտոմատ սա

տրաստման 
աշխատանք

ն առաջադրա
ակափակող ս
 են՝ 

րումների աշխ
զբունքը 

թե ունկնդիրը

 և գործնակա
Ունկնդրին կ

ածոների գործ

աջորդականո
այի նորմերը 
շակման 
տարիայի և 

հպանելով 

անքի հիման 
ղների վերամ

դրիչների գո

ը ճիշտ է կատ

ան պարապմ
տրվեն ուսու
ծարանում, ա

ր 

րքավորումնե

աշխատանք
քներ: 

անքի հիման 
սարքավորում

խատանքի ս

ը ճիշտ է կատ

ան պարապմ
տրվեն ուսու
ծարանում, ա

ւթյունը, 

հիգիենայի 

վրա: 
մշակման 

րծարկում 

տարում 

մունքների 
մնառության

արտադրակա

երի 

քներ, 

վրա: 
մները: 

կզբունքը 

տարել 

մունքների 
մնառության

արտադրակա

ան 

ան 
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ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Օ
րե

ր 

Մոդուլը, արդյունքները 

Մոդուլի/ 
արդյունքի 
ընդհանուր 

ժամա-
քանակը 

Ժամերն՝ ըստ 
անցկացման վայրի 

Քոլեջ Գործատու 

1 Մոդուլ 1: Ա1. Ներկայացնել գինու արտադրության գործընթացներում 
աշխատանքի անվտանգության առաջնային պահանջները 7 2 5 

2 Մոդուլ 1: Ա1. Ներկայացնել գինու արտադրության գործընթացներում 
աշխատանքի անվտանգության առաջնային պահանջները 7 2 5 

3 Մոդուլ 1: Ա2. Ներկայացնել գինեգործության տեխնոլոգիական 
գործընթացներում սանիտարիայի և հիգիենայի նորմաները 7 2 5 

4 Մոդուլ 1: Ա2. Ներկայացնել գինեգործության տեխնոլոգիական 
գործընթացներում սանիտարիայի և հիգիենայի նորմաները 8 2 6 

5 Մոդուլ 1: Ա3. Բացատրել թափոնների պահեստավորման հիմնական 
պահանջները 7 2 5 

6 
Մոդուլ 2: Ա1. Արտադրամասը, տարաներն ու սարքավորումները 
խաղողի մթերման և վերամշակման համար նախապատրաստման 
գործընթացի ամբողջ կազմը 

7 2 5 

7 

Մոդուլ 2: Ա2. Խաղողի վերամշակման համար արտադրական 
տարողությունների նախապատրաստման աշխատանքները և դրանց 
հետ կապված անվտանգության տեխնիկայի, սանիտարիայի և 
հիգիենայի կանոնները 

7 1 6 

8 
Մոդուլ 2: Ա3. Արտադրական տարողությունների տեսակները և ըստ 
տեսակների դրանց մաքրման, ախտահանման աշխատանքների 
կազմն ու առանձնահատկությունները 

7 1 6 

9 

Մոդուլ 2: Ա3. Արտադրական տարողությունների տեսակները և ըստ 
տեսակների դրանց մաքրման, ախտահանման աշխատանքների 
կազմն ու առանձնահատկությունները 7 

- 6 

Մոդուլ 3: Ա1. Բացատրել խաղողի առաջնային վերամշակման 
աշխատանքների կազմը և նշանակությունը 1 - 

10 

Մոդուլ 2: Ա3. Արտադրական տարողությունների տեսակները և ըստ 
տեսակների դրանց մաքրման, ախտահանման աշխատանքների 
կազմն ու առանձնահատկությունները 8 

- 5 

Մոդուլ 3: Ա1. Բացատրել խաղողի առաջնային վերամշակման 
աշխատանքների կազմը և նշանակությունը - 3 

11 
Մոդուլ 2: Ա4. Խաղողի վերամշակման հիմնական և օժանդակ 
արտադրամիջոցների ցանկը, դրանց օգտագործման նպատակը 
վերամշակման գործընթացում և շահագործման հերթականությունը 

7 1 6 

12 

Մոդուլ 2: Ա4. Խաղողի վերամշակման հիմնական և օժանդակ 
արտադրամիջոցների ցանկը, դրանց օգտագործման նպատակը 
վերամշակման գործընթացում և շահագործման հերթականությունը 

7 

- 5 

Մոդուլ 3: Ա2. Ներկայացնել խաղողի առաջնային վերամշակման 
աշխատանքներում օգտագործվող սարքավորումները, դրանց 
կառուցվածքը 

2 - 

13 

Մոդուլ 2: Ա4. Խաղողի վերամշակման հիմնական և օժանդակ 
արտադրամիջոցների ցանկը, դրանց օգտագործման նպատակը 
վերամշակման գործընթացում և շահագործման հերթականությունը 

8 

- 4 

Մոդուլ 3: Ա2. Ներկայացնել խաղողի առաջնային վերամշակման 
աշխատանքներում օգտագործվող սարքավորումները, դրանց 
կառուցվածքը 

- 3 

Մոդուլ 4: Ա1. Նախապատրաստել արտադրամասը քաղցուի 
պարզեցման համար 1 - 
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14 
Մոդուլ 3: Ա2. Ներկայացնել խաղողի առաջնային վերամշակման 
աշխատանքներում օգտագործվող սարքավորումները, դրանց 
կառուցվածքը 

 1 6 

15 
» 

7 
- 5 

Մոդուլ 4: Ա1. Նախապատրաստել արտադրամասը քաղցուի 
պարզեցման համար 2 - 

16 Մոդուլ 3: Ա3. Գործարկել խաղողի առաջնային վերամշակման 
սարքավորումները 7 1 6 

17 » 7 - 7 
18 » 7 - 7 

19 Մոդուլ 3: Ա4. Կատարել սարքավորումների տեխնիկական 
սպասարկման և կարգավորման աշխատանքներ 8 1 7 

20 »  7 - 7 

21 

» 

8 

- 5 
Մոդուլ 4: Ա1. Նախապատրաստել արտադրամասը քաղցուի 
պարզեցման համար 1 - 

Մոդուլ 5: Ա1. Փլուշը տեղափոխել թրմեցման պահամաններ, 
ենթարկել մասնակի կամ լրիվ խմորման 2 - 

22 Մոդուլ 4: Ա1. Նախապատրաստել արտադրամասը քաղցուի 
պարզեցման համար 7 - 7 

23 » 7 1 6 
24 Մոդուլ 4: Ա2. Քաղցուն տեղափոխել և ենթարկել պարզեցման 7 1 6 

25 
» 

7 
- 6 

Մոդուլ 5: Ա1. Փլուշը տեղափոխել թրմեցման պահամաններ, 
ենթարկել մասնակի կամ լրիվ խմորման 1 - 

26 Մոդուլ 4: Ա3. Կիրառել ծծմբային անհիդրիդը և սոսնձանյութերը 7 1 6 

27 
» 

7 
- 6 

Մոդուլ 5: Ա1. Փլուշը տեղափոխել թրմեցման պահամաններ, 
ենթարկել մասնակի կամ լրիվ խմորման 1  

28 
Մոդուլ 4: Ա3. Կիրառել ծծմբային անհիդրիդը և սոսնձանյութերը 

7 
- 6 

Մոդուլ 5: Ա1. Փլուշը տեղափոխել թրմեցման պահամաններ, 
ենթարկել մասնակի կամ լրիվ խմորման 1 - 

29 Մոդուլ 4: Ա3. Կիրառել ծծմբային անհիդրիդը և սոսնձանյութերը 7 - 7 

30 

Մոդուլ 4: Ա4. Պարզեցրած քաղցուն անջատել նստվածքից և ուղարկել 
խմորման 

8 
- 5 

Մոդուլ 5: Ա1. Փլուշը տեղափոխել թրմեցման պահամաններ, 
ենթարկել մասնակի կամ լրիվ խմորման 1 2 

31 
» 

8 
- 6 

Մոդուլ 6: Ա1. Ներկայացնել կոնյակի սպիրտի թորման ապարատների 
կառուցվածքը 2 - 

32 

Մոդուլ 5: Ա2. Իրականացնել շաքարասնկերի մաքուր կուլտուրայի 
մերանը փլուշին խառնելու գործընթացը 

7 
- 6 

Մոդուլ 6: Ա1. Ներկայացնել կոնյակի սպիրտի թորման ապարատների 
կառուցվածքը 1 - 

33 Մոդուլ 5: Ա2. Իրականացնել շաքարասնկերի մաքուր կուլտուրայի 
մերանը փլուշին խառնելու գործընթացը 6 - 6 

34 Մոդուլ 5: Ա2. Իրականացնել շաքարասնկերի մաքուր կուլտուրայի 
մերանը փլուշին խառնելու գործընթացը 7 - 7 

35 

Մոդուլ 5: Ա3. Խմորման ընթացքում իրականացնել փլուշի 
պարբերաբար խառնելու գործընթացը 

7 
- 6 

Մոդուլ 6: Ա1. Ներկայացնել կոնյակի սպիրտի թորման ապարատների 
կառուցվածքը 1 - 
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36 Մոդուլ 5: Ա3. Խմորման ընթացքում իրականացնել փլուշի 
պարբերաբար խառնելու գործընթացը 7 - 7 

37 
» 

7 
- 6 

Մոդուլ 6: Ա2. Նախապատրաստել թորման ապարատները 
գործարկելու համար 1 - 

38 

Մոդուլ 5: Ա4. Մասնակի կամ լրիվ խմորված գինենյութը` ըստ 
ֆրակցիաների անջատել փլուշից և տեղափոխել պահպանման 
պահամաններ 7 

- 6 

Մոդուլ 6: Ա2. Նախապատրաստել թորման ապարատները 
գործարկելու համար 1 - 

39 

Մոդուլ 5: Ա3. Խմորման ընթացքում իրականացնել փլուշի 
պարբերաբար խառնելու գործընթացը 

7 
- 3 

Մոդուլ 6: Ա2. Նախապատրաստել թորման ապարատները 
գործարկելու համար - 4 

40 Մոդուլ 6: Ա3. Կատարել կոնյակի սպիրտի թորում 8 1 7 

41 Մոդուլ 6: Ա4. Վերացնի թորման ապարատների հնարավոր 
անսարքությունները 7 - 7 

42 » 7 - 7 
43 » 8 1 7 
44 » 7 - 7 
45 » 7 1 6 
46 »   4 
47 »  - 4 

 48 
Մոդուլ 7: Ա1. Ներկայացնել ըստ մրգատեսակների հյութերի 
արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի աշխատանքների 
կազմը 

6 - 6 

49 Մոդուլ 7: Ա2. Կատարել մրգերի լվացման, տեսակավորման և 
մաքրման աշխատանքներ 6 - 6 

50 Մոդուլ 7: Ա3. Կատարել վերամշակման հետ կապված 
արտադրամասի նախապատրաստման աշխատանքներ 6 - 6 

51 Մոդուլ 7: Ա4. Կատարել հումքի ջերմային մշակման աշխատանքներ 6 - 6 

52 
Մոդուլ 8: Ա1. Ներկայացնել ըստ հատապտուղների տեսակների 
հյութերի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացների 
աշխատանքների կազմը 

6 - 6 

53 Մոդուլ 8: Ա2. Կատարել հատապտուղների լվացման, 
տեսակավորման և մաքրման աշխատանքներ 6 - 6 

54 Մոդուլ 8: Ա3. Կատարել վերամշակման հետ կապված 
արտադրամասի նախապատրաստման աշխատանքներ 6 - 6 

55 Մոդուլ 8: Ա4. Կատարել հումքի ջերմային մշակման աշխատանքներ 6 - 6 

56 

Մոդուլ 9: Ա1. Լվացման վաննաների, տեսակավորման, լվացման 
փոխադրիչների, հումքի տաքացման, ջարդող-կորիզ անջատող, 
տրորիչ, մամլիչ, հյութ մղող պոմպերի և կիրառվող այլ 
սարքավորումների կառուցվածքի ուսումնասիրում հետագա 
գործնական կիրառման նպատակով 

6 - 6 

57 

Մոդուլ 9: Ա1. Կատարել լվացման վաննաների, տեսակավորման, 
լվացման փոխադրիչների, հումքի տաքացման, ջարդող-կորիզ 
անջատող, տրորիչ, մամլիչ, հյութ մղող պոմպերի և կիրառվող այլ 
սարքավորումների խնամքի, նախապատրաստման պահպանման և 
շահագործողական նշանակություն ունեցող այլ աշխատանքներ 

6 - 6 

58 
Մոդուլ 9: Ա2. Գործարկել լվացման վաննաներ, տարբեր 
փոխադրիչներ, ջարդող, տրորող, կորիզ անջատող և համանման այլ 
սարքավորումներ 

6 - 6 

59 Մոդուլ 9: Ա2. Գործարկել պոմպեր, տաքացնող սարքավորումներ, 
ֆիլտրող սարքեր 6 - 6 



 

60 Մոդո
կիսաա

61 Մոդո
աշխա

62 Մոդո
նախա

63 
Մոդո
պաստ
վերջն

ւլ 9: Ա3. Տար
ավտոմատ և 
ւլ 9: Ա3. Նախ

ատանքներ 
ւլ 9: Ա4. Պաս

ապատրաստե
ւլ 9: Ա4. Պատ

տերիզատորնե
ական մշակո

րաները նախա
ավտոմատ սա

խապատրաստ

ստերիզատոր
ել աշխատանք
տրաստի արտ
երում և ավտո
ւմը 

ապատրաստե
արքավորումն
տել և կատար

րները և ավտո
քի համար 
տադրանքը տ
ոկալվներում,
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ել և գործարկ
ներ 
րել մակափակ

ոկլավները 

տեղավորել 
 կատարել ար

ել լցնող 

կման 

րտադրանքի 

6 

6 

6 

8 

- 

- 

- 

- 

6 

6 

6 

8 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 

ՄՈԴՈՒԼ 1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՆԻՏԱՐԻԱ և ՀԻԳԻԵՆԱ 

1.1 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Ներկայացնել գինու արտադրության գործընթացներում 
աշխատանքի անվտանգության առաջնային պահանջները: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ արտադրության 
էլեկտրահարման դեպքերի և հոսանքահարումից պաշտպանվելու հիմնական և լրացուցիչ 
միջոցների վերաբերյալ: 

Էլեկտրահարման դեպքերն արտադրությունում ճիշտ գործողություններ 

Արտադրությունում էլեկտրահարման դեպքերն են` 

1) հոսանքի հաղորդումը մեքենաների այն մասերին, որոնք նորմալ պայմաններում չպետք է 
լինեն էլեկտրական լարվածության տակ: Դա կարող է տեղի ունենալ մեկուսիչների 
քայքայման, սարքավորումների խափանման կամ այլ պատճառներով: 

2) զանազան արտադրական նպատակներով հոսանքատար չմեկուսացված` բաց 
հաղորդիչների օգտագործման և նրանց հնարավոր առկայությունը: 

3) հոսանքատար մասերի և մարդու միջև էլեկտրական աղեղի առաջացումը: Նման դեպքեր 
առաջանում են, երբ մարդու և հոսանքատար մասերի հեռավորությունը պահպանված չէ 
(1000 վոլտից բարձր լարվածություն սարքավորումների օգտագործման դեպքում): 

Հոսանքահարումից պաշտպանվելու հիմնական և լրացուցիչ միջոցները 

Հոսանքահարումից պաշտպանվելու հիմնական միջոցներից է հոսանքաչափ աքցան, 
մեկուսիչ ձող, մեկուսիչ աքցան: 

Ըստ հուսալիության աստիճանի պաշտպանական միջոցները բաժանվում են 2 խմբի` 

1) հիմնական՝ մինչև 100 վոլտ լարման դեպքում հիմնական միջոցներ են համարվում` 
դիէլեկտրիկ ձեռնոցները, լարման ցուցիչները, մեկուսացված բռնակներով գործիքները և 
այլն: 

2) լրացուցիչ՝ դիէլեկտրիկ կրկնակոշիկները, ռետինե ձեռնոցները, մեկուսիչ տակդիրները և 
ժամանակավոր պատվարները: 
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1.2 ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  

Ուսումնառության արդյունք 1. Ներկայացնել գինու արտադրության գործընթացներում 
աշխատանքի անվտանգության առաջնային պահանջները։ 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ հակահրդեհային 
վերահսկողության վերաբերյալ: 

Հրդեհ 

Հրդեհը չկառավարվող այրում է, որը հսկայական վնաս է հասցնում տնտեսությանը: 
Հակահրդեհային անվտանգություն իրագործում են ԱԻՆ-ը ոստիկանության հետ համատեղ: 

Պետական հակահրդեհային վերահսկողության ներկայացուցիչները իրավունք ունեն ստուգել 
բոլոր արտադրական և ուսումնական հաստատությունները, պահանջել համապատասխան 
փաստաթղթեր և մասամբ կամ լրիվ դադարեցնել աշխատանքը: Հրդեհային պաշտպանության 
սահմանված կարգի խախտման դեպքում տեսուչները իրավունք ունեն ենթարկել վարչական 
կամ քրեական պատասխանատվության: Այրումը ֆիզիկաքիմիական բարդ պրոցես է: Այն 
օքսիդացման ռեակցիա է, որը ուղեկցվում է ջերմության անջատմամբ: Այրման պրոցեսի համար 
ձեռնարկությունը պետք է ունենա հակահրդեհային պաշտպանության ջոկատ: Այն պարտավոր 
է տվյալ ձեռնարկությունում կազմակերպել հակահրդեհային անվտանգության կանոնները: 

Ըստ այրման բնույթի նյութերը լինում են այրվող վատ այրվող, չայրվող: 

Այրվող են կոչվում այն նյութերը, որոնց ջերմության աղբյուրը մոտեցնելու դեպքում սկսում 
են այրվել ու այրումը ուղեկցվում է ջերմությամբ (թուղթ, փայտ, կերոսին բենզին): Վատ այրվող 
են կոչվում այն նյութերը, որոնց ջերմության աղբյուրը հեռացնելուց հետո դադարում է այրվել՝ 
պլաստմասսա: Չայրվող կոչվում են այն նյութերը, որոնք չեն այրվում՝ մետաղներ:  

Գոյություն ունեն հրդեհի մարման առաջին և ավտոմատ միջոցներ: 

Առաջին՝ 
 ջուր, 
 փրփուր, 
 փոշենյութեր: 

Ավտոմատ՝ 
 դրենաժային համակարգեր, 
 ցայտագլխիկային համակարգեր: 
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1.3 ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ, ՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ԵՎ 
ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ՆՈՐՄԱՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Ներկայացնել գինու արտադրության գործընթացներում 
աշխատանքի անվտանգության առաջնային պահանջները։ 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ անձնակազմի 
հիգիենայի կանոնների և պահպանման վերաբերյալ: 

Անձնակազմի հիգիենայի ծրագիր 

Հետևում են արտադրական գործընթացին ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցող 
անձնակազմի անձնական հիգիենային: Դրա համար իրականացնում են՝  

1) անձնական հիգիենայի ստուգում, 
2) պարտադիր բուժ. զննում իրավասու կազմակերպության կողմից, 
3) ձեռքերից քսուքների վերցնում և հետազոտում։ 

Սանիտարահիգիենիկ նորմատիվները՝ ըստ չափանիշների ապահովելու համար 
ստուգումները պետք է իրականցվեն հետևյալ պարբերականությամբ՝ 

1) ամենօրյա ստուգում աշխատանքային օրվա սկզբին, 
2) 6 ամիս մեկ անգամ բուժզննում, 
3) ամիսը մեկ անգամ ձեռքերից քսուքների հետազոտություն։ 

Հումքի, պատրաստի արտադրանքի հետ շփվող անձնակազմի կանոններ 

Մաշկի վնասված մասերը (եթե այդ իրավիճակում անձնակազմին թույլատրվում է աշխատել) 
պետք է ծածկված լինեն համապատասխան անջրաթափանց ժապավեններով: 

Անձնակազմը պարտադիր պետք է լվանա ձեռքերը հոսող ջրի տակ՝ լվացող և ախտահանող 
նյութերով՝ 

 նախքան հումքի, պատրաստի արտադրանքի հետ աշխատանքը սկսելը 
 ճաշելուց առաջ և հետո 
 զուգարանից օգտվելուց անմիջապես հետո  
 հումքի կամ որևէ աղտոտված նյութերի հետ շփվելուց հետո: 

Արտադրական տարածքում աշխատող բոլոր աշխատակիցները պարտավոր են՝ 

1) Պատշաճ մակարդակով պահպանել անձնական հիգիենայի կանոնները, 

2) ունենալ պատշաճ արտաքին տեսք, 

3) աշխատանքի ներկայանալ մաքուր հագուստով ու կոշիկներով, 

4) պահարանում թողնել հագուստը, գլխարկը և անձնական իրերը, հագնել 
արտահագուստ, 
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5) հագուստը չամրացնել քորոցներով կամ այլ պարագաներով, 

6) հավաքել մազերը գլխարկի (գլխաշորի) տակ, 

7) մինչև աշխատանքը սկսելը լվացող և ախտահանող նյութերով լավ լվանալ ձեռքերը 
(ձեռնոցների կրումը աշխատակիցներին չի ազատում ձեռքերը պարբերաբար լվանալու 
պարտականությունից), 

8) եղունգները պետք է լինեն կարճ կտրած, խնամված,  

9) բեռնափոխադրողները, վերանորոգման և նմանատիպ աշխատանքներով զբաղվող 
աշխատակիցները պետք է հագնեն մաքուր հագուստ, տեղափոխման ժամանակ թույլ 
չտան հումքի և պատրաստի արտադրանքի աղտոտում, գործիքները տեղափոխեն 
հատուկ փակ տուփերում: 

 

1.4 ԳԻՆԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Ներկայացնել գինու արտադրության գործընթացներում 
աշխատանքի անվտանգության առաջնային պահանջները։ 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ սանիտարական 
նորմերի և կանոնների վերաբերյալ: 

Ճնշման տակ աշխատող ջրերի հեռացման համակարգը պետք է պարբերաբար մաքրվի և 
ժամանակին վերանորոգվի: 

1) թափոնների հեռացման և ժամանակավոր պահպանման տարաները պետք է ամուր 
փակված լինեն անջրաթափանց թաղանթով, որպեսզի կանխարգելեն տհաճ հոտի և 
արտադրական փոշիների տարածումը, 

2) բակտերիաների կանխարգելման տարածման նպատակով հումքային արտադրամասերի 
բոլոր հատվածները պետք է պարբերաբար ենթարկվեն ախտահանման, 

3) հիվանդ, չորացած և հողով աղտոտված խաղողը առանձնացվում է, տեսակավորվում և 
ուղարկվում այլ արտադրամաս՝ լրացուցիչ վերամշակման, 

4) խաղողի հաստության շերտը տարաներում չպետք է գերազանցի 60սմ, 

5) գինին, որն արդեն անցել է տեխնոլոգիական վերամշակման բոլոր ստադիաները պետք 
է լինի բացարձակապես թափանցիկ և չպարունակի անզեն աչքով տեսանելի տարրեր: 

Գինու արտադրության կենցաղային սենյակներին ներկայացվող պահանջներ 

 զուգարաններում, ցնցուղարաններում, հանդերձարաններում մաքրումը պետք է 
կատարվի օրը մի քանի անգամ տաք ջրով և ախտահանող նյութերով, 
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 տարվա տաք եղանակին վերոհիշյալ սենյակների հակասեպտիկ ախտահանումը 
կատարվում է ավելի խիտ լուծույթներով և հաճախակի: 

  

1.5 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Ներկայացնել գինու արտադրության գործընթացներում 
աշխատանքի անվտանգության առաջնային պահանջները: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ տեխնոլոգիական 
սարքավորումների շահագործման ընթացքում անվտանգություն տեխնիկայի կանոնների 
վերաբերյալ: 

Անվտանգության տեխնիկայի հիմնական պահանջները գինու արտադրության մեջ՝ 
տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման ժամանակ 

ժամանակակից ձեռնարկություններում օգտագործվում են տարբեր տեսակի 
տեխնոլոգիական սարքավորումներ և մեխանիզմներ, որոնք տարբերվում են ոչ միայն իրենց 
տիպերով, չափսերով, տեխնոլոգիական, կոնստրուկտիվ և տեխնիկական մյուս 
առանձնահատկություններով, այլ նաև կատարելագործվածությամբ և անվտանգության 
պայմաններին բավարարելու աստիճանով: Բացառություն չի կազմում նաև գինու 
արտադրությունը, որտեղ օգտագործվող տեխնոլոգիական սարքավորումների և մեխանիզմների 
վրա կատարվող աշխատանքները հնարավորություն են տալիս մշակելու անվտանգությունն 
ապահովող ընդհանուր միջոցառումները, որոնք բխում են աշխատանքի պաշտպանության 
հիմնական պահանջներից: 

Գինու արտադրության ընթացքում կիրառվող տեխնոլոգիական սարքավորումների և 
մեխանիզմների գործարանային ընդհանուր անվտանգության կանոններն են՝ 

1) աշխատանքի և արտադրական գործընթացից բխող անվտանգության հիմնական 
կանոններ. 

 արտադրամասային տվյալ տեխնոլոգիական պրոցեսի համար սարքավորումների և 
մեխանիզմների ճիշտ նախագծում, 

 սարքավորումների հուսալիությունը և շահագործման հարմարությունը, 

2) ըստ ԱԱՍՀ-ի (Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ) 

սարքավորումներին ներկայացվող պահանջների պահպանում, 

3) սարքավորումների, մեխանիզմների գլխավոր երկրորդական շարժումների, որոնք 
հաղորդվելու են հոսքագծին՝ ճիշտ տեղաբաշխում, 

4) արտադրության ընթացքում առաջացող թափոնների հեռացում, 

5) փոկային, ատամնանիվային, շփումային, շղթայական և այլ տիպի փոխանցումների 
վերահսկում, 
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6) աշխատանքային տեղի ճիշտ կազմակերպումը, 

7) վտանգավոր գոտիների ճիշտ շրջափակում, 

8) սարքավորումների էլեկտրաէներգետիկ շահագործման սահմանված կարգի 
սահմաններում՝ ճիշտ գործողություններ, 

9) աշխատանքային բարենպաստ պայմաններ (լուսավորվածություն, շրջապատի օպտիմալ 
ջերմաստիճան, աղմուկի, տարբեր գազերի գոլորշիների բացակայություն և այլն), 

10) աշխատանքային բարձր կարգապահություն: 

Գինու արտադրության ընթացքում՝  

Արտադրամասային աշխատանքի անվտանգության շրջանակներում՝ տեխնոլոգիական 
սարքավորումների հետ աշխատելիս, աշխատողի անվտանգության նորմեր 

 տեխնիկական սարքավորումների և նրա վրա օգտագործվող հարմարանքների ճիշտ 
ընտրություն, 

 մեխանիզմների վրա անհրաժեշտ չափիչ և նախազգուշացնող սարքերի առկայություն, 

 տեխնոլոգիական սարքավորումների և մեխանիզմների տեխնիկական սպասարկման 
ճիշտ և ժամանակին կատարվող նախազգուշական-նորոգման աշխատանքների որակի 
և ժամկետների պահպանում, 

 անհատական օգտագործման գործիքների, սարքերի ու անհատական պաշտպանիչ 
միջոցների սարքինություն: 
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ՄՈԴՈՒԼ 2. ԽԱՂՈՂԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

2.1 ՍՊԻՏԱԿ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳԻՆԵՆՅՈՒԹԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 
ԽԱՂՈՂԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Բացատրել խաղողի առաջնային վերամշակման 
աշխատանքների կազմը և նշանակությունը: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ խաղողի առաջնային 
վերամշակման առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 

Աշխարհում աճեցվող խաղողի 80%-ից ավելին օգտագործվում է գինեգործական 
արտադրության մեջ: 

Գինիների պատրաստման նպատակով խաղողի վերամշակումն իրականացվում է երկու 
եղանակով՝  

 վերամշակման սպիտակի  
 վերամշակման կարմիրի  

Երկու դեպքում էլ առաջնահերթ խաղողը ջարդում և չանչազատում են, ապա՝ ըստ 
պատրաստվող գինու տեսակի, փլուշը ուղարկվում է հետագա մշակման: 

Սպիտակ գինիների և կոնյակի գինենյութի պատրաստման նպատակով խաղողի 
վերամշակումը կատարվում է սպիտակի եղանակով: Սպիտակի եղանակով վերամշակման 
առանձնահատկությունը այն է, որ մթերված խաղողը ջարդում չանչազատում են ջարդող 
չանչազատող (գրտնակավոր կամ կենտրոնախույս) մեքենայով և ջարդման ու չանչազատման 
արդյունքում առաջացած փլուշը անմիջապես, փլուշ մղող պոմպի միջոցով տեղափոխում են 
հոսիչների մեջ ինքնահոս քաղցուն անջատելու նպատակով: Ինքնահոս քաղցուն անջատելուց 
հետո, մասամբ քամված փլուշը տրվում է մամլման (ընդհատ կամ անընդհատ գործողության) 
մամլիչներում: Առաջացած ինքնահոս և մամլման ֆրակցիայի քաղցուները տեղափոխում են 
պարզեցման բաժանմունք՝ պարզեցման պահամաններում պարզեցնելու, որից հետո արդեն 
պարզեցված քաղցուն ուղարկվում է հետագա խմորման: 
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2.2 ԿԱՐՄԻՐ ԵՎ ՎԱՐԴԱԳՈՒՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԽԱՂՈՂԻ 
ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Բացատրել խաղողի առաջնային վերամշակման 
աշխատանքների կազմը և նշանակությունը: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ կարմիր եղանակով 
խաղողի վերամշակման առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 

Կարմիր և վարդագույն գինիների պատրաստման նպատակով խաղողի առաջնային 
վերամշակումն իրականացվում է խաղողի վերամշակման կարմիրի եղանակով: 

 Ի տարբերություն սպիտակի եղանակով խաղողի վերամշակման, այս դեպքում ջարդման և 
չանչազատման արդյունքում առաջացած փլուշը ուղարկվում է թրմեցման պահամաններ 
թրմեցնելու, փլուշի մասնակի կամ լրիվ խմորում իրականացնելու համար: 

Վարդագույն գինիների պատրաստման դեպքում փլուշի թրմեցումը շարունակվում է մինչև 
քաղցուի անհրաժեշտ վարդագույն գունավորման ձեռք բերումը, մոտ 4-11 ժամ, այնուհետև 
վերամշակումն իրականացվում է ինչպես սպիտակ գինիների դեպքում փլուշը տեղափոխվում է 
հոսիչ՝ ինքնահոս քաղցուն անջատելու, ապա մամլիչ՝ մամլման միջոցով քաղցուն 
ամբողջությամբ անջատելու համար: 

Կարմիր գինիների պատրաստման դեպքում իրականացվում է փլուշի մասնակի կամ լրիվ 
խմորում՝ ելնելով պատրաստվող գինու տեսակից: Խմորումն ավարտվելուց հետո գինենյութը 
անջատում են փլուշի պինդ մասից: Այդ նպատակով խմորված զանգվածը ուղարկվում է հոսիչ՝ 
գինենյութի ինքնահոս մասը անջատելու, ապա մամլիչ, որտեղ անջատվում է գինենյութի 
մնացած մասը՝ մամլման ֆրակցիաները: Այնուհետև, ինքնահոս և մամլման ֆրակցիաները 
ուղարկվում են պահպանման պահամաններ՝ հետագա մշակման համար: 

 

2.3 ԽԱՂՈՂԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Ներկայացնել գինու արտադրության գործընթացներում 
աշխատանքի անվտանգության առաջնային պահանջները: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ խաղողի առաջնային 
վերամշակման աշխատանքների կազմի վերաբերյալ: 

Ըստ էության խաղողի վերամշակման գործընթացի նպատակը խաղողից քաղցուի 
անջատումն է և ելնելով արդյունքում պատրաստվող գինիների տեսակից ընտրվում են այդ 
նպատակին ծառայող սարքավորումները:  

Խաղողի վերամշակումն իրականացվում է երկու եղանակներով՝ խաղողի վերամշակման 
սպիտակի և կարմիրի եղանակ: 



 

տ
վ
պ
փ

գ

 

Վերամշա
տեղափոխե
վերամշակմ
պոմպի միջ
փլուշից քաղ

Անջատվ

Կարմիրի
գործողությո

Խաղողի
 

ակման գ
ելուց, բեր
ման ենթար
ջոցով մղվո
ղցուն անջա

ված քաղցու

ի դեպքում
ունները նո

 չանչն ու կ

Խաղո

գործընթաց
ված խաղ
րկելուց: Խ
ում է հոսի
ատելուն), ս

ւն պարզեցն

մ փլուշը ո
ւյն են ինչպ

կնճիռը հեռ

ղի վերամշա

ցը սկսվո
ղողի քանա

Խաղողը ջա
իչ (ինքնահ
սպիտակ գի

նում են հետ

ւղարկվում 
պես սպիտա

ացվում են 

ակման սխե
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ում է խ
ակն ու շ

արդում են 
հոս քաղցո
ինիների հա

տո խմորու

է թրմեցմ
ակի դեպքո

փոխադրիչ

եման սպիտ

խաղողի 
շաքարը ո
ջարդիչ-չա

ուն անջատ
ամար:  

մ:  

ման, խմոր
ւմ: 

չների միջո

ակ և կարմի

բերքահավ
որոշելուց 
անչազատիչ
տելուն), հետ

րման, վեր

ոցով:  

իր եղանակն

վաքից, գ
և այն ա
չ մեքենայո
տո մամլիչ

ամշակման

ների համա

գործարան 
առաջնային 
ով: Փլուշը 
չ (քամված 

ն մնացած 

ար 
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2.4 ԽԱՂՈՂԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Խաղողի առաջնային վերամշակման աշխատանքների 
կազմը և նշանակությունը: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ ջարդում և չանչազատում 
իրականացնող սարքավորումների սկզբունքի և կառուցվածքի վերաբերյալ: 

Ջարդում և չանչազատում իրականացնող սարքավորումներ 

Ջարդումն ու չանչազատումը խաղողի վերամշակման և քաղցուի ստացման սկզբնական 
տեխնոլոգիական գործողություններն են: Վերջնական արտադրանքի որակը զգալի չափով 
որոշվում է կախված դրանց իրականացման բնույթից: 

Ջարդման գործընթացը պտղամաշկի և պտղամսի բջիջների քայքայումն է դրանցից հյութի 
ելքը հեշտացնելու համար: Խաղողի պտուղների ջարդումը կատարվում է չանչի անջատմամբ 
կամ առանց դրա: Ամբողջությամբ ողկույզների առանց չանչազատման ջարդում 
իրականացնելիս կիրառում են գրտնակային տրորիչներ: Ջարդման և չանչազատման համար 
կիրառում են գրտնակային և կենտրոնախույզ ջարդիչ-չանչազատիչներ: 

Մեքենաների այս կամ այն տեսակի կիրառման անհրաժեշտությունը որոշվում է՝ ելնելով 
վերջում ստացվող ըմպելիքի որակից և տեսակից: Խաղողի հյութի, ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքների, շամպայնի և բարձր որակի սպիտակ գինիների քաղցուն պետք է ունենա 
կախույթների, ֆենոլային և ազոտային նյութերի, երկաթի, օքսիդացնող ֆերմենտների և այլ 
նյութերի նվազագույն պարունակություն, ինչի համար էլ օգտագործում են սռնիավոր ջարդող-
չանչազատող մեխանիզմներ: Իսկ կարմիր գինիների, պորտվեյնի, խերեսի, մադերայի տիպի 
գինիների արտադրության ժամանակ, որտեղ ելքային քաղցուն պետք է ունենա էքստրակտի, 
ֆենոլային և ազոտային նյութերի բարձր կոնցենտրացիան, կիրառում են կենտրոնախույզ 
ջարդիչ չանչազատող մեքենաներ: 

Սպիտակ գինիներում տանինների զանգվածային կոնցենտրացիայի բարձրացումը 
կենտրոնախույզ ջարդիչների բացասական կողմն է: 

Սռնիավոր ջարդիչներ 

Սռնիավոր (գրտնակային) ջարդիչներում խաղողի ողկույզների ջարդումը կատարվում է երկու 
հակառակ պտտվող սռնիների միջոցով: Ըստ կառուցվածքի գրտնակային ջարդիչը կազմված է՝ 
ընդունող բունկերից, շարժաբեր երկու կամ չորս ջարդող գրտնակներից, պատյանով և 
շրջանակով, որի վրա մոնտաժվում են բոլոր հավաքական միավորները: Գրտնակները 
պատված են գինեգործության մեջ օգտագործման համար թույլատրված սննդային ռետինով: 
Ջարդիչ սարքի կոնստրուկցիան նախատեսում է գրտնակների միջև 3-8մմ-անոց արանքի 
կարգավորման հնարավորություն: Սարքը ունի ապահովիչ մեխանիզմ՝ գլանների մեջ օտար 
առարկաներ ընկնելու պարագայում գլանները անջատելու համար: 
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2.5  ՄԱՄԼԻՉՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

Ուսումնառության արդյունք 2. Խաղողի առաջնային վերամշակման աշխատանքներում 
օգտագործվող սարքավորումները և դրանց կառուցվածքը: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ խաղողի փլուշի մամլման 
մամլիչների կազմի և աշխատանքի սկզբունքի և առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 

Մամլիչների օգտագործում են քամված փլուշից քաղցուն անջատելու, խաղողի ամբողջական 
ողկույզները մամլելու, ինչպես նաև կարմիր գինիների արտադրությունում խմորված փլուշից 
գինենյութը անջատելու համար: 

Մամլման գործընթացը դիտվում է, որպես դեֆորմացված ծակոտկեն միջավայրում ճզմվող 
հեղուկի շարժում: 

Մամլման արդյունավետության վրա մեծ ազդեցություն ունի հոսիչներում ինքնահոս քաղցուի 
նախապես վերցնելը: Քաղցուի նախնական վերցման արդյունքում մամլող սարքավորման 
արտադրողականությունը բարձրանում է 30-40%-ով: Որպես կանոն մամլման գործընթացն 
իրականացվում է երկու՝ սկզբունքորեն տարբեր եղանակով:  

 ուժի ազդեցությամբ փլուշի ծավալի փոփոխությամբ, առանց դրենաժային մակերեսի 
նկատմամբ նրա տեղափոխման, 

 փլուշի ծավալի փոփոխությամբ դրենաժային մակերեսի նկատմամբ նրա 
տեղափոխմամբ: 

Առաջին դեպքում օգտագործվում են ընդհատ գործողության, իսկ երկրորդ դեպքում 
անընդհատ գործողության մամլիչներ: 

Ընդհատ գործողության մամլիչներ 

Այս տիպի մամլիչները ապահովում են բարձր որակի քաղցուի ստացումը: Քաղցուի 
անջատումը այս մամլիչներում փլուշի կամ ամբողջական խաղողի ճզմման ժամանակ տեղի է 
ունենում խնայող ռեժիմներում՝ առանց խաղողի պինդ մասերի ավելորդ տրորման, առանց 
սերմերի քայքայման, ջարդման: Այս մամլիչների հիմնական և կարևոր թերությունը նրանց ցածր 
արտադրողականությունն է: Այսպիսի մամլիչների շարքին են դասվում զամբյուղավոր 
մամլիչները: 

Զամբյուղավոր մամլիչներ 

Մամլիչների կոնստրուկցիայի հիմնական տարրը զամբյուղն է: Տարբերում են ուղղահայաց և 
հորիզոնական տիպի մամլիչներ: Ըստ մամլող սկավառակի դիրքի՝ ուղղահայաց մամլիչները 
լինում են վերին և ստորին ճնշման: Հորիզոնական զամբյուղավոր մամլիչները, ըստ մամլման 
ճնշում ստեղծելու եղանակի, բաժանվում են միասկավառակ և երկսկավառակ, հիդրավլիկ, 
հիդրոմեխանիկական և պնևմատիկ մամլիչների: 
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Վերին ճնշման ուղղահայաց մամլիչների կոնստրուկցիան կազմված է փորոքից 
(պլատֆորմից), զամբյուղից, մամլող մեխանիզմից և պտուտակից, որն անշարժ ամրացված է 
փորոքի կենտրոնում: Փորոքը ոտիկներ ունի և մամլիչի հիմքն է: Մամլիչի զամբյուղից հոսող 
քաղցուի հեռացման համար փորոքը վաք ունի: 

Փորոքի վրա տեղադրված է երկու կեսից կազմված դրենաժային ցանց: Դրենաժային ցանցի 
շուրջը տեղադրվում է զամբյուղ՝ պատրաստված նեղ կաղնե շերտաձողիկներից կամ 
չժանգոտվող մետաղից: Սրանք շարժման են բերվում ձեռքով, հիդրավլիկ կամ 
էլեկտրամեխանիկական ձևով: 

Պնևմատիկ զամբյուղավոր մամլիչներ 

Խաղողի զանգվածի մամլումն այս մամլիչներում կատարվում է սեղմված օդը մղելով 
զամբյուղի մեջ տեղադրված ռետինե բալոնի մեջ կամ ռետինե մեմբրանին: Շառավղային 
ճնշման շնորհիվ ստացող քաղցուն բարձր որակ է ունենում այլ զամբյուղավոր մամլիչների 
համեմատությամբ: 

 

2.6 ԻՆՔՆԱՀՈՍ ՔԱՂՑՈՒԻ ԱՆՋԱՏՄԱՆ ՀՈՍԻՉՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ՝ ԴՐԱՆՑ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 2. Խաղողի առաջնային վերամշակման աշխատանքներում 
օգտագործվող սարքավորումները և դրանց կառուցվածքը: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ ինքնահոս քաղցուն 
անջատելու հոսիչների տեսակների, աշխատանքի սկզբունքի, կազմի վերաբերյալ: 

Քաղցուի ինքնահոս ֆրակցիան անջատվում է հոսիչների միջոցով, որը թույլ է տալիս 
մամլիչների արտադրողականությունը ավելացնել 30-40%-ով: Ինքնահոս քաղցուի անջատման 
սարքավորումները բաժանվում են ընդհատ և անընդհատ գործողության մեքենաների քաղցուն 
վերցնելու ժամանակ առանձնացվում են հետևյալ հիմնական գործողությունները՝ 

 փլուշի բեռնում, 
 փլուշից քաղցուի առանձնացում և մասնակիորեն քամված փլուշի բեռնաթափում: 

Հոսիչներին ներկայացվող հիմնական տեխնոլոգիական պահանջները՝ 

 հոսելիս քաղցուի նվազագույն օդահարում,  
 քաղցուի անջատման գործընթացը պետք է անցնի առանց փլուշի տրորմամբ, 
 քաղցուն վերցնելու ժամանակահատվածը պետք է լինի նվազագույն,  
 քաղցուի մեջ կախույթների զանգվածային բաժինը պետք է նվազագույնը լինի, 
 փլուշից քաղցուի միջին ելքը պետք է կազմի 50-55 դալ/տ: 

Ընդհատ գործողության հոսիչներ 

Քաղցուի անջատումը փլուշից նմանատիպ մեքենաներում տեղի է ունենում ծանրության ուժի 
ազդեցության տակ: Փորձերը ցույց են տվել, որ ազատ քաղցուի անջատման գործընթացը 
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ծակոտկեն միջնորմերով բնութագրվում է բարձր ակտիվությամբ՝ ըստ քաղցուի ելքի և 
արագության սկզբնական շրջանի 6-10 րոպե: Այնուհետ և գործընթացի ակտիվությունը կտրուկ 
ընկնում է և մնում ցածր մակարդակի վրա: Քաղցուի ելքը ակտիվ փուլում կազմում է փլուշի մեջ 
քաղցուի ազատ քանակի 85%-ը: 

Խաղողի փլուշից քաղցուի անջատման հետազոտությունների արդյունքում սահմանվել է, որ 
փլուշի շերտի նպաստավոր բարձրությունը 500մմ է, 100-500մմ շրջակայքում քաղցուի 
անջատման արագությունը աճում է 12-16%-ով: Այնուհետև փլուշի շերտի 500-1400մմ 
բարձրության դեպքում իջնում է 18-24%-ով: Փլուշի, որպես ֆիլտրող շերտի ազդեցությունը 
նկատելի է մոտ 100մմ բարձր արժեքի դեպքում, մինչև այդ բարձրությունը քաղցուի որակական 
բնութագրերը գրեթե չեն փոխվում: 

Այս հոսիչները տեղադրում են մամլող սարքի վերևում, գրավիտացիոն ուժերի ազդեցության 
տակ ընկնում է մասնակիորեն քաղցուազրկված փլուշը: Այս հոսիչներում քաղցուն սկսում են 
վերցնել բեռնման հետ միաժամանակ; 

Անընդհատ գործողության հոսիչներ  

Կախված հիմնական բանող օրգանից՝ անընդհատ գործողության հոսիչներին են դասում 
աշտարակային կամ խողովակաձև, ժապավենային, շնեկային, ռոտացիոն, թմբուկային 
հոսիչներ: 

Թմբուկային հոսիչը իրենից ներկայացնում է ցանցավոր գլան, որը տեղակայված է 
պատվանդանի վրա: Գլանը դանդաղ պտույտ է ստանում էլեկտրական շարժիչից ռեդուկտորի 
միջոցով: Փլուշը կաշեփողով դրվում է գլանի ներսի մաս՝ մեքենայի գլխամաս: Ցանցավոր 
գլանի իր ամբողջ երկայնքով պտտման ժամանակ փլուշից առանձնանում է քաղցուն, որը 
հոսում է գլանի տակ տեղակայված հավաքարան: Մասնակի քամված փլուշը գլանի պտտմամբ 
շարժվում է երկայնքով և դուրս է գալիս գլանի մյուս ծայրին տեղակայված դատարկող անցքի 
միջոցով: Թմբուկային հոսիչների հիմնական թերությունը քաղցուի ցածր ելքն է: Նրա 
չափազանց օդահարումը քաղցուի հարստացումը կախույթներով: Խողովակավոր գլանը 
ուղղահայաց տիպի հոսիչ է: Նրանից քաղցուն անջատվում է անընդհատ հոսքով 
փլուշապոմպով ստեղծվող ավելցուկային ճնշման դեպքում:  

Ժապավենային հոսիչներ: Սրանց հիմնական բանող օրգանը մեկ կամ մի քանի ֆիլտրող 
ժապավեններն են: Կախված աշխատանքային ռեժիմից՝ ժապավենային սարքը ապահովում է 
քաղցուի 50-75 դալ/տ ելք, ընդ որում քաղցուի մեջ կախույթների զանգվածային մասը 
սովորաբար չի գերազանցում 3%-ը: 

Մեր հայրենական գինեգործության բնագավառում լայն տարածում ունեն և գործածվում են 
շնեկային արտադրվող 10-100 տ/ժ արտադրողականության BCCW և BCH տիպի հոսիչներ: 
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ՄՈԴՈՒԼ 3. ՊԱՐԶԵՑՄԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

3.1 ՊԱՐԶԵՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՄԱՆՆԵՐԻ, ՔԱՂՑՈՒՆ ՏԵՂԱՓՈԽՈՂ 
ՊՈՄՊԵՐԻ, ՕԺԱՆԴԱԿ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Նախապատրաստել արտադրամասը քաղցուի պարզեցման 
համար: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ պարզեցման 
պահամանների տեսակների, դրանց և բաժանմունքի նախապատրաստական աշխատանքների 
վերաբերյալ: 

Նախապատրաստական աշխատանքներում կարևորվում է պարզեցման բաժանմունքի 
նախապատրաստումը խաղողի վերամշակման սեզոնի համար: Պարզեցումն իրականացվում է 
պարզեցման համար նախատեսված պահամաններում, որոնք կարող են լինել  

 մետաղական,  
 մետաղական արծնապատ,  
 չժանգոտվող մետաղական:  

Մետաղական պահամանների ներքին մակերեսը անհրաժեշտ է պատել թթվակայուն 
ներկերով` որոնք թույլատրված են օգտագործելու գինեգործության մեջ: Անկախ 
տարողությունների տեսակից, անհրաժեշտ է մաքրել և ախտահանել պահամանները, քաղցուի 
տեղափոխման համար նախատեսված պոմպերը, ռետինե փողրակները, ապակե 
խողովակաշարը, մաքրել լվանալ բաժանմունքի հատակն ու պատերը: Բաժանմունքն 
անհրաժեշտ է ապահովել սառը և տաք ջրով, դրանց համապատասխան ջրատար ռետինե 
փողրակներով, քաղցուի սոսնձման նպատակով բենտոնիտի բանվորական լուծույթ 
պատրաստելու համար խառնիչ ունեցող փոքր տարողության տարայով:  

Նախապատրաստել բաժանմունքի ջերմային ռեժիմը կարգավորող համակարգը, եթե 
այդպիսինը կա: 

 

3.2 ՔԱՂՑՈՒԻ ՊԱՐԶԵՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ: ՔԱՂՑՈՒԻ ՊԱՐԶԵՑՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ 
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 2. Քաղցուն տեղափոխել և ենթարկել պարզեցման: 
Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ քաղցուի պարզեցման 

եղանակների և պարզեցման վրա ազդող գործոնների վերաբերյալ: 

Ինչպես ինքնահոս, այնպես էլ մամլումից առաջացած քաղցուն պղտոր է լինում: 
Պղտորեցնող նյութերն են՝ չանչի, մաշկի, կորիզի կտորները, որոնք անցնում են քաղցուի մեջ: 
Քաղցուն պղտորեցնում են նաև խաղողի հետ այգուց եկած փոշին, բուժանյութերի 
մնացորդները, փոխադրման տարայից, վերամշակող մեքենաներից քաղցուի մեջ անցած 
շաքարասնկերը, բորբոսասնկերի միցելիաները, բակտերիաների բջիջները, սպորները, ինչպես 
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նաև խաղողի լորձանյութերը, որոնց քանակն ու տեսակը կախված է խաղողի սորտից, մշակման 
պայմաններից: Այս բոլոր պղտորեցնող նյութերը կախյալ վիճակում մնալով քաղցուի մեջ, 
ազդում են հետագայում գինու բաղադրության ու համի վրա: 

Պղտորեցնող նյութերի հեռացնելը, այսինքն` քաղցու պարզեցնելը մեծ նշանակություն ունի 
գինու որակի համար: Պարզեցրած քաղցուից ստացված գինին անհամեմատ ավելի լավորակ է 
քան պղտոր քաղցուից ստացվածը, որն ունենում է ավելի մաքուր համ և պահպանում է 
սորտային բուրմունքը: Գինին ստացվում է պարզ, առողջ և կայուն: 

Քաղցուի պարզեցման մի քանի եղանակներ կան: Քաղցուն կարելի է պարզեցնել  

 ֆիլտրելու միջոցով,  
 ցենտրիֆուգի օգնությամբ,  
 թողնելով հանգիստ վիճակում, որի ընթացքում պղտորեցնող նյութերը իջնում են 

տարայի հատակը: 

Ներկայումս քաղցուի պարզեցման տարածված ձևը չխմորված քաղցուն պահամանի մեջ 
որոշ ժամանակ հանգիստ վիճակում պահելն է: Քաղցուի պարզելը արագացնելու, որակը 
լավացնելու նպատակով խորհուրդ է տրվում այն վերամշակել բենտոնիտով: 

Քաղցուի պարզելու տևողությունը և պարզության աստիճանը կախված են  

 նրա տեսակարար կշռից,  
 ջերմությունից,  
 տարայի բարձրությունից:  

Միևնույն պայմաններում, որքան մեծ է քաղցուի շաքարի պարունակությունը, այնքան 
դանդաղ կպարզի քաղցուն և հակառակը: Սովորական ջերմության պայմաններում մեծ 
պահամաններում քաղցուն պարզում է 12-16 ժամվա ընթացքում: Պարզեցումը սովորական 
պայմաններում չպետք է գերազանցի 24 ժամը: 

Շաքարասնկերի զարգացումը կարելի է դանդաղեցնել կամ դադարեցնել ջերմությունն 
իջեցնելով: Գործնականում պարզեցման համար նպաստավոր ջերմությունը մինչև 180C է: 
Քաղցուն պարզեցնելու, ինչպես նաև առողջ ու բարձրորակ գինի ստանալու համար կարևոր 
գործնական նշանակություն ունի օպտիմալ ու ռացիոնալ կերպով կատարվող սուլֆիտացումը: 

Պարզեցումը 

Պտղահյութը կիսադիսպերս համակարգ է: Որպեսզի ստացվի պարզ թափանցիկ հյութ, 
անհրաժեշտ է հյութն ազատել անզեն աչքի համար տեսանելի կախված մասնիկներից: 
Անջատված թարմ հյութը կոլոիդ լուծույթ է, մասնիկների չափերը 10-6-10-7մ: Այդ մասնիկները 
անլուծելի են, ունեն միջավայրից բաժանման մակերես, տիրապետում են ազատ մակերեսային 
էներգիայի: Այդ էներգիան ունի նվազելու միտում, որը բերում է մասնիկների խոշորացման և 
նստեցման: Հյութերում կոլոիդների ընդհանուր քանակը կախված է պտղի տեսակից և սորտից, 
ինչպես նաև բնակլիմայական պայմաններից: Խաղողի հյութում կոլոիդների ընդհանուր 
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պարունակությունը տատանվում է 4-12գ/լ, իսկ խնձորի հյութում մինչև՝ 5գ/լ: Որպեսզի 
անջատվեն կախված մասնիկները և ստացվի պարզ հյութ, անհրաժեշտ է խախտել կոլոիդ 
համակարգը, առաջացնելով նստվածք: Հյութի բաժանումը նստվածքի և պարզ հեղուկի կոչվում 
է պարզեցում: Պարզեցման համար բավական է կոլոիդների քանակի կրճատում 20-30%-ով:  

Տարբերվում են հյութերի պարզեցման հետևյալ եղանակները.  

1) ֆիզիկական, որը չի բերում հյութի քիմիական կազմի փոփոխության, դրանցից են 
քամումը, նստեցումը, ցենտրիֆուգումը, էլեկտրասեպարացիան և որոշ չափով 
բենտոնիտով սոսնձումը: 

2) ֆերմենտատիվ, երբ բնական կամ ներմուծված ֆերմենտների ազդեցությամբ տեղի են 
ունենում կենսաքիմիական և ֆիզիկաքիմիական փոփոխություններ՝ առաջ բերելով 
սեդիմետացիա (մասնիկների միացում, խոշոր մասնիկների գոյացում և նստեցում): 

3) կոլոիդաքիմիական, որն ուղղված է կոլոիդ համակարգի քայքայմանը՝ սոսնձման 
տարբեր եղանակներ, պարզեցումը կուպաժով, ջերմային մշակում (արագ տաքացում, 
սառեցում և հալում) մշակում կոագուլյանտով (սպիրտ): 

4) քիմիական՝ հիմնված հյութում պարունակվող նյութերի փոխներգործության վրա, կամ 
քիմիական ռեագենտի ավելացմամբ:  

Պարզեցման եղանակները ունեն համակցված բնույթ: Քամումն իրականացվում է հյութից 
պտղամսի խոշոր մասնիկների հեռացման համար: Հյութն անց է կացվում է 0,75մմ անցքերի 
տրամագիծ ունեցող չժանգոտվող պողպատյա մաղերով կամ կոշտ կտորի միջով: Նստեցումը 
անհրաժեշտ է, որպեսզի մասնիկները ծանրության ուժի շնորհիվ անջատվեն և նստեն 
տարողության հատակին: Նստեցումը հնարավոր է ազատվել միայն 10-4սմ տրամագծով 
մասնիկներից: 

 

3.3 ԾԾՄԲԱՅԻՆ ԱՆՀԻԴՐԻԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ: ԱՆՀԻԴՐԻԴԻ 
ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 3. Կիրառել ծծմբային անհիդրիդ և սոսնձանյութեր: 
Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ ծծմբային անհիդրիդ 

կիրառման վերաբերյալ սպիտակի եղանակով խաղողի վերամշակման գինու պատրաստման 
գործընթացում 

Ծծմբային անհիդրիդը գինեգործության մեջ օգտագործվող հիմնական հակասեպտիկներից 
է: Գինուն, գինենյութին կամ քաղցուին ավելացնելիս այն փոխակերպվում է ծծմբային թթվի, որն 
օժտված է ուժեղ հակասեպտիկ հատկությամբ և վնասազերծում է միկրոօրգանիզմների 
կենսագործունեությունը: Ծծմբային թթվի ազդեցությունը միկրոօրգանիզմների տարբեր 
տեսակների վրա միանման չէ: Թթվի նկատմամբ ավելի զգայուն են կաթնաթթվային և 
քացախաթթվային բակտերիաները: Թթվի մահացու դոզան բակտերիաների համար չորս 
անգամ պակաս է շաքարասնկերի համար դոզայից: Հենց թթվի միկրոօրգանիզմների վրա 



45 

 

տարբեր ազդեցության հատկությունը նկատի ունենալով, այն օգտագործում են քաղցուների 
պարզեցման համար: 

Քաղցուի, գինու մեջ ծծմբային թթուն գտնվում է ազատ և կապված վիճակում: Ակտիվ է 
ազատ թթուն: Քաղցուին կամ գինուն տրված թթվի աննշան մասն է մնում ազատ վիճակում, 
հիմնական մասը արագ միանում է ալդեհիդներին, շաքարներին առաջացնելով անկայուն 
միացություններ: Պարզեցման պահաման տեղափոխված քաղցուին անմիջապես տրվում է 
ծծմբային անհիդրիդ, տրվող անհիդրիդի քանակը կախված է ջերմաստիճանից, քաղցուի 
վարակվածության աստիճանից: Առողջ խաղողի վերամշակումից ստացված քաղցուին տրվում է 
50-80մգ/լ, եթե խաղողը վնասված է և մասամբ ծածկված բորբոսով, տրվում է ավելի բարձր՝ 
100-120մգ/լ, իսկ եթե խաղողը լրիվ վնասված է և սաստիկ ծածկված բորբոսով՝ 120-150մգ/լ: 

Ծծմբային անհիդրիդը կարելի է տալ ծծմբային պատրույգների կամ ծծմբի այրման միջոցով, 
անմիջապես հեղուկ ծծմբային անհիդրիդ ավելացնելով կալիումի պիրոսուլֆիտ տալով, ընդ 
որում պիրոսուլֆիտը տրվում է հեղուկ անհիդրիդի տրվող չափաբաժնի կրկնակի չափով: 

Ըստ Ա.Ֆրոլով-Բագրեևի և Գ.Աղաբալյանցի տվյալների, չխմորված քաղցուի մեջ մտցված 
ծծմբային անհիդրիդը ձգձգում է խմորման սկիզբը՝ 30 մգ/լ՝ 12 ժամով, 50մգ/լ՝ 24 ժամով, 75մգ/լ՝ 
60 ժամով, 100մգ/լ՝ 5 օրով, 150մգ/լ՝ 18 օրով: 

Ծծմբի անհիդրիդը անգույն, ծանր, խեղդող գազ է, այն առաջացնում է շնչառական ուղիների 
լորձաթաղանթի բորբոքում: 

Ծծմբային անհիդրիդ օգտագործելիս, աշխատանքներ կատարել հակագազով կամ հատուկ 
դնչակալներով: 

 

3.4 ԲԵՆՏՈՆԻՏ: ԲԵՆՏՈՆԻՏԻ ՋՐԱՅԻՆ ՍՈՒՍՊԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ: ԲԵՆՏՈՆԻՏԻ 
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄԸ: ԲԵՆՏՈՆԻՏԱՅԻՆ ՆՍՏՎԱԾՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

Ուսումնառության արդյունք 3. Կիրառել ծծմբային անհիդրիդ և սոսնձանյութեր: 
Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ բենտոնիտի, 

բենտոնիտի ջրային լուծույթի պատրաստման, որպես սոսնձանյութ օգտագործելու վերաբերյալ: 

Բենտոնիտը ալյումինասիլիկատ է: Արտադրության մեջ հանդիպում է բաց գորշավուն փոշու 
ձևով: Շնորհիվ իր մեծ ադսորբող հատկության, բենտոնիտը լայն կիրառություն ունի 
գինեգործության մեջ: Այն օգտագործվում է քաղցուի, գինենյութի, գինիների պարզեցման, 
ինչպես նաև սպիտակուցային պղտորումների նկատմամբ գինենյութի և գինիների 
կայունացման համար: Բենտոնիտի ջրային սուսպենզիան պատրաստում են խառնիչ ունեցող 
չափագրված ամանների մեջ: Այդ նպատակով օգտագործվող ջրի կոշտությունը չպետք է 
գերազանցի 6 աստիճանը: Սուսպենզիա պատրաստելու համար վերցնում են բենտոնիտի 
որոշակի քանակություն և թրջում են 75-800C տաք ջրով՝ 1:2 հարաբերությամբ և թողնում մեկ 
օր: Այդ ընթացքում բենտոնիտը ինտենսիվորեն ուռչում է և վեր է ածվում համասեռ զանգվածի: 
Հաջորդ օրը տարայի մեջ ուռչած բենտոնիտի վրա անընդհատ խառնելով ավելացնում են 75-
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800C տաք ջուր: Ստացված զանգվածը թողնում են մեկ օր հանգստանա: 100լ 20%-նոց 
սուսպենզիա պատրաստելու համար, անհրաժեշտ է վերցնել 20կգ բացարձակ չոր բենտոնիտ և 
պատրաստել վերը նշված ձևով, լուծույթի ծավալը հասցնելով 100 լիտրի: Օգտագործելուց առաջ 
սուսպենզիան խառնում են, թողնում հանգիստ 20-25 րոպե, ապա օգտագործում: 
Արտադրական վերամշակման համար 20%-անոց ջրային սուսպենզիայի անհրաժեշտ 
քանակությունը առանձին տարայում խառնում են վերամշակվող հեղուկին և անմիջապես 
անընդհատ խառնելով ավելացնում վերամշակվող զանգվածին: Քաղցուն բենտոնիտով 
վերամշակելուց հետո թողնում են պարզվելու 12-24 ժամ, որից հետո անջատում են նստվածքից 
և ուղարկում խմորման: Փոխլցումից հետո առաջացած բենտոնիտային նստվածքը մամլում են: 
Մամլումից առաջացած մամլման ֆրակցիայի գինին կամ քաղցուն, ելնելով որակից, 
օգտագործում են շարքային գինիների արտադրությունում կամ ուղարկվում է ուտիլիզացման: 
 

3.5 ՓՈԽԼՑՈՒՄ: ՓՈԽԼՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ: ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՔԱՂՑՈՒՆ ՆՍՏՎԱԾՔԻՑ 
ԱՆՋԱՏԵԼՈՒ, ԽՄՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՄԱՆՆԵՐ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ 

Ուսումնառության արդյունք 4. Պարզեցրած քաղցուն անջատել նստվածքից և ուղարկել 
խմորման: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ պարզեցված քաղցուն 
նստվածքից անջատելու, փոխլցման եղանակների վերաբերյալ: 

Պարզեցված գինենյութի անջատումը նստվածքից անվանում են փոխլցում: Գինենյութի 
պահպանման ընթացքում պահամանի հատակին առաջանում է նստվածք, որը կազմված 
գինեքարից, ներկանյութերից, սպիտակուցային միացություններից, շաքարասնկերից և այլ 
միկրոօրգանիզմներից, այդ թվում այնպիսիներից, որոնք կարող են առաջացնել գինու 
հիվանդություններ: Այդ իսկ պատճառով գինենյութի նստվածքից ճիշտ ժամանակին 
անջատումը միանգամայն անհրաժեշտ գործողություն է: 

Փոխլցումը կատարվում է փակ և բաց եղանակներով: Բաց փոխլցումը, որի ժամանակ օդը 
ազատ շփվում է գինու հետ, քաշող խողովակը իջեցվում է փոխլցվող տարայի մեջ, տարայի 
հատակից որոշ բարձրության վրա, այնպես, որ չհասնի նստվածքին, խողովակի մյուս ծայրը, 
որին կարող է ամրացված լինի կռան (փական) իջեցնում են տարայի մեջ (տաշտի), որտեղից 
պոմպի միջոցով մղում են պահպանման պահամանի մեջ: Առանձին դեպքերում տաշտի մեջ 
ցանց են տեղադրում, գինենյութը լցվում է ցանցի վրա և ցանցի տակից գինենյութը քաշող 
խողովակով, խառնվում է օդի հետ: 

Փակ փոխլցման նպատակը գինենյութը նստվածքից անջատելն է այնպես, որ վերջինս 
չհարստանա թթվածնով, չշփվի օդի հետ: Այս եղանակով սովորաբար փոխլցնում են 
հասունացած և հնեցված գինիները, որոնց հարստացումը թթվածնով նպատակահարմար չէ:  

Ավելի կարևոր է առաջին փոխլցումը, գինենյութի անջատումը, շաքարասնկերի նստվածքից: Այս 
դեպքում նստվածքը շաքարասնկերից բացի պարունակում է նաև միկրոօրգանիզմներ, որոնք 
ուշ անջատելու դեպքում կարող են բացասաբար ազդել գինու որակի վրա:  

Փոխլցման ժամանակ գինենյութը մասամբ ազատվում է իր մեջ տարրալուծված ածխաթթու 
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գազից (CO2), հարստանում է թթվածնով, որի հետևանքով գինենյութում արագանում է 
օքսիդացման պրոցեսները: Երիտասարդ գինենյութերը, որոնք առավել հարուստ են 
սպիտակուցային նյութերով, ավելի շատ կարիք ունեն փոխլցման, քան հնեցրած գինիները: 

Հաճախակի փոխլցումներով կարող ենք արագացնել երիտասարդ կոպիտ գինիների 
հասունացումը, մինչդեռ ավելի նուրբ և թեթև գինիների որակը կարող է վատանալ: 

Պարզեցված քաղցուն նստվածքից անջատելու նպատակով փոխլցնում են, տեղափոխում 
խմորման պահամաններ: Փոխլցումը կատարվում է երկրորդ եղանակով:  

Պետք է նկատի ունենալ, որ յուրաքանչյուր փոխլցումից հետո գինին կամ գինենյութը պետք է 
հարստացնել ծծմբային անհիդրիդով (SO2) 30մգ/լ չափով: 

Փոխլցումից ազատված պահամանները անմիջապես պետք է մաքրել, հեռացնելով 
նստվածքը, լվանալ: Եթե պահամանը դատարկվել է խմորումից հետո, ապա պետք է այն 
ազատել ածխաթթու գազից, որը կարող է կուտակված լինել պահամանում: Դրա համար կամ օդ 
են մղում պահամանի մեջ, կամ բաց են թողնում պահամանի ներքինի և վերևի դռնակները կամ 
փականները:  

 

3.6 ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՂ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻՑ ԵԼՆԵԼՈՎ, ԱՆՋԱՏՎԱԾ 
ՔԱՂՑՈՒՆ ԸՍՏ ՖՐԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՐԶԵՑՄԱՆ ՊԱՀԱՄԱՆՆԵՐ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ, 

ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼՈՒ, ՔԱՂՑՈՒԻ ՊԱՐԶԵՑՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 4. Պարզեցրած քաղցուն անջատել նստվածքից և ուղարկել 
խմորման: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ ըստ պատրաստվող 
գինու տեսակի քաղցուի պարզեցմանը ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ: 

Պատրաստվող գինիները տարբեր են և ամեն գինի ունի իր պատրաստման 
տեխնոլոգիական առանձնահատկությունն ու տիպին բնորոշ բաղադրությունը: 

Այսպես, սեղանի գինիները բնորոշվում են իրենց նրբությամբ, թեթևությամբ և սեղանի գինու 
որակական ցուցանիշները որոշ չափով կախված է խաղողի վերամշակման մեթոդից:  

Խաղողի սորտերի լայն տեսականին հնարավորություն է ընձեռում պատրաստել սկսած 
սաստիկ էքստրակտիվ բարձր սպիրտայնությամբ, մինչև թույլ էքստրակտիվ չափավոր 
սպիրտայնության գինիներ: Սեղանի գինիների համար քաղցուն պետք է ունենա էքստրակտիվ 
նյութերի չափավոր, արոմատիկ նյութերի նվազագույն քանակություն և այլն: Այս գինիների 
համար անհրաժեշտ է պարզեցման համար պարզեցման պահամաններ տեղափոխել ինքնահոս 
և մամլման առաջին ֆրակցիայի քաղցուն: Մամլման մնացած ֆրակցիաները տեղափոխել 
պարզեցման թունդ և աղանդերային գինիների պատրաստման համար: Կոնյակի գինենյութի 
պատրաստման համար օգտագործվում է ինքնահոս և մամլման 1ին և 2-րդ ֆունկցիաների 
քաղցուները, սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ այս դեպքում չի կարելի պարզեցման համար 
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օգտագործել ծծմբային անհիդրիդ, քանի որ այն կոնյակի գինենյութում չի թույլատրվում: 
Սուլֆիտացրած քաղցուների պատրաստման դեպքում օգտագործում են քաղցուի բոլոր 
ֆրակցիաները և պարզեցման, այնուհետև հետագա պահպանման համար տրվում է 500մգ/լ և 
ավելի ծծմբային անհիդրիդ: Պարզեցման համար, բացի ծծմբային անհիդրիդից, կիրառում են 
ցրտով ներգործելու մեթոդը: Այս կապակցությամբ օգտագործում են սառնարանային հատուկ 
հարմարանքի միջոցով ստացված սառնությունը, բացի այդ պարզեցման ջերմաստիճանային 
ռեժիմը կարգավորում են օգտագործելով սառը ջուր: Քաղցուի պարզեցման համար անհրաժեշտ 
է քաղցուի մեջ մտցնել 50-60մգ/լ ծծմբային անհիդրիդ և ջերմաստիճանը պահպանել 8-100C-ի 
սահմաններում: 

 

3.7 ՓՈԽԼՑՈՒՄ: ՓՈԽԼՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ: ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՔԱՂՑՈՒՆ ՆՍՏՎԱԾՔԻՑ 
ԱՆՋԱՏԵԼՈՒ, ԽՄՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՄԱՆՆԵՐ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ 

Ուսումնառության արդյունք 4. Պարզեցրած քաղցուն անջատել նստվածքից և ուղարկել 
խմորման: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ ըստ պատրաստվող 
գինու տեսակի քաղցուի պարզեցմանը ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ: 

Պարզեցված գինենյութի անջատումը նստվածքից անվանում են փոխլցում: Գինենյութի 
պահպանման ընթացքում պահամանի հատակին առաջանում է նստվածք, որը կազմված 
գինեքարից, ներկանյութերից, սպիտակուցային միացություններից, շաքարասնկերից և այլ 
միկրոօրգանիզմներից, այդ թվում այնպիսիներից, որոնք կարող են առաջացնել գինու 
հիվանդություններ: Այդ իսկ պատճառով գինենյութի նստվածքից ճիշտ ժամանակին 
անջատումը միանգամայն անհրաժեշտ գործողություն է: 

Փոխլցումը կատարվում է փակ և բաց եղանակներով: Բաց փոխլցումը, որի ժամանակ օդը 
ազատ շփվում է գինու հետ, քաշող խողովակը իջեցվում է փոխլցվող տարայի մեջ, տարայի 
հատակից որոշ բարձրության վրա, այնպես, որ չհասնի նստվածքին, խողովակի մյուս ծայրը, 
որին կարող է ամրացված լինի կռան (փական) իջեցնում են տարայի մեջ (տաշտի), որտեղից 
պոմպի միջոցով մղում են պահպանման պահամանի մեջ: Առանձին դեպքերում տաշտի մեջ 
ցանց են տեղադրում, գինենյութը լցվում է ցանցի վրա և ցանցի տակից գինենյութը քաշող 
խողովակով, խառնվում է օդի հետ: 

Փակ փոխլցման նպատակը գինենյութը նստվածքից անջատելն է այնպես, որ վերջինս 
չհարստանա թթվածնով, չշփվի օդի հետ: Այս եղանակով սովորաբար փոխլցնում են 
հասունացած և հնեցված գինիները, որոնց հարստացումը թթվածնով նպատակահարմար չէ:  

Ավելի կարևոր է առաջին փոխլցումը, գինենյութի անջատումը, շաքարասնկերի նստվածքից: 
Այս դեպքում նստվածքը շաքարասնկերից բացի պարունակում է նաև միկրոօրգանիզմներ, 
որոնք ուշ անջատելու դեպքում կարող են բացասաբար ազդել գինու որակի վրա:  

Փոխլցման ժամանակ գինենյութը մասամբ ազատվում է իր մեջ տարրալուծված ածխաթթու 
գազից (CO2), հարստանում է թթվածնով, որի հետևանքով գինենյութում արագանում է 
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սպիտակուց

Հաճախա
հասունացո

Պարզեց
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հարստացն

Փոխլցում
նստվածքը, 
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ցային նյութ

ակի փոխլ
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ված քաղց
պահամանն

նկատի ուն
ել ծծմբային

մից ազատ
 լվանալ: 
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ահամանի 
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թերով, ավե

լցումներով 
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ն անհիդրի

տված պա
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գազից, որը 
մեջ, կամ բ

 

Երիտասար
ելի շատ կա

կարող ե
ուրբ և թեթ

ածքից անջ
ումը կատա

ուրաքանչյո
իդով (SO2)) 

ահամաննե
ամանը դա
կարող է կ

բաց են թող
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դ գինենյո
արիք ունեն 

ենք արագ
թև գինիներ

ջատելու ն
արվում է եր

ուր փոխլցո
30մգ/լ չափ

րը անմիջ
ատարկվել 
կուտակված
ղնում պահա

 

ութերը, ո
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արող է վա

վ փոխլցնու
անակով:  

գինին կամ
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մից հետո, 
համանում: 
րքինի և վե

ավել հար
ցրած գինին

դ կոպիտ 
տանալ: 

ւմ են, տեղ

մ գինենյութ

մաքրել, հե
ապա պե
Դրա համա

երևի դռնակ

րուստ են 
ները: 

գինիների 

ղափոխում 

թը պետք է 

եռացնելով 
ետք է այն 
ար կամ օդ 
կները կամ 
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ՄՈԴՈՒԼ 4. ԿԱՐՄԻՐ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

4.1 ՓԼՈՒՇԻ ԽՄՈՐՄԱՆ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ, ԹՐՄԵՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԻՆՈՒ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Փլուշը տեղափոխել թրմեցման պահամաններ, ենթարկել 
մասնակի կամ լրիվ խմորման: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ կարմիր փլուշի խմորման 
ջերմաստիճանի և թրմեցման տևողության նշանակության կարևորության մասին: 

Կարմիր փլուշի խմորումը նորմալ ընթանալու համար լավագույն ջերմաստիճանը 28-32°C է: 
Փակ տարողություններում լողացող կամ սուզված գլխարկով խմորման ժամանակ, ջերմության 
կորուստները քիչ են և պահամանում ջերմաստիճանը խիստ բարձրանում է: Բացի այդ հաճախ 
թթվածնի պակասության հետևանքով, խմորիչների բազմացման համար անհրաժեշտ խմորումը 
դադարում է, որը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում մանիտային խմորման մանրէների 
զարգացման համար, ինչը ցանկալի չէ: Վերջին տարիներին ջերմաստիճանը կարգավորելու 
համար խմորման նպատակով մետաղյա սարքեր, այսպես ասած տանկեր են կիրառում: 
Տանկերը բաղկացած են շապիկներից, որոնցով սառեցնող նյութը անցկացնելով կարգավորում 
են ջերմաստիճանը: Վերջինը կարգավորում է նաև պահամանի մեջ ճնշում առաջացնելու 
ճանապարհով: 

Խաղողի տարբեր սորտերից կարմիր գինիներ պատրաստելիս խմորման ջերմաստիճանը 
միևնույն չէ: Այսպես` հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ Սապերավի տեսակից 
տեսակավոր գինիներ ստանալու համար խորհուրդ է տրվում խմորումը տանել 24-28°C 
ջերմաստիճանում: Մինչդեռ օրդինար գինիների համար առաջարկվում է Սապերավի տեսակի 
չեչի խմորումը տանել 28-30°C-ի, իսկ Կաբերնեի դեպքում 25-28°C ջերմաստիճաններում: 35°C-
ից բարձր ջերմաստիճանի դեպքում, ինչպես Սապերավի այնպես էլ Կաբերնեի տեսակներից 
պատրաստված գինիները բնորոշվում են կոպտությամբ, մուգ նրբերանգով, բարձր 
էքստրակտիվությամբ: Բարձրորակ հարմոնիկ գինի ստանալու համար կարևոր նշանակություն 
ունի խմորված գինենյութը ժամանակին փլուշից անջատելը: Գինենյութը շուտ անջատելիս 
գինին լավ գունավորված չի լինում, քիչ են էքստրակցվում նաև արոմատիկ, դաբաղային և այլ 
նյութերը, ստացվում է մարմնեղությամբ գինի: Ուշ անջատելիս՝ ընդհակառակը, էքստրակցվող 
նյութերը, մանավանդ դաբաղանյութերը շատանում են, գինին ստանում է կոպիտ, տտիպ, 
երբեմն նաև դառը համ: Սովորաբար կարմիր գինի պատրաստելիս փլուշի թրմեցումը խմորումը 
սկսելուց հետո տևում է 3-6 օր: Երբ բուռն խմորումը դադարել է, գլխարկը սկսել է ընկղմվել 
գինու մեջ ու դեռ կա մնացորդային 1-3% շաքար, գինին պետք է անջատել կոշտ նյութերից: Եթե 
փլուշի ջերմությունը բարձր է եղել, խմորումը ընթացել է բուռն ձևով, թրմեցման տևողությունը 
պետք է լինի կարճ և հակառակը: Եթե ջերմությունը ցածր է եղել խմորումը ընթացել է դանդաղ 
թրմեցմամբ, տևողությունը պետք է երկար լինի: Պետք է հաշվի առնել նաև վերամշակվող 
խաղողի սորտերի հատկությունները, այն սորտերը, որոնց ներկանյութերը շատ են 
հեշտությամբ են անցնում քաղցուին, պետք է թրմեցնել կարճատև և ընդհակառակը, քիչ 
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ներկված սորտերը թրմեցնում են ավել երկարատև: Նշանակություն ունի նաև խաղողի 
հասունության աստիճանը: 

 

4.2 ԿԱՐՄԻՐ ՓԼՈՒՇԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԿԱՄ ԼՐԻՎ ԽՄՈՐՈՒՄԸ ՇԱՔԱՐԱՍՆԿԵՐԻ ՄԱՔՈՒՐ 
ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 2. Իրականացնել շաքարասնկերի մաքուր կուլտուրայի մերանը 
փլուշին խառնելու գործընթացը: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ գիտելիքներ փլուշի 
խմորումը շաքարասնկային մաքրում կուլտուրայով իրականացնելու առավելությունների 
վերաբերյալ: 

Գինու որակը որոշակի չափով կախված է ճիշտ անցկացվող խմորումից: Գինու խմորիչները 
լավ են խմորում 18-320C ջերմաստիճանի և թույլ՝ 10-120C ջերմաստիճանի դեպքում: Սակայն եթե 
խմորիչները սկսել են խմորումը, ապա նրանք կարող են շարունակել նաև նվազած 
ջերմաստիճանի պայմաններում: Խմորումը դադարում է 400C-ից բարձր ջերմաստիճանի 
դեպքում: 

Ներկայումս քաղցուի և փլուշի խմորումը գերադասում են տանել կուլտուրական 
շաքարասնկերով: Ի տարբերություն բնական շաքարասնկերի, սելեկցիոնացված 
շաքարասնկերը բնութագրվում են հետևյալ հատկանիշներով լուծույթը քաղցուի կամ փլուշի մեջ 
մտցնելուց հետո արագ խմորում են շաքարը, սպիրտի ելքը 0,5-10%-ից ցածր է, 
սպիրտադիմացկուն են, սուլֆիդակայուն, ջերմակայուն: 

Հայաստանում բնության միկրոֆլորայից առանձնացված են խմորասնկերի որոշ տեսակներ, 
որոնք երաշխավորված են արտադրության համար: Դրանց թվում են կարմիր գինիների համար 
կեխուրի՝ 7, Արենի՝ 22, Արենի՝ 221, Արագած՝ 220 և այլ տեսակներ: Նշված խմորիչներին բնորոշ 
առանձնահատկություն սպիրտադիմացկունությունն է, նրանք ունեն մինչև 28-29% խաղողի 
հյութի շաքարը խմորելու հատկություն: Նրանք ջերմակայուն են, խմորման հատկությունը չեն 
կորցնում անգամ 38-400C ջերմաստիճանի դեպքում: Սպիրտակայուն են, 150-250մգ/լ 
սահմաններում ծծմբային թթվի առկայության դեպքում չի դադարեցնում գործողությունը և 
շաքարը  մինչև վերջ խմորում են: Սրանք շաքարասնկերի կարևորվող հատկություններ են, 
որի համար ավելի նախընտրելի է կարմիր գինիների խմորման նպատակով խմորումը տանել 
կուլտուրական շաքարասնկերով:  
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4.3 ԿԱՐՄԻՐ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Փլուշը տեղափոխել թրմեցման պահամաններ, ենթարկել 
մասնակի կամ լրիվ խմորման: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ գիտելիքներ կարմիր 
գինիների պատրաստման ընդհանուր տեխնոլոգիայի վերաբերյալ: 

Կարմիր գինիները պատրաստում են խաղողի կարմիր սորտերից: Պատրաստի գինին պետք 
է բավարարի հետևյալ պահանջները՝  

 թնդությունը՝ 9-14%, 
 մնացորդային շաքարը՝ 0,3%, 
 տիտվող թթվությունը՝ 4,8գ/լ, 
 ցնդող թթվությունը ոչ ավել՝ 1,5գ/լ, 
 ծծմբային թթվի ընդհանուր քանակը ոչ ավել՝ 20մգ/լ, 
 ազատ ծծմբային թթվի քանակը ոչ ավել՝ 20մգ/լ, 
 գույնը՝ բաց կարմիրից՝ մուգ կարմիր (մուգ նռան գույն): 

Մթերվող խաղողը կարմիր գինու համար պետք է պարունակի 17%-ից ոչ պակաս շաքար և 
ունենա 6-9գ/լ դիտվող թթվություն: Բերքահավաքը սկսում են, երբ խաղողը ձեռք է բերել 
համապատասխան գունավորում: Հավաքած խաղողը տեղափոխում են խաղողի վերամշակման 
կետ, որտեղ և վերամշակում են: Խաղողը ջարդում են չանչազատում, խաղողի ջարդիչ-
չանչազատիչ մեքենայով: 

Ստացված փլուշը տեղափոխում են թրմեցման պահամաններ, անմիջապես սուլֆիտացնում: 
Կախված ջերմաստիճանից և փլուշի վարակվածության աստիճանից տրվում է ծծմբային 
անհիդրիդ 50-200մգ/լ հաշվով: Խմորման պահամաններում փլուշը լցնում են ծավալի 80-85%-ի 
չափով և ավելացնում են շաքարասնկերի մաքուր կուլտուրայի մերան ծավալի 3-4%-ի չափով: 
Խմորումը տարվում է լողացող կամ սուզված գլխարկով: Բաց լողացող գլխարկով խմորման 
ընթացքում օրվա ընթացքում 3-4 անգամ խառնում են փլուշը: Սուզված գլխարկով խմորման 
ժամանակ, պոմպի միջոցով խմորվող հեղուկը պահամանի ներքևի մասից մղվում է վերին 
հատվածը, օրվա ընթացքում 3-4 անգամ: Խմորման օպտիմալ ջերմաստիճանը 28-320C է: 
Խմորումն ավարտելուց հետո գինին ձեռք է բերում համապատասխան գունավորում, 
տտիպություն, լքություն, այն անջատում են պինդ մասից, հոսիչների և մալիչների միջոցով: 
Ինքնահոս և մամլման ֆռակցիայի գինիները տեղափոխում են խմորման պահամաններ 
վերջնական խմորումն ավարտելու համար: Խմորված գինին անջատում են շաքարասնկերի 
նստվածքից տեղափոխում պահպանման պահամաններ հետագա վերամշակման համար: 
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4.4 ԾԾՄԲԱՅԻՆ ԹԹՎԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԿԱՐՄԻՐ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Փլուշը տեղափոխել թրմեցման պահամաններ, ենթարկել 
մասնակի կամ լրիվ խմորման: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ կարմիր գինիների 
արտադրությունում ծծմբային անհիդրիդ կիրառման առանձնահատկության վերաբերյալ: 

Գինեգործության մեջ ծծմբային թթվի կիրառումը առանձնահատուկ տեղ է գրավում, ընդ 
որում՝ ծծմբային թթուն բազմակողմանի ներգործություն է ունենում: 

Ծծմբային թթվի կիրառումը մինչև խմորումը սկսելը ինակտիվացնում է անցակալի 
միկրոօրգանիզմների՝ քացախային, կաթնաթթվային մանրէների կենսագործունեությունը: Բացի 
այդ, ծծմբային թթուն մասնակիորեն օքսիդանում է ծծմբական թթվի, իսկ վերջինը 
ներկանյութերի լավ լուծիչ է: Ծծմբային թթուն քայքայում է թաղանթի բջիջները, նպաստում է 
քաղցուի մեջ ներկանյութերի և դաբաղանյութերի ինտենսիվ անցմանը: Միանալով 
ներկանյութերին նրանք պահպանվում են օքսիդացումից ու քայքայումից: 

Պրակտիկայից հայտնի է, որ ծծմբային թթվի կիրառումից քաղցուի գունազրկում է դիտվում: 
Սակայն օդափոխությունից և ծծմբային անհիդրիդից ազատվելուց հետո չներկված մասը 
վերածվում է ներկվածի: 

Ծծմբային թթվի առկայությամբ ներկված կարմիր գինիներն ավելի ամբողջական են համի և 
համամասնության տեսակետից: 

Սեղանի կարմիր գինի պատրաստելու ժամանակ երաշխավորվում է SO2-ի հետևյալ 
չափաքանակները՝  

ա. առողջ, չվնասված խաղողի համար` 80մգ/լ 
բ. առողջ, բայց վնասված խաղողի համար` 100մգ/լ 
գ. բորբոսով թեթևակի խաղողի համար` 150մգ/լ 
դ. սաստիկ վնասված խաղողի համար` 200-300մգ/լ 

Փորձերը ցույց են տվել, որ SO2-ի ելակետային քանակությունից խմորումն ավարտվելուց 
հետո մնում են 25-40%-ը: Ընդ որում SO2-ի օպտիմալ չափը կարմիր գինիներ ստանալիս 80-
150մգ/լ է այն պայմանով, որ խաղողը առողջ է և խմորվող զանգվածի ջերմաստիճանը 300C-ից 
բարձր չէ: 
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4.5 ԿԱՐՄԻՐ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՄԻՐ ՓԼՈՒՇԻ ԹՐՄԵՑՄԱՆ և 
ԽՄՈՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 3. Խմորման ընթացքում իրականացնել փլուշի պարբերաբար 
խառնելու գործընթաց: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ կարմիր գինիների 
արտադրությունում ծծմբային անհիդրիդ կիրառման առանձնահատկության վերաբերյալ: 

Խաղողը ջարդելուց և չանչը անջատելուց հետո փլուշը ուղարկվում է խմորման: Թրմեցման և 
խմորման համար տարբեր եղանակներ և դատողություններ են կիրառում: Առավել տարածված 
և դասական է համարվում լողացող կամ սուզված գլխարկով խմորումը: Ընդ որում` խմորումը 
ընթանում է բաց կամ փակ: Լողացող գլխարկով բաց խմորման փլուշը լցնում են պահամանի 
80-85% չափով, լցնելուց հետո պահամանի մեջ մտցնում են շաքարասնկերի մաքուր կուլտուրա՝ 
ծավալի 2-3%-ի չափով և ծծմբային անհիդրիդ: Խմորման ժամանակ առաջացած ածխաթթու 
գազը իր հետ վեր է բարձրացնում չեչը և մակերեսին ձևավորում է գլխարկ: Չեչում 
ջերմաստիճանը ավելի բարձր է քան քաղցույում և բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում 
քացախաթթվի մանրէների զարգացման համար: Այդ նպատակով գլխարկը օրվա ընթացքում մի 
քանի անգամ խառնում են: 

Սուզված գլխարկով բաց խմորումը կատարելու համար, պահամանի վերին եզրից 
մոտավորապես 1/3-1/4 փայտե ցանց են դնում: Ցանցը արգելակում է գլխարկի դեպի վերև 
բարձրանալը, բայց ազատորեն բաց է թողնում քաղցուն: Այդ դեպքում վերանում է բազմաթիվ 
խառնումների անհրաժեշտությունը:  

Խմորումը կատարում են նաև փակ պահամաններում: Այդ դեպքում պահամանի 
կափարիչները ամուր փակվում են: Փլուշը լցնում են հատուկ դռնակով: Ածխաթթու գազը 
հեռացնելու նպատակով կափարիչի մեջ մետաղյա հիդրավլիկ փականակ են տեղադրում: Այս 
դեպքում նույնպես խմորումն անցկացնում են ինչպես լողացող, այնպես էլ սուզված գլխարկով: 
Փակ խմորումը անցնում է ածխաթթու գազի մթնոլորտում, որը պահպանում է գինին 
վնասակար միկրոօրգանիզմների գործողությունից: 

Այս բոլոր եղանակները նույնպես ունեն դրական և բացասական կողմեր: Օրինակ՝ լողացող 
գլխարկով բաց խմորելու ժամանակ գինիները լավ խառնման հետևանքով ավելի շատ են 
հարստանում ներկա և անուշահոտ նյութերով: Սակայն այդ եղանակը ավելի աշխատատար է:  
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4.6 ԿԱՐՄԻՐ ՓԼՈՒՇԻ ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ ԽԱՌՆԵԼՈՒ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ: ԽԱՌՆԵԼՈՒ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ուսումնառության արդյունք 3. Խմորման ընթացքում իրականացնել փլուշի պարբերաբար 
խառնելու գործընթաց: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ կարմիր գինիների 
պատրաստման համար փլուշի թրմեցման և խմորման իրականացման վերաբերյալ: 

Խաղողը ջարդելուց և չանչազատելուց հետո փլուշն ուղարկվում է խմորման: Խմորման 
համար տարբեր եղանակներ ու տարողություններ են կիրառվում՝ 600-1000 դալ տարողության 
ուղղահայաց մետաղական պահամաններ, լողացող կամ սուզված գլխարկով, բաց կամ փակ: 

Պահամանը լցվում է տարողության 4/5 չափով, ընդ որում պահամանը անհրաժեշտ է լցնել 
հնարավորինս արագ: Լցնելուց հետո պահամանի մեջ մտցնում են խմորիչների մաքուր 
կուլտուրա ծավալի 2-3%-ի չափով և ծծմբային անհիդրիդ: 

Խմորման ժամանակ արտադրվող ածխաթթու գազը չեչը բարձրացնում է վեր դեպի 
պահամանի մակերես և գլխարկ ձևավորում: Գլխարկի վրա ջերմաստիճանը շատ ավելի բարձր 
է քան քացախի ջերմաստիճանը, որը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում քացախաթթվային 
մանրէների զարգացման համար: Այդ նպատակով գլխարկը օրվա ընթացքում մի քանի անգամ 
խառնում են: Շնորհիվ դրա քաղցուն ինտենսիվորեն ներկանյութերի թաղանթի բջիջներից է 
էքստրակտվում: Գլխարկի խառնումը կատարում են մի քանի եղանակներով. 

 ձեռքի փայտե խառնիչով,  
 մեխանիկական խառնիչով,  
 փլուշ մղող ПМН-28 պոմպի միջոցով:  

Այդ բոլոր եղանակները ունեն ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական կողմեր: Այսպես՝ 
առաջին եղանակի դեպքում բանվորական շատ ձեռք ու ժամանակ է պահանջվում, ինչը 
շահավետ չէ: Բացի այդ, պահամանի մեծ տարողությունների դեպքում պարունակությունը 
հավասարաչափ խառնելն անչափ դժվար է: Դրական է, եթե թաղանթը քիչ է տրորվում և 
սերմերը չեն մանրացվում:  

Մեխանիկական խառնիչով գործելու դեպքում տեղի է ունենում թաղանթի և սերմերի ավելի 
մեծ տրորում և ջարդում: Շնորհիվ բարձր ջերմաստիճանի քաղցուն ինտենսիվորեն 
տարրալուծում են էքստրակտիվ ներկանյութերը: 

 Փլուշի խառնման մյուս եղանակը փլուշ մղող պոմպի միջոցով խառնումն է: Օրվա ընթացքում 
խառնում են 3-4 անգամ 10-15 րոպե տևողությամբ: Այդ եղանակը առավել արդյունավետ է, 
խմորումը լավ է կատարվում, 2-30C-ով իջնում է խմորման ջերմաստիճանը, ներկանյութերը 
ինտենսիվորեն էքստրակտվում են: 

Փակ խմորման ժամանակ գլխարկը խառնում են պահամանների մեջ ածխաթթու գազ 
մղելով: Այս դեպքում բավական է խմորման ընթացքում 4-5 խառնում կատարել: 
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ՄՈԴՈՒԼ 5. ԿՈՆՅԱԿԻ ՍՊԻՐՏԻ ԹՈՐՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ 
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

5.1 ԿՈՆՅԱԿԻ ՍՊԻՐՏԻ ԹՈՐՈՒՄԸ ԶՈՒՐԱԲՅԱՆԻ ԹՈՐՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՈՎ: ԹՈՐՄԱՆ 
ՌԵԺԻՄԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ  

Ուսումնառության արդյունք 1. Կոնյակի սպիրտի թորման ապարատների կառուցվածքը: 
Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ Զուրաբյանի ապարատի 

մինչ աշխատելը ստուգման, թորման իրականացման և թորման ու ռեժիմի կարգավորման 
վերաբերյալ: 

Երկար ժամանակ կանգնած ապարատը մինչև գործարկելը անհրաժեշտ է ստուգել, 
փորձարկել այն աշխատանքում: Դրա համար, թորման կաթսան, նախնական տաքացման 
կաթսան, դեֆլեգմատորը, սառնարանը լցնում են ջրով, ստուգելով միացման հանգույցների 
հերմետիկությունը: Հաջորդ ստուգումները շարունակում են ապարատի փորձնական 
աշխատանքի ընթացքում: Համոզվելով, որ ապարատը սարքին է, անցնում են աշխատանքի: 
Նախնական տաքացման կաթսան լցնում են 450 դալ գինենյութ, վրան ավելացնում են 50 դալ 
պոչային ֆրակցիայից, այնուհետև խառնուրդը տեղափոխում են թորման կաթսա, նախապես 
փակելով բարդայի հեռացման փականը: Նախապատրաստական աշխատանքներն 
ավարտելուց հետո բացում են գոլորշու փականը և սկսում տաքացնել կաթսան, մանոմետրի 
ջերմաչափի, ռոտոմետրի և վակուում անջատիչի միջոցով կարգավորում են ապարատի 
աշխատանքը: Չի կարելի ուժեղ եռացնել գինենյութը, առավել ևս, եթե գինենյութը երիտասարդ 
է, որը պարունակում է մեծ քանակությամբ շաքարասնկեր: Բուռն եռալը կարող է փսխում 
առաջացնել: 800C-ի ժամանակ կաթսայի ցուցիչ ապակու և վակուում անջատիչի խողովակի մեջ 
հեղուկի մակարդակը սկսում է տատանվել: Որպեսզի ինտենսիվ եռը դադարեցվի, թուլացնում 
են գոլորշու մուտքը և երբ լապտերում երևում է հեղուկը, կարգավորում են ջրի մուտքը 
սառնարան և դեֆլեգմատոր, այնպես, որ ռոտոմետրի լողանը (поплавок) գտնվի 60-70 
ցուցմունքների արանքում: Գինու որակից կախված անջատում են գլխային ֆրակցիան թորվող 
հումքի բացարձակ սպիրտի 3%-ի չափով: Այնուհետև անջատում են սպիրտը, մինչև թորվածքի 
թնդությունը հասնի 50-45 ծավալային տոկոսի, որը տևում է մոտ 4-4,5 ժամ: Այնուհետև 
անջատում են պոչային ֆրակցիան մինչև թորվածքը դառնա 0 ծավալային տոկոս:  

Թորման պրոցեսը սկսած բեռնումից մինչև դատարկելը տևում է 12 ժամ: Թորման ավարտից 
6 ժամ առաջ նորից լցնում են նախնական տաքացման կաթսան, փակում փականները և բաց 
թողնում սպիրտի գոլորշիները նախնական տաքացման կաթսայի օձագալար խողովակներով 
գինեհումքը տաքացնելու համար: Գլխային ֆրակցիան ուղարկում են ռեկտիֆիկցիայի: 
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5.2 ԿՈՆՅԱԿԻ ՍՊԻՐՏԻ ԹՈՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ, ԸՆԴՀԱՏ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ԶՈՒՐԱԲՅԱՆԻ ԵՎ ՇԱՐԱՆՏԱԿԱՆ ՏԻՊԻ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Կոնյակի սպիրտի թորման ապարատների կառուցվածքը: 
Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ ըստ գործողությունների 

կոնյակի սպիրտի թորման ապարատների տեսակների ընդհանուր գործունեության 
ապարատներով թորման եղանակների և թորման գործընթացի վերաբերյալ: 

Կոնյակի սպիրտի թորումն իրականացնում են ընդհատ և անընդհատ գործողության 
ապարատներով: Զուրաբյանի և Շարանտական թորման ապարատները ընդհատ գործողության 
ապարատներ են: Զուրաբյանի թորման ապարատով կոնյակի սպիրտը ստանում են առաջին 
թորմամբ, ֆրակցիոն բաժանումով՝ գլուխ, սիրտ, պոչ: Գլուխը անջատվում է բեռնավորված 
հումքի բացարձակ սպիրտի 3%-ի չափով, սրտի անջատումը տևում է 4-4.5 ժամ և փոխում են 
պոչի 50-45 ծավալային տոկոսի ժամանակ:  

Պոչը անջատում են մինչև լապտերում սպիրտաչափը ցույց տա 0 ծավալային տոկոս: 
Կոնյակի սպիրտի թորումն իրականացվում է կրկնակի թորման շարանտական և միաթորման: 

Զուրաբյանի տիպի թորման ապարատներով: Կոնյակի սպիրտի թորման Շարանտական 
տիպի ապարատով կոնյակի սպիրտը ստանում են թորման 2 փուլով՝  

1) կոնյակի գինենյութից թորվում է կոնյակի սպիրտահումքը 23-32 ծավալային տոկոս 
թնդությամբ,  

2) թորում են սպիրտահումքը բաժանելով գլուխ, սիրտ (կոնյակի սպիրտ), պոչային 
ֆրակցիաների: 

Գինուց սպիրտահումքի թորումը տևում է 6-8 ժամ, իսկ սպիրտահումքի թորումը՝ 10-12 ժամ: 
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5.3 Կ

Ուսումնա
Դասի ն

ապարատի 

 

 

 
1. նախնա
2. թորմա
3. թնդեցմ
4 և 6. ստ
5. դեֆլեգ
7. սառնա
8. սպիրտ

Թորման
եկող սպիր
խողովակնե

ԿՈՆՅԱԿԻ 

առության ա
պատակը՝
կառուցվա

Կոնյա

ական տաքա
ն կաթսա  
ման աշտար

տուգաչափող 
գմատոր 
արան 
տային լապտ

 ուղարկվո
րտի գոլոր
երով: Թորմ

ՍՊԻՐՏԻ Թ

արդյունք 1
 Ունկնդրի

ածքի և աշխ

ակի սպիրտի

ացման կաթս

րակ  
սարքեր 

տեր,  

ող հումքի ն
րշիների մի
ման կաթսա

ԹՈՐՄԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱ

1. Կոնյակի 
ն տալ գիտ

խատանքի ս

ի թորման Զ

սա  

նախնական
իջոցով, ո
ան տաքաց
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ԶՈՒՐԱԲՅ
ԱՆՔԻ ՍԿԶԲ

սպիրտի թ
տելիքներ 
սկզբունքի վ

Զուրաբյանի

 

ն տաքացո
րն անցնո

ցվում է գոլո

ԱՆԻ ԱՊԱ
ԲՈՒՆՔԸ 

թորման ապ
և կարողու
վերաբերյա

ի ապարատ

9 և 10. թոթ
11. գոլորշու 
12 - օձագա
13. բարդայ
14. վակուու
15. ռոտոմե

ւմը կատա
ում է նախ
որշու միջոց

ԱՐԱՏԻ ԿԱՌ

պարատներ
ւթյուններ Զ

ալ: 

ի կառուցվա

թվածքի հավ
փական  

ալար խողովա
յի փական  
մանջատիչ

ետր  

րվում է դե
խնական կ
ցով: 

ՌՈՒՑՎԱԾՔ

րի կառուցվ
Զուրաբյան

ածքը 

վաքարաններ

ակ  

 

եֆլեգմատո
կաթսայի օ

ՔԸ, 

վածքը: 
ի թորման

 

ր  

որից դուրս 
օձագալար 
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5.4 Կ

Ուսումնա
Դասի նպ

ապարատի 

Շարանտ
նախնական
հավաքարա

 

1. 

 Գինենյո
սպիրտային
խողովակով

ԿՈՆՅԱԿԻ 

առության ա
պատակը՝ 
կառուցվա

տական ապ
ն տաքացմ
աններից: 

թորման կա

ութի և սպիր
ն գոլորշու 
վ: Թորման

ՍՊԻՐՏԻ Թ
ԿԱՌՈՒՑ

արդյունք 1
Ունկնդրին

ածքի և աշխ

պարատը 
ման կաթս

աթսա, 2. դե
5. լապ

րտահումքի
հաշվին, ո
 կաթսան տ

ԹՈՐՄԱՆ
ՑՎԱԾՔԸ, Ա

1. Կոնյակի 
ն տալ գիտ

խատանքի ս

կազմված 
սայից, սա

Շարանտ
եֆլեգմատոր
պտեր (սպիր

ի նախնակա
որը անցնո
տաքացվում
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ՇԱՐԱՆՏԱ
ԱՇԽԱՏԱՆ

սպիրտի թ
ելիքներ և

սկզբունքի վ

է թորման
ռնարանից

տական ապա
, 3. նախնա

րտային), 6. թ

ան տաքաց
ւմ է նախն
մ է գոլորշի

 

ԱԿԱՆ ՏԻՊ
ՆՔԻ ՍԿԶԲՈ

թորման ապ
կարողությ
վերաբերյա

ն կաթսայի
ց, սպիրտա

արատը 
ական տաքաց

թորվածքի հ

ցումը կատա
նական տա
իով: 

ՊԻ ԹՈՐՄԱ
ՈՒՆՔԸ 

պարատներ
ուններ Շա

ալ: 

ից, գնդաձ
ային լապտ

ցման կաթս
հավաքարան

արվում է կ
աքացման 

ԱՆ ԱՊԱՐԱ

րի կառուցվ
րանտակա

ձև դեֆլեգ
տերից և 

 

ա, 4. սառնա
ն 

աթսայից դ
կաթսայի օ

ԱՏԻ 

վածքը: 
ան թորման

գմատորից, 
թորվածքի 

արան, 

դուրս եկող 
օձագալար 
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5.5 ԿՈՆՅԱԿԻ ՍՊԻՐՏԻ ԹՈՐՈՒՄԸ ՇԱՐԱՆՏԱԿԱՆ ՏԻՊԻ ԹՈՐՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՈՎ 

Ուսումնառության արդյունք 2. Նախապատրաստել ապարատները թորման համար: 
Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ Շարանտական թորման 

ապարատով կոնյակի սպիրտի թորում իրականացնելու վերաբերյալ: 

Երկար ժամանակ աշխատանքի դադարից հետո, ապարատը գործարկելուց առաջ 
անհրաժեշտ է լվանալ և ստուգել: Այդ նպատակով թորման, նախնական տաքացման 
կաթսաները և սառնարանը լցնում են ջրով, ստուգում հանգույցների միացումների 
հերմետիկությունը: Հետագա ստուգումները կատարում են ապարատի աշխատանքի 
ընթացքում՝ թորումն իրականացնելով ջրով: Համոզվելով, որ ապարատը սարքին վիճակում է, 
բացում են օդի փականը դատարկում ապարատը և նախապատրաստում թորման համար: 

Շարանտական ապարատով կոնյակի սպիրտը ստանում են կրկնակի թորման միջոցով՝ նախ 
գինենյութից թորում են սպիտակահումքը, ապա սպիտակահումքից թորում կոնյակի սպիրտը:  

ա) գինենյութից սպիրտահումքի թորումը. աշխատանքը սկսում են նախնական 
տաքացման կաթսան բեռնավորելով: Առաջին թորման դեպքում նախնական տաքացում չի 
արվում: Բացում են օդի փականը թորման կաթսայի և գինենյութով բեռնավորում և 
բեռնավորելուց հետո փակում են բոլոր փականները և սկսում են կաթսան տաքացնել: 

Գինենյութը տաքացնում են մինչև եռալը, հետո թուլացնում են գոլորշու մուտքը: Գինենյութի 
եռալու սկիզբը երևում է լապտերում գազերի երևալով: Երբ սպիրտային լապտերում երևում է 
առաջին թորվածքը, բացում են սառնարանի ջրի փականը և կարգավորում ջրի մուտքը այնպես, 
որ լապտերում թորվածքի ջերմաստիճանը 17-ից չանցնի: Նորմալ աշխատանքի դեպքում 
թորվածքը լապտերում գալիս է համաչափ շիթով, առանց տատանումների, ընդհանուր թորման 
տևողությունը կազմում է 6-8 ժամ, թորվածքի միջին թնդությունը կազմում է 23-32 ծավալային 
տոկոս: Թորումն ավարտում են, երբ լապտերում սպիրտաչափի ցուցմունքը դառնում է 0 
ծավալային տոկոս: Հաջորդ թորումը ավարտելուց 6 ժամ առաջ նախնական տաքացման 
կաթսան նորից բեռնավորում են թորման հումքով և տաքացնում 60-70օC, 

բ) սպիրտահումքի թորումը կոնյակի սպիրտի. նախնական տաքացման կաթսայից արդեն 
60-70օC տաքացրած սպիրտահումքը տեղափոխում են թորման կաթսա, որտեղ ջերմաստիճանը 
արագ հասցնում են եռման ջերմաստիճանին: Լապտերում առաջին թորվածքը երևալուն պես 
թուլացնում են գոլորշու մուտքը, բացում են սառնարանի ջրի փականը: Գլխային ֆրակցիայի 
անջատումը տևում է 15-30 րոպե: Գլխային ֆրակցիան կազմում է թորվող հումքի բացարձակ 
սպիրտի 1-3%-ի չափը: Միջին ֆրակցիան սիրտը անջատում է մոտ 7-8 ժամ: 

Պոչային ֆրակցիան անջատում են, երբ թորվածքի թնդությունը հասնում է 50-45%-ի և տևում 
է 3-3,5 ժամ: 

Թորումը ավարտում են, երբ թորվածքի թնդությունը հասնում է 0-ի: 
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5.6 ԿՈՆՅԱԿԻ ՍՊԻՐՏԻ ԹՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐԸ, ԹՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԹՈՐՎԱԾՔԸ՝ 
ԸՍՏ ՖՐԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ԱՆՋԱՏԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ՍՊԻՐՏԻ ՍՊԻՐՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ 

ԿԱՐԳԸ 

Ուսումնառության արդյունք 3. Կատարել կոնյակի սպիրտի թորում: 
Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ կոնյակի սպիրտի 

թորման սխեմաների, թորվածքի ըստ ֆրակցիաների անջատելու կարգի, թորվածքի 
սպիրտանյութը որոշելու վերաբերյալ: 

Կոնյակի սպիրտի թորումը Շարանտական ապարատով իրականացվում է թորման 2 
սխեմաներից որևէ մեկով. 

1-ին սխեմա. թորման՝ գլխային ֆրակցիան անջատում են և ուղարկում ռեկտիֆիկացիայի, 
իսկ պոչային ֆրակցիան խառնում են գինենյութին: Պոչային ֆրակցիան խառնում են 
գինենյութին և թորում մինչև հինգ անգամ: Հինգերորդ անգամից հետո պոչային ֆրակցիան 
նույնպես ուղարկում են ռեկտիֆիկացիայի: Միջին ֆրակցիան(սիրտը) անջատում են, որպես 
կոնյակի սպիրտը: 

2-րդ սխեմա. թորման միջին ֆրակցիան անջատում են, որպես I կարգի կոնյակի սպիրտ: 
Թորման գլխային և պոչային ֆրակցիաները խառնում են իրար և թորում: Թորման միջին 
ֆրակցիան անջատում են, որպես II կարգի կոնյակի սպիրտ, իսկ անջատված գլխային և 
պոչային ֆրակցիաները ուղարկում են ռեկտիֆիկացիայի: 

Զուրաբյանի ապարատով թորման ժամանակ գլխային ֆրակցիան հավաքում են առանձին 
պահամանի մեջ, հետո ուղարկում ռեկտիֆիկացիայի: Պոչային ֆրակցիան խառնում են 
գինենյութին և թորում: 

Թորման ընթացքում թորվածքը անջատում են ըստ ֆրակցիաների.  

 Գլխային ֆրակցիա, որն անջատում են թորվող հումքի (զանգվածի) բացարձակ պիրտի 
1-3%-ի հաշվով,  

 միջին ֆրակցիան (կոնյակի սպիրտ) անջատում են սպիրտային լապտերում 
սպիրտաչափի մինչև 50-45 ծավալային տոկոս ցուցմունքը, 

 պոչային ֆրակցիա՝ սպիրտային լապտերում սպիրտաչափի մինչև 1 ծավալային տոկոս 
ցուցմունքը: 

Պոչային ֆրակցիա մինչև լապտերում սպիրտաչափի ծավալային տոկոս նիշը: 
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5.7 ՇԱՐԱՆՏԱԿԱՆ ԹՈՐՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 3. Կատարել կոնյակի սպիրտի թորում: 
Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ Շարանտական թորման 

ապարատի հնարավոր անսարքությունների և դրանց ձևերի վերաբերյալ: 

Անսարքություններն են.  

1) Խախտվել են միացման հանգույցների հերմետիկությունը, առանցքային տեղերից 
կաթոցներ կան:  

2) Խախտվել է թորման կաթսայի տաքացնող օձագալար խողովակի հերմետիկությունը 
գոլորշին անցնում է թորվող հումքի մեջ: 

3) Թորման կաթսայի օձագալար խողովակի վրա նստվածք է գոյացել: 

Անսարքությունների վերացման ուղիները. 

1 և 2 դեպքում՝ փոխել հանգույցների միացման միջադիրները (прокладка), իսկ զոդված 
մասերի անցքերը կամ ճաքերը փակել արույրով կամ զոդելով: 

Թորման կաթսան ոչ պակաս ամիսը մեկ անգամ անհրաժեշտ է լվանալ տաք կալցինացված 
սոդայի լուծույթով, իսկ թորման սեզոնը սկսելուց առաջ օձագալար խողովակի մակերեսը 
անհրաժեշտ է մաքրել մեխանիկական միջոցներով: 
 

5.8 ԶՈՒՐԱԲՅԱՆԻ ԹՈՐՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ 
ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 3. Կատարել կոնյակի սպիրտի թորում 
Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ Զուրաբյանի թորման 

ապարատի հնարավոր անսարքությունների և դրանց վերացման ձևերի վերաբերյալ: 

Ապարատի անսարքությունները. 

1) նստվածքի է գոյացել թորման և նախնական տաքացման կաթսաների օձագալար 
խողովակների և դեֆլեգմատորի խողովակի պատերին, 

2) թորման և նախնական տաքացման վակուում անջատիչները չեն աշխատում, 

3) ռոտոմետրը չի աշխատում, 

4) թորման և նախնական տաքացման կաթսաների օձագալարներից կաթոցներ կան, 

5) թորվածքը լապտեր է թափվում անհամաչափ շիթով, 
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6) վակուում անջատիչը իր տարայից ջուր է մղում: 

Անսարքությունների վերացման ուղիները. 

1) Ոչ պակաս ամիսը մեկ անգամ թորման և նախնական կաթսաները, դեֆլեգմատորի 
միջխողովակային մասերը լվանում են կալցինացված սոդայի տաք լուծույթով, մաքրում 
են խողովակների վրայի նստվածքը և դեֆլեգմատորի խողովակների ներսի պատերը: 

2) Ստուգել վակուում անջատիչների հանգուցային միացումները, ջրի բաքը: Լվանալ բաքը 
և լցնել ջրով: 

3) Հարթաչափով ստուգել ռոտոմետրի ուղղահայաց և հորիզոնական վիճակները, ստուգել 
հանգուցային միացումները, լվանալ ֆլեգման վերադարձնող խողովակը:  

4) Բացել կաթսայի դռնակը, լցնել օձագալար խողովակը ջրով և մինչև 4 մթնոլորտային 
ճնշումով ստուգել: Երևացող անցքերը փակել, նորից ճնշումով ստուգել և նոր 
շահագործել: 

5) Ստուգել, արդյոք խցանված չէ խողովակը: Ստուգել խողովակի թեքության աստիճանը 
դեպի նախնական տաքացման կաթսա և սառնարան խողովակի թեքությունը պետք է 
լինի 0,5մմ 1մ վրա: 

6) Ստուգել թորման կաթսայի ճնշումը, թուլացնել գոլորշու մուտքը կաթսա, չթողնել փակած 
անջատիչի ջրի մակարդակը բարձրանա, ժամանակին փոխել սպիրտի գոլորշիների 
խողովակի փականը ուղիղ դեպի սառնարան, շրջանցելով նախնական տաքացման 
կաթսան: 
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ՄՈԴՈՒԼ 6. ՏԱՐԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ, ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ 
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

6.1 ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍԸ, ՏԱՐԱՆԵՐՆ ՈՒ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԽԱՂՈՂԻ ՄԹԵՐՄԱՆ ԵՎ 
ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՄԲՈՂՋ ԿԱԶՄԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Նախապատրաստել արտադրամասը տարաներն ու 
սարքավորումները խաղողի մթերման համար: 

Դասի նպատակը՝ Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ 
խաղողի մթերման և վերամշակման նպատակով արտադրամասի, տարաների ու 
սարքավորումների նախապատրաստական աշխատանքների կազմի վերաբերյալ: 

Գինեգործական ձեռնարկությունները յուրաքանչյուր տարի մինչ խաղողի բերքահավաքը 
սկսում են խաղողի մթերման և վերամշակման գործընթացի հետ կապված 
նախապատրաստական աշխատանքները: Նախապատրաստական աշխատանքները պետք է 
ավարտին հասցնել խաղողի մասսայական բերքահավաքից մեկ ամիս առաջ: 

Այս ընթացքում անհրաժեշտ է վերանորոգել արտադրական շենքերը՝ մեքենայական 
բաժանմունքը, որտեղ տեղադրված են խաղողի վերամշակման սարքավորումները. քաղցուի 
պարզեցման, կարմիր և սպիտակ գինիների խմորման բաժանմունքները: 

1) Մեքենայական բաժին. սպիտակեցնել արտադրամասի շենքի ներսի պատերը, ներկել 
սարքավորումների արտաքին մակերեսը, սարքավորումների բոլոր այն մասերը, որոնք 
սովորական մետաղից են և շփվում են խաղողի, քաղցուի կամ գինու հետ, անպայման 
ներկել սննդարդյունաբերությունում օգտագործվող թթվակայուն ներկերով: Մաքրել 
լվանալ խաղողի վերամշակման հիմնական և օժանդակ սարքավորումները՝ ջարդիչ-
չանչազատիչ, չանչի և կնճեռի տեղափոխող փոխադրիչներ, հոսիչներ, մամլիչներ, փլուշ 
և քաղցու մղող պոմպեր: 

2) Քաղցուի պարզեցման բաժանմունք, ուր տեղադրված են խոշոր տարողություններ 
քաղցու պարզեցնելու համար: Երկաթ-բետոնե, պողպատյա մետաղական 
պահամանների ներսի պատերը պատել սննդարդյունաբերության մեջ օգտագործվող 
հատուկ թթվակայուն ներկերով: Մաքրել ախտահանել պարզեցման տարողությունները, 
սպիտակեցնել բաժանմունքի ներսի պատերը մաքրել, լվանալ հատակը ապահովել 
անվտանգության, սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջները:  

3) Կարմիր և սպիտակ եղանակով վերամշակվող խաղողի համար խմորման բաժանմունք, 
որտեղ տեղադրված են խմորման համար. տակառներ, բուտեր, երկաթբետոնե, 
մետաղական պահամաններ: Մաքրել, ախտահանել պահամանները, բաժանմունքը, 
օժանդակ սարքավորումները, փողրակները, ապակե խողովակաշարը և մնացած 
պարագաները։ 

Խմորման ընթացքում խմորատներում առաջանում է մեծ քանակությամբ ածխաթթու գազ 
(CO2), որը օդից ծանր է և կուտակվում է հատակին մոտիկ շերտերում և որը վտանգավոր է, եթե 
կանխարգելող միջոցներ ձեռք չառնվեն: Անհրաժեշտ է ապահովել բաժանմունքի 
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օդափոխությունը: Արտադրամասը անհրաժեշտ է ապահովել տաք և սառը ջրով, ապահովել 
լուսավորությունը, օդափոխությունը: 
 

6.2 ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱՂՈՂԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, 

ՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 2. Նախապատրաստել արտադրական տարողությունները: 
Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ արտադրական 

տարողությունների նախապատրաստման աշխատանքների և դրանց հետ կապված 
սանիտարիայի, հիգիենայի և անվտանգության կանոնների վերաբերյալ: 

Մինչ խաղողի մթերման և վերամշակման աշխատանքների սկսելը, անհրաժեշտ է 
նախապատրաստել արտադրական տարողությունները՝ քաղցուի պարզեցման, խմորման, 
գինիների և գինենյութի պահպանման համար: Նախապատրաստական գործընթացներ է 
առնում մի շարք աշխատանքներ, որոնցով է պայմանավորված արտադրության սահուն, 
անխափան կազմակերպումը: Մաքրել ախտահանել արտադրամասը արտադրական 
տարողությունները: Մաքրման և ախտահանման աշխատանքներն ավարտելուց հետո 
արտադրամասերում տեղադրված պահամանները անհրաժեշտ է պահպանել դռնակները բաց 
վիճակում: Օդի բարձր հարաբերական խոնավության դեպքում, որպեսզի խուսափեն 
պահամանների ներքին մակերեսի բորբոսնելուց, այն մշակում են կալցինացված սոդայի 10%-
անոց լուծույթով: 

Տարողությունները, որոնք ախտահանելուց հետո երկար ժամանակ չեն օգտագործվել, 
օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է լվանալ սառը ջրով: 

Մաքրման, ախտահանման աշխատանքների ընթացքում և դրանից հետո անհրաժեշտ է 
ստուգել պահամանների պաշտպանիչ շերտի վիճակը, եթե կան վնասված պոկված մասեր, 
ապա անհրաժեշտ է վերականգնել այն: 

Պահամաններ մտնելուց առաջ ստուգել ածխաթթու գազի առկայությունը, որից հետո միայն 
սկսել աշխատանքը: 

Արտադրական գործընթացների ժամանակ, անպայման, պետք է կրել արտահագուստ, 
պահամանների մաքրման և ախտահանման աշխատանքները կատարելիս, անպայման, 
օգտագործել ռետինե երկարաճիթ կոշիկներ: 

Հատուկ նշանակության ռետինե երկարաճիթ կոշիկները պետք է հագնել պահաման 
մտնելուց անմիջապես առաջ պահամանի դռան մոտ դրված ռետինե հատուկ գորգի վրա: 

Մաքրման, ախտահանման աշխատանքներն ավարտելուց հետո արտահագուստը, ռետինե 
գորգն ու կոշիկները անմիջապես մաքրել, լվանալ, ախտահանել ծծմբային թթվի 0.1%-անոց 
լուծույթով և պահպանել առանձին պահարանում: 
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6.3 ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
ԴՐԱՆՑ ՄԱՔՐՄԱՆ, ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄՆ ՈՒ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 3. Կատարել տարողությունների մաքրման և ախտահանման 
աշխատանքներ: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ արտադրական 
տարողությունների տեսակների, դրանց մաքրման և ախտահանման աշխատանքների կազմի 
վերաբերյալ: 

Գինին պահելու, պահպանելու, տեղափոխելու, տեխնոլոգիական մշակման գործողություններ 
կատարելու համար գինեգործության մեջ օգտագործում են մի քանի տեսակի տարողություններ: 

Կարասներ՝ կավից պատրաստված ամաններ են մինչև 350 դալ տարողությամբ: 
Օգտագործելուց առաջ կարասը ներսից պատում են տավարի ճարպով: 

Տակառներ պատրաստում են կաղնու տակառատախտակից, օգտագործում են կաղնու ճղովի 
տախտակները: Գինեգործության մեջ ընդունված է օգտագործել միջինը 50 դալ տարողության 
տակառներ: Տակառները դրվում են տափատախտակների վրա շարքերով երեք, հազվադեպ 
չորս հարկով, գետնից 30-50սմ բարձրությամբ, տակառը տակառից փորի մասում 10-12 սմ 
հեռավորությամբ: Տակառները մաքրում և ախտահանում են մի քանի եղանակներով՝ նոր 
փայտե տարաներ (տակառներ-բուտեր), թրջում են մաքուր ջրով 7-15 օր, առաջին 3 օրը ջուրը 
փոխում են ամեն օր,հետո փոխում են 3-4 օրը մեկ, այնքան մինչև ջուրը պարզվի: Նոր տակառի 
մշակման գործընթացի ժամանակը կրճատելու համար, այն մշակում են գոլորշիով սոդայի 5%-
անոց լուծույթով 

Նոր տակառները մշակում են հետևյալ սխեմայով 

1) ողողում սառը ջրով 
2) գոլորշով մշակում՝ 30 րոպե 
3) կալցինացված սոդայի 5%-անոց տաք լուծույթով լվացում 
4) մանրամասն ողողում տաք ջրով 
5) մշակում ծծմբային թթվի 2%-անոց լուծույթով 
6) ողողում տաք ջրով 
7) շոգեհարում չոր գոլորշով՝ 5 րոպե 

Միջին շոգեհարում 

1) ողողում սառը ջրով  
2) մշակում սոդայի տաք լուծույթով՝ 15 րոպե 
3) մշակում տաք ջրով՝ 15 րոպե 
4) մշակում չոր գոլորշով՝ 10 րոպե 
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Թեթև շոգեհարում 

1) ողողում սառը ջրով 
2) Մմշակում տաք ջրով` 15 րոպե 
3) Մշակում չոր գոլորշով` 5 րոպե 

Տակառների մշակման հիմնական կանոններն են՝ 

 տակառները լվանալ սառը ջրով, ապա տաք ջրով, 

 շոգեհարելուց հետո ջուրը դատարկել տաք վիճակում, 

 մշակելուց հետո տակառները շարել տափատախտակների վրա ագուցային անցքով 
ներքև, 

 տակառները տաք ջրով կամ լուծույթներով մշակելիս չի կարելի ագույցը երկար 
ժամանակ պահել փակ վիճակում, 

 խստիվ արգելվում է թնդացրած գինու կամ սպիրտի տակից ազատված տակառի մեջ 
վառվող պատրույգ մտցնել, 

 շոգեհարման չոր գոլորշու խողովակի տրամագիծը պետք է փոքր լինի ագուցային 
անցքից, 

 շոգեհարման ժամանակ չի կարելի կանգնել տակառի կողերի ուղղությամբ: 

Բուտեր՝ սրանք մեծ տարողության տակառներ են 300-1000-1200-2000 դալ և ավելի 
տարողության 

 երկաթբետոնե պահամաններ՝ 700-20000 և 50000 դալ տարողության պահամաններ, 

 մետաղական սովորական և մետաղական արծնապատ պահամաններ, 

 մետաղյա պահամանների. խնամքը համեմատաբար դյուրին է, մանավանդ եթե 
արծնապատ է, 

 արծնապատ պահամանները մշակվում են սառը և տաք ջրով, հիմքերով: Հիմքերը 
գործադրվում են 2,5% խտությամբ: 
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6.4 ԽԱՂՈՂԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ 
ՑԱՆԿԸ, ԱՄԵՆ ՄԻ ԱՐՏԱԴՐԱՄԻՋՈՑԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 
ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Նախապատրաստել արտադրամասը տարաներն ու 
սարքավորումները խաղողի մթերման համար: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդրին տալ գիտելիքներ և կարողություններ խաղողի վերամշակման 
հիմնական և օժանդակ ցանկի և արտադրամիջոցների օգտագործման վերաբերյալ: 

Խաղողի վերամշակման գործընթացը՝ պատրաստվող գինու տեսակից ելնելով 
իրականացվում է տարբեր տիպի սարքավորումներով: Արտադրական գործընթացում 
զբաղեցրած դիրքից ելնելով սարքավորումները կարող են լինել հիմնական տեխնոլոգիական, 
օժանդակ և համագործարանային: 

Օժանդակ սարքավորումները նախատեսված են տեխնոլոգիական գործընթացի 
իրականացումն ապահովող ֆունկցիաների կատարման համար և անուղղակի մասնակցություն 
են ունենում հիմնական արտադրանքի արտադրությունում: 

Խաղողի ջարդումն ու չանչազատումը խաղողի վերամշակման և քաղցուի ստացման 
սկզբնական տեխնոլոգիական գործողություններն են, որն իրականացվում է ջարդիչ-
չանչազատիչ մեքենաներով՝ գրտնակավոր կամ կենտրոնախույս: 

Առաջնային գինեգործության հիմնական տեխնոլոգիական գործողություներից մեկը փլուշից 
քաղցուի առավել արժեքավոր մասի ինքնահոս քաղցուի 50-55 դալ վերցնելն է, որն 
օգտագործվում է բարձրորակ գինիների պատրաստման համար, ինչն իրականացվում է 
հոսիչների միջոցով, որոնք լինում են ընդհատ և անընդհատ գործողության: 

Մամլիչները օգտագործում են քամված փլուշից քաղցուն անջատելու, խաղողի ամբողջական 
ողկույզները մամլելու, ինչպես նաև կարմիր գինիների արտադրությունում խմորված փլուշից 
գինենյութը վերցնելու համար: Այդ նպատակով օգտագործվող մամլիչները լինում են ընդհատ և 
անընդհատ գործողության: 

Քաղցուի և փլուշի տեղափոխումն իրականացվում է պոմպերի միջոցով: 

Գինեգործական մնացորդները՝ չանչն ու կնճեռը տեղափոխվում է փոխադրիչների միջոցով: 
 

ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՎԱԾ ՀՅՈՒԹԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

Բնական հյութեր-արտադրվում են որևէ մեկ հումքատեսակից, առանց շաքարի կամ 
շաքարաջրի, թթուների, ներկանյութերի, բույրային և պահածոյացնող նյութերի ավելացման: 
Օգտագործվում են որպես ըմպելիքներ (խնձոր, խաղող) կամ լիկյորների, ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիների արտադրության կիսապատրաստուքներ (բալ, սև հաղարջ և այլն): 
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Կուպաժացված հյութեր. այս հյութերը ստացվում են հիմնական հյութին այլ հյութ խառնելով 
(տանձ-խնձոր 80:20, բալ-կեռաս 65-35 և այլն) ինչպես և նույնանուն հումքի տարբեր սորտերի, 
որի նպատակն է համային արժեքների և սննդարժեքի բարձրացումը: 

Շաքարով հյութեր. համային հատկությունները լավացնելու համար ավելացվում է շաքար, 
առանց պտղամսի հյութերին և շաքարաջուր՝ պտղամսով հյութերին: Կիրառվում է այն 
հումքատեսակների դեպքում, որոնք աչքի են ընկնում թթուների մեծ պարունակությամբ:  

Գազավորված հյութեր. ստանում են հյութն ածխաթթու գազով հագեցնելով, որը հյութին 
տալիս է թարմացնող հատկություն, բաղադրիչները պահպանում օքսիդացումից, մեծացնում է 
սննդարժեքը և ճնշում մանրէներին:  

Խմորված հյութեր. այս հյութերը ստացվում են հումքի շաքարի լրիվ կամ մասնակի էթիլ 
սպիրտի խմորումով: Օգտագործվում են, որպես թույլ ալկոհոլային ըմպելիքներ կամ 
կիսապատրաստուքներ: 

Խտացված հյութեր. ստացվում են բնական հյութերից ջրի մի մասը հեռացնելով: 
Հետագայում ջրի ավելացմամբ ստացվում է ելանյութը: Խտացված հյութերը քիչ տարա են 
պահանջում, պահեստային փոքր մակերեսում փոքրացնում են տրանսպորտային ծախսերը: 
Ըստ պահածոյացման եղանակի հյութերը բաժանվում են հետևյալ խմբերի՝  
պաստերացված հերմետիկ տարայում լցնելուց և մակափակելուց հետո ենթարկված ջերմային 
մշակման:  

Ասեպտիկ պահածոյացված. արտադրության գործընթացներում ստերիլացված հյութ, ստերիլ 
պայմաններում լցված ստերիլ տարաներում:  

Սառը պահպանված՝ հովացրած հյութ 00C-ից մինչև -200C միջակայքում, ածխաթթու գազի 
ճնշման տակ: 

Անտիսեպտիկներով պահածոյացված. էթիլ սպիրտ, սորբինաթթու ծծմբային անհիդրիդ, 
նատրիումի բենզատ:  

Կիրառվում են ոչ ալկոհոլային և լիկյորային արտադրություններում: Ըստ հյութում կախված 
մասնիկների տարբերվում են առանց պտղամսի և պտղամսով պտղահյութեր: Առանց պտղամսի 
հյութեր. տարբերվում են պղտոր, չպարզեցված և թափանցիկ պարզեցված: Այդ հյութերն 
իրենցից ներկայացնում են բջջահյութն անջատված՝ ջրում չլուծվող պտղային հյուսվածքներից: 
Լրիվ թափացիկ հյութ ստանալու համար հյութը պարզեցվում է և ֆիլտրվում: Եթե հյութի 
պարզությունը պարտադիր չէ, ապա բավարարվում են կոշտ, կախված մասնիկների 
մեխանիկական անջատմամբ: 

Պտղամսով մրգահյութեր (նեկտարներ). արտադրվում են տրորված, հոմոգենացված 
զանգվածը (խյուս) շաքարի օշարակի հետ խառնված: Անվանում են նաև հեղուկ մրգեր: 
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ՄՐԳԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՏԱՊՏՂԱՅԻՆ ՀՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հիմնական տեղեկություններ: Մրգերի և հատապտուղների բոլոր տեսակի պահածոներից 
մարդու համար ավելի օգտակար են մրգային և հատապտղային հյութերը: Դրանք 
ներկայացվում են սննդային և կենսաբանական մեծ արժեք հյութերում, պարունակվում են 
օրգանիզմի կողմից հեշտությամբ յուրացվող լուծված վիճակում գտնվող շաքար, վիտամիններ, 
հանքային նյութեր, ֆերմենտներ և այլն: Կենսաբանական արժեքը կայանում է նրանում, որ այն 
նպաստում է օրգանիզմի կողմից ամբողջությամբ յուրացնելու ճարպերը, սպիտակուցները, 
շաքարը, որոնք մարդու օրգանիզմ է մտել տարբեր սննդատեսակների միջոցով:  

Մրգերի և հատապտուղների որոշ տեսակներ ունեն պահպանման շատ կարճ ժամանակ և 
տեղափոխման տեսանկյունից հարմար չեն և դրանք առանց լրացուցիչ վերամշակման 
հնարավոր չէ երկար ժամանակ օգտագործել: Բացի այդ որոշ մրգեր և հատապտուղներ շատ 
արժեքավոր և օգտակար նյութեր են պարունակում, բայց չունեն լավ ապրանքային տեսք: Այս 
բոլորը, որպես հումք կարելի է օգտագործել պտղային և հատապտղային հյութերի 
արտադրության համար ժամանակակից սարքավորումները հյութերի արտադրության մեջ 
հնարավորություն են տալիս ապահովել բարձր արտադրողականության կրճատելով ձեռքի 
աշխատանքը: Այդ իսկ պատճառով բերքահավաքի շրջանում հնարավոր է վերամշակել մրգերի 
և հատապտուղների մեծ քանակ արտադրելով միանգամից և պատրաստի արտադրանք և 
կիսապատրաստուքներ, որոնք ավելի թեթև ծանրաբեռնվածության շրջանում կարելի է 
ավարտին հասցնել արտադրանքի պատրաստումը վերջնական տեսքով: 

Ըստ տեխնոլոգիայի հյութերը բաժանվում են բնական հյութերի, որոնք պատրաստված են 
մեկ տեսակի հումքից, շաքարով կամ շաքարի օշարակով հյութեր, որը ավելացվում է հյութին 
թթվաքաղցրահամ հաճելի համն ապահովելու համար և կոպաժավորված հյութեր: Այս բոլոր 
հյութերը կարող են լինել պարզված և չպարզված: Վերջին շրջանում մեծ քանակությամբ 
ավելացել է պտղամսով հյութերի արտադրությունը: Որպես սննդատեսակ դրա արժեքը 
բավական մեծ է, քանի որ այն իր մեջ պահպանում է ջրում չլուծվող կարոտինի քանակությունը 
և այլ օգտակար նյութեր:  

 

ԲՆԱԿԱՆ ՀՅՈՒԹԵՐ: ԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՈՒՐՎԱԳԻԾ 

1) Լվացում. հումքի մակերեսից մեխանիկական կեղտի, թունաքիմիկատների և մասամբ 
մանրէների հեռացում: Հումքը լվացվում է խմելու ջրին ներկայացվող պահանջներին 
համապատասխանող մաքուր ջրով: Կիրառվում են էլեկտրոնային, քամահրային, 
խոզանակային, թափահարող լվացող մեքենաներ, ցնցուղներ: 

2) Ջոկում, տեսակավորում. օտար մարմինների, խառնուրդների, թերություններով 
պտուղների հեռացում: Հումքի զանգվածից հեռացվում է վարակված, թերհասունացած 
մրգերը, հատապտուղները և օտար խառնուրդներ: Գործընթացը իրականացվում է 
ընտրման-տեսակավորման, ժապավենային, գլանիկային փոխադրիչների վրա:  
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3) Մաքրում. հյութի որակի վրա բացասական ազդեցություն ունեցող հումքի մասերի 
հեռացում: Մասուրի հյութի արտադրության պրոցեսում հեռացնում են մասուրի 
պտուղներից ծաղկաթերթերը, նռան՝ պտղակեղևը, խաղողի չանչը: Կիրառվում է 
պտղակոթեր հեռացնող մեքենա, նռան պտղակեղևը հեռացնող հանգույց, խաղողի 
չանչը հեռացնող մեքենա:  

4) Ջարդում. հյութանջատման համար հումքի մանրացում: Խնձորը, տանձը և սերկևիլը 
մանրացվում են մասնիկների 2-6մմ չափերով, դրանց համար նախատեսված 
ջարդիչներով: Կորիզավորներ մանրացվում են գրտնակներով (вальцы), այնպես որ 
կորիզները մնան ամբողջական (առավելագույն քանակը 15%): Մասուրը մանրացվում է 1-
2մմ չափերով: Հատապտուղները ջարդվում են մեծ չափերով, որոշները չե ջարդվում: 
Կիրառվում են դանակային, քերող դանակային, քերող սկավառակային, գրտնակային 
ջարդող մեքենաներ: 

5) Զանգվածի նախապատրաստում հյութանջատման. հյութի ելքի մեծացում, մամլման 
պրոցեսի հեշտացում: 

6) Պեկտոլիտիկ ֆերմենտներով մշակում. պեկտինի քայքայում, հյութի մածուցիկության 
իջեցում, հոսունության մեծացում: Պեկտինի մեծ քանակություն ունեցող 
հումքատեսակների ջարդված զանգվածը մշակվում է պեկտոլիտիկ ֆերմենտային 
պատրաստուկով: Պատրաստուկը զանգված է ներմուծվում 0,01-0,03% չափով, 
պահպանվում 1-2 ժամ: Զանգվածի տաքացումը 40-450C պատրաստուկի ազդեցությունը 
արագացնում է: Կիրառվում են տաքացման շապիկով ապարատներ: 

7) Տաքացում. Սպիտակուցային նյութերի կոագոուլացիա, բջջային հյուսվացքի 
թափանցելիության մեծացում, ֆերմենտների ակտիվացում, ներկանյութերի հյութ 
թափանցման ակտիվացում: Տաքացվում է ամբողջական պտուղը կամ ջարդված 
զանգվածը: Չիչխանը՝ 30-350C, սալորը՝ 70-720C, մոշը՝ 65-700C, մասուրը՝ 55-700C, 
մասուրին 40%-ի չափով: 

8) Մշակում էլեկտրական հոսանքով՝ պրոտոպլազմայի թաղանթի քայքայում, բջջային 
թափանցելիության մեծացում: Մրգերը, հատապտուղները կամ ջարդված զանգվածը 
ենթարկվում են էլեկտրական հոսանքի ազդեցության: Կիրառվում է 
էլեկտրապլազմոլիզատոր:  

9) Մամլում. հյութանջատում: Ջարդված մշակված զանգվածը մամլվում է ճնշման 
աստիճանական մեծացմամբ 15-20ՄՊա: Խնձորի ջարդված զանգվածը մինչ մամլումը 
անց է կացվում հոսիչով 0,04-0,06ՄՊա ճնշման պայմաններում, որտեղ անջատվում է 
հյութի մինչև 30%-ը: Կիրառվում են հիդրավլիկ մամլիչներ, հոսիչներ, շնեկային 
պնևմատիկ, ժապավենային մամլիչներ:  

10) Հյութի մաքրում. հյութում կախված խոշոր մասնիկների հեռացում: Մամլումից 
անջատված հյութը քամվում է 0,75մմ անցքեր տրամագիծ ունեցող մաղերով: 
Օգտագործվում են խոշոր մասնիկների անջատման մաղեր:  
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11) Պարզեցում. մանրագույն կախված մասնիկների և կոլոիդների հեռացում, թափանցիկ 
հյութի ստացում:  

12) Պեկտոլիտիկ ֆերմենտների պատրաստուքով կախված մասնիկների նստեցումը կանխող 
պեկտինային նյութերի քայքայում. կիրառվում է և խնձորի, սալորի, սև հաղարջի և այլ 
պեկտինային նստեցումը կանխող պեկտինային նյութերի քայքայում: Կիրառվում է և 
խնձորի, սալորի, սև հաղարջի և այլ պեկտինային նյութերով հարուստ հյութերի համար: 
Պատրաստուկը հյութ է ներմուծվում 0,01-0,03%-ի չափով, պահպանվում 18-200C-ում՝ 2-3 
ժամ կամ 40-450C-ում՝ 1 ժամ:  

13) Պեկտոլիտիկ ֆերմենտային պատրաստուկով և ժելատինով. պեկտինային նյութերի 
քայքայում և նստեցում: Բացասական լիցքավորված պեկտինային նյութերը ժելատինի 
դրական լիցքավորված մասնիկներով չեզոքացման շնորհիվ: Հյութ է ներմուծվում 
պեկտոլոտիկ ֆերմենտային պատրաստուկը, պահպանվում 25-30 րոպե, ավելացվում 
0,005-0,02% ժելատին 1%-անոց լուծույթի ձևով, խառնվում և պահպանվում է 2 ժամ: 
Մշակման համար նպաստավոր ջերմաստիճանն է 18-200C-ը: 

14) Տաքացմամբ. սպիտակուցային նյութերի կոագուլացիա կոլոիդ համակարգի 
կայունության խախտում, կոլոիդների նստեցում: Կիրառվում է խնձորի, բալի, նռան, 
կիտրոնի հյութեր արտադրելիս: Հյութերը ենթարկվում են 80-900C ակնթարթային 
տաքացման, այդ ջերմաստիճանում պահպանվում է 1 րոպե: Արագ հովացվում է մինչև 
35-400C և ենթարկվում սեպարացիայի: Տաքացումը հաճախ համակցվում է պարզեցման 
այլ եղանակների հետ: Կիրառվում է թիթեղնավոր պաստերիզատոր հովացուցիչ, 
եռաբաժին խողովակային ջերմափոխանակիչ, սեպարատոր: 

15)  Ֆիլտրում. անզեն աչքի համար անտեսանելի բուսական հյուսվածքի մանրագույն 
կտորների, կոագուլացված կոլոիդների հեռացում: Հյութերը ֆիլտրվում են ֆիլտր 
ստվարաթղթերի, ասբեստաբամբակների, մեմբրանային ֆիլտրներով: Կիրառվում են 
ֆիլտր մամլիչներ, թմբուկային վակուում ֆիտրներ, մեմբրանային ֆիտրներ: 

16) Կուպաժ և քաղցրացում. հարմոնիկ համով և բույրով մթերքի ստացում: Կուպաժման են 
ենթարկվում ավելի թթու և չոր նյութերի փոքր պարունակությամբ հյութերը, այլ չափերով 
շաքար և թթու պարունակող հյութերի կամ շաքարի օշարակի հետ: Խառնվում են 
ինչպես միևնույն հումքատեսակի տարբեր սորտերից ստացված, այնպես էլ տարբեր 
հումքատեսակների հյութեր: Այդպիսի հյութերը կոչվում են կուպաժացված, այն հյութերը 
որոնցում օգտագործվել է շաքարի օշարակներ կոչվում են շաքարով հյութեր: Շաքարի 
օշարակ կարող է ավելացվել ինչպես կուպաժացված այնպես էլ մեկ տեսակի հումքից 
ստացված հյութերի պայմանով, որ օշարակի քանակը չանցնի 40%-ից: Կիրառվում են 
դոզավորող պոմպով և խառնիչով տարողություններ:  

17) Դեաէրացիա. թթվածնի ազդեցությամբ վիտամինների քայքայումից խուսափելու համար 
հյութի օդազրկում: Դեէրացիան իրականացվում է հյութը վակուումի պայմաններում 
պահպանելով: Դեէրաայի պրոցեսում հյութի ջերմաստիճանը 8կՊա մնացորդային 
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ճնշման պայմաններում չպետք է գերազանցի 350C: Իրականացվում է 
դեաէրատորներով: 

18) Տաքացում. Ստերիլացման տևողության կրճատում: Փոքրածավալ տարողություններում 
լցնելուց առաջ հյութը տաքացվում է 75-780C: Կիրառվում են խողովակային, 
պատյանախողովակային, թիթեղնավոր ջերմափոխանակիչներ: 

19) Տարայավորում. լցնում նախապատրաստված տարաներ հետագա պահածոյացման 
նպատակով: Լցված տուփերի մակափակում մանրէաբանական վարակը բացառելու 
համար: Հյութերը լցվում են մինչև 1լ տարողությամբ ապակյա կամ թիթեղյա շշեր, 
փակվում լաքապատ թիթեղյա կափարիչներով: Ստվարաթղթյա տարաներ 
օգտագործելիս կիրառվում է ասեպտիկ պահածոյացում: Օգտագործում են 
կիսաավտոմատ, ավտոմատ լցնող սարքեր, կիսաավտոմատ, ավտոմատ, վակուում 
մակափակող մեքենաներ:  

20) Պաստերացում, ստերիլացում. պահածոներում բազմանալու ունակ մանրէների 
ոչնչացում, ֆերմենտների ակտիվազրկում, տևական պահպանման հնարավորության 
ստեղծում:  

Հյութերը պաստերացվում են կամ ստերիլացվում, մինչ տարայավորումը, կամ դրանից 
հետո: Մինչ լցնումը ստերիլացում իրականացվում է տաք լցումով: Այդ դեպքում հյութը 
տաքացվում է 95-970C և անմիջապես լցվում նախապատրաստված տաք տարաների մեջ և 
մակափակվում: Տարաները տաք հյութով պահպանվում են 15-20 րոպե, այնուհետև հովացվում: 

Հյութերի ստերիլիզացիան իրականացվում է ավտոկլավներում կամ անընդհատ 
գործողության պաստերիզատորներում: Պաստերիզատորների կիրառվող ջերմաստիճաններն 
են՝ 85-900C-ը, ստերիլացմանը՝ 1000C, տևողությունը՝ 10-60 րոպե: Կիրառվում են 
խողովակային, պատյանախողովակային, թիթեղնավոր, ջերմաստիճանի ավտոմատ 
կարգավորման համակարգով պաստերիզատորներ, ուղղահայաց կամ հորիզոնական 
ավտոկլավներ, անընդհատ գործողության պաստերիզատորներ: 

Հյութերի պահածոյացումը 

Հյութերի պաստերացում: Ստերիլիզացիան ցածր ջերմաստիճաններում 75-850C` 10-60 
րոպե, 90-920C` 4-5 րոպե: Ընդհատ և անընդհատ գործողության ստերիլիզատորներում 
հյութերի ստերիլիզացիա-ջերմային մշակում 1100C-ից ավելի բարձր ջերմաստիճանում 
ավտոկլավներում կամ հոսքում: Ավտոկլավները լինում են երկու տիպի, հորիզոնական և 
ուղղահայաց: Այս դեպքում մենք հասնում ենք արտադրանքի ստերիլ վիճակի, քանի որ 
ստերիլիզացիայի միջոցով ոչնչանում են բոլոր միկրոօրգանիզմները, ստանալով արտադրանք, 
որը կարող է երկար պահպանվել: 

Ստերիլիզացիայի ջերմաստիճանը և ժամանակը կախված են ստերիլացվող արտադրանքի 
առանձնահատկություններից և տարայի տեսակից: 
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Տաք լցում: Մրգահյութերն ունեն բարձր ակտիվ թթվություն և տաքացման դեպքում 
դրանցում կարող են զարգանալ բորբոսասնկեր և խմորասնկեր: Սա հաշվի առնելով՝ հյութը 
հաճախ պահածոյացնում են տաք լցումով՝ տաքացնելով 90-950C 30-40 վարկյան և հենց այդ 
ջերմաստիճանում լցնում նախօրոք պաստերացված տաք տուփերի կամ շշերի մեջ:  
 Ասեպտիկ պահածոյացում: Եղանակը հիմնված է՝ տաքացում 120-1350C 15-20 վարկյան, արագ 
հովացում 25-300C և լցնում մեծ տարողությունների մեջ: Տաքացումը և հովացումն իրականցվում 
են խողովակավոր կամ թիթեղավոր ջերմափոխանակիչներով: Ասեպտիկ եղանակով մշակված 
հյութը լցվում է նաև թիթեղյա տուփերի մեջ: Թե մեծ տարողությունները, թե թիթեղյա տուփերը 
նախապատրաստվում են ստերիլացվելով 2100C գոլորշիով:  

Հյութի պահպանումը ածխաթթու գազի ճնշման տակ 

Ածխաթթու գազի 1,5% պարունակությունը միջավայրում ճնշում է մանրէներին և կտրուկ 
իջեցնում ֆերմենտների ակտիվությունը: Այս երևույթի վրա է հիմնված հյութի պահպանումը 
ածխաթթու գազով հագեցած միջավայրում հերմետիկ պահամաններում: Գազավորված հյութեր: 
Ձեռք են բերում հաճելի, ծարավ հագեցնող, թարմացնող հատկություն, CO2-ը լավացնում և 
ինտեսիվացնում է հյութի բույրը, ճնշում մանրէներին, կասեցնում թթվեցման գործընթացը: 
Հյութը հովացվում է 2-40C-ում, հագեցվում CO2-ով 200-400կՊա ճնշման տակ: Մթերքի 1 
լիտրում պարունակվում է 3-5գ CO2: Քիմիական կոնսերվանտների կիրառումը: Սպիրտ- 
ռեկտիֆիկատ, ծծմբային անհիդրիդ, նատրիումի բենզոատ և այլն: Պահածոյացումը բարձր 
հաճախականության հոսանքով: Պահածոյացումն իոնիզացնող ճառագայթներով: 
Պահածոյացումը հակաբիոտիկներով: Կիրառվում է ալիլո-մանանեխային եթեր՝ սահմանափակ: 
Պահածոյացումը սառեցնելով: Ստվարաթղթե տուփերով հյութը սառեցվում է պահվում -180C-ի 
պայմաններում: 

Հյութանջատում 

Հյութանջատումը մամլելով: Արտադրական պայմաններում մամլելը հյութանջատման 
հիմնական եղանակն է: Մամլելիս զանգվածը ենթարկվում է աստիճանաբար մեծացող ճնշման 
ազդեցությանը, որը բերում է պտղահյութի անջատման: Մամլելուց հետո մնացորդը շոշափելիս, 
զգացվում է համարյա չոր զանգված: Մամլելու համար օգտագործում են ընդհատ և անընդհատ 
գործողության մամլիչներ: Ընդհատ գործողության մամլիչները հիմնականում հիդրավլիկ, 
պտուտակային, և պնևմատիկ մամլիչներն են: Անընդհատ գործողության մամլիչները շնեկային 
և ժապավենային մամլիչներն են: Շնեկային մամլիչները տալիս են մեծ ելք, սակայն կախված 
մասնիկների չափը հիդրավլիկի համեմատ մեծ է լինում: Խաղողի հյութի դեպքում մամլումից 
անջատված հյութը բաժանվում է 3 ֆրակցիայի. 1-ին և 2-րդ ֆրակցիաները օգտագործվում են 
հյութ արտադրելու, 3-րդը՝ գինենյութի համար: Մամլելիս հյութի ելքը կախված է հումքի որակից, 
նախնական մշակման եղանակից, ճնշումից և ճնշման բարձրացման ինտենսիվությունից: 
Ճնշման շատ կտրուկ բարձրացումը մասնիկների միջև տարածությունը նեղացնում է՝ 
դժվարացնելով հյութանջատումը, ուստի ճնշումը պետք է ավելացնել աստիճանաբար և 
ամենաբարձր ճնշումը կիրառել մամլման գործընթացի վերջում: Որոշ հումքատեսակներից մինչ 
մամլումը կատարում են հյութանջատում (ինքնահոս հյութ), որը իրականացնում են հոսիչների և 
ֆիլտրող ցենտրիֆուգներով: 
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Հյութի ստացումը մամլաէքստրակցիոն եղանակով: Հյութի լրիվ անջատման համար 
մամլելուց բացի անհրաժեշտ է իրականացնել էքստրակցիա: Զանգվածը, որը մնում է մամլելուց 
հետո, խառնվում է ջրի հետ և ենթարկվում կրկնակի մամլման: ԱՆջատված հյութը խտացվում է 
և խառնվում առաջնային հյութին: Այս եղանակով հյութի ելքը մեծանում է 10-15%-ով: 
Էքստրակցիան նպատակահարմար է հատկապես այն դեպքերում, երբ արտադրվում է 
շաքարաջրով հյութեր: Այս դեպքում շաքարաջուրը պատրաստվում է էքստրակցիոն հյութով: 
Հյութանջատումը դիֆուզիոն եղանակով: Հյութանջատումը դիֆուզիոն եղանակով հանգում է 
ջարդված զանգվածից էքստրակտիվ նյութերի ջրով անջատմանը: Անջատված հյութը իր 
խտությամբ պետք է մոտ լինի բնական հյութին: Դիֆուզիոն տեղակայանքը կազմված է լինում 8-
12 ապարատներից (դիֆուզորներից): Յուրաքանչյուր դիֆուզոր անցքավոր կեղծ հատակով 
տարողություն է: Անցքավոր հատակը ծածկվում է կոշտ կտորով և լցվում ջարդված զանգվածը:  
1-ին դիֆուզորում ջուր է բաց թողնվում, որը հարստանալով էքստրակտիվ նյութերով, անցնում է 
2-րդ դիֆուզոր, այնուհետև՝ հերթականությամբ 3-րդ, 4-րդ, և մնացած դիֆուզորներ: 1-ին 
դիֆուզորից անջատված հյութի խտությունը իջնում է, նրանից զանգվածը դատարկվում է ու 
լցվում նոր զանգվածով: Այդ դեպքում փոխվում են դիֆուզորների համարները և գործընթացը 
շարունակվում է: 

Հումքի նախապատրաստումը պահածոյացման 

Լվացում: Հումքի լվացումը տեխնոլոգիական առաջնային պրոցեսներից է, այն անց է 
կացվում ջոկումից և տեսակավորումից հետո: Լվանալու համար նախատեսված ջուրը պետք է 
համապատասխանի ԳՕՍՏ-ով նախատեսված և սահմանված պահանջներին, որոնք 
վերաբերում են աղիքային ձողիկների տիտրին (կոլիտիտրը, որը պետք է լինի 300-ից ոչ 
պակաս), հոտը, համը, գույնը, պարզությունը, ընդհանուր կոշտությունը (որը չպետք է 
գերազանցի 10մգ էկվիվալենտ լիտրում, նորմալը մինչև 7մգ էկվիվալենտ լիտրում): Լվացման 
ժամանակ անհրաժեշտ է հեռացնել հումքին կպած մեխանիկական խառնուրդները (հող, ավազ 
և այլ), ինչպես նաև լվանալ միկրոօրգանիզմները: Ինչպես հայտնի է մեխանիկական կեղտը 
պահվում է հումքի մակերեսին ի հաշիվ երկու պինդ ֆազերի միջմոլեկուլային ձգողության, 
որոնց ուժը բավական նշանակալի է: Միջմոլեկուլային հեռավորությունը տվյալ դեպքում աննշան 
է և կեղտը հումքից հեռացնելու համար անհրաժեշտ է մեծացնել միջմոլեկուլային 
տարածությունը: Կեղտի այդպիսի հեռացում հնարավոր է իրականացնել ուռճացնելով, այսինքն՝ 
ջրի թափանցմամբ կեղտի միջմոլեկուլային տարածություն, ինչպես նաև կեղտի և հումքի միջև 
եղած տարածություն: Որպեսզի հեղուկը կարողանա թափանցել նման մանրագույն ճեղքերը, 
այն պետք է լավ թրջի լվացող մակերեսը: Ջրի թրջող, հետևաբար և լվացող հատկությունը 
կարելի է մեծացնել նրա մակերեսային ձգողականությունը փոքրացնելով, որին կարելի է հասնել 
մակերեսային ակտիվ նյութերով: Այդպիսի նյութերից են սպիրտները, օրգանական թթուները, և 
հատկապես բարձր մոլեկուլային ճարպաթթուների աղերը, օճառները: Սակայն մի շարք 
պատճառներով այդ նյութերը մինչ օրս օգտագործվում են միայն պահածոների տարաների 
լվացման համար: Ջրի լվացող թույլ հատկությունը լրացվում է ջրի շիթի ճնշման մեծացմամբ: 
Կախված հումքատեսակից և կեղտոտվածության աստիճանից՝ կիրառվում են տարբեր 
մեքենայացված սարքավորումներ, որոնցում հումքը լավ թրջվում է ինտենսիվ խառնման, 
պտուղները մեկը մյուսի հետ շփումով և վերջում պոկված մեխանիկական խառնուրդները ջրի 
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շիթի միջոցով հեռացնելով: Հումքատեսակների լվացման համար կիրառվում են էլեվատորային, 
քամահարային և թափահարող լվացող մեքենաներ:  

Ջոկում և տեսակավորում: Ջոկումը հումքի դիտումն ու նրանից մշակման համար ոչ պիտանի 
նմուշների (ճզմված,տրորված, բորբոսնած, տձև և այլն) հեռացման գործընթացն է: Այն, երբեմն, 
իրականացվում է որպես առանձին գործընթաց: Իսկ երբեմն՝ տեսակավորման հետ միասին: 
Հումքը տեսակավորվում է ըստ որակի, հասունացման աստիճանի, գունավորման և չափերի:  
Ջոկումն ու տեսակավորումն իրականացվում են ժապավենային կամ գլանային փոխադրիչների 
վրա, որոնց շարժման արագությունը պետք է լինի 0,05-0,1մ/վ.: Սովորաբար բանվորները 
կանգնած են փոխադրիչի երկու կողմում այն հաշվով, որ հեշտությամբ կարողանան վերցնել 
անհրաժեշտ նմուշը փոխադրիչի կենտրոնից: Դրա համար ջոկման և տեսակավորման 
փոխադրիչը շատ լայն չպետք է լինի, սովորաբար նրա լայնությունը կազմում է 0,8-1,2մ: 

Մրգահատապտղային պտղամսով պտղահյութեր (նեկտարներ) 

1) լվացում, ջուկում, տեսակավորում, մաքրում. ինչպես բնական հյութերի արտադրության 
տեխնոլոգիան:  

2) մանրացում. հյութի տրորման և հյութանջատման հեշտացում: Հնդավորները մինչ 
տրորումը մանրացվում են 3-10մմ կտորների: Կիրառվում են միաթմբուկ, երկթմբուկ 
ջարդող մեքենաներ: 

3) տաքացում. օքսիդացնող ֆերմենտների ակտիվազրկում, պրոտոպեկտինի հիդրոլիզ, 
հյուսվածքի փափկեցում, ներկանյութերի էքստրակցիա: Տաքացումը կարող է 
իրականացվել մինչ ջարդումը կամ դրանից հետո: Բալը, հոնը և սալորը տաքացնում են 
85-900C, դեղձը, ծիրանը` 70-750C, հատապտուղները՝ 75-800C, հնդավորները՝ 90-950C: 
Տաքացումը կատարվում է սուր կամ խուլ գոլորշիով: Խուլ գոլորշիով տաքացնելիս, 
երբեմն, պտուղներին ավելացվում է ջուր 15%-ի չափով: Կիրառվում են թունելային, 
սկավառակային, շնեկային շոգեհարիչներ, դիգրեստրներ: 

4) տրորում. հյութանջատում. պտղամսով բնական հյութի կամ պյուրեի ստացում:  
Պտղամսով բնական հյութերը ստացվում են տաքացված զանգվածը շնեկային 
մամլիչներում մամլելով, պրոցեսը իրականացվում է նաև ֆիլտրող ցենտրիֆուգներով: 
Պյուրե ստանալու համար տաք զանգվածը տրորվում է սկզբից 1,0-2,0մմ, այնուհետև 
0,4մմ անցքերի տրամագիծ ունեցով թմբուկներում: Կիրառվում են մամլիչներ, 
էքստրակտորներ, ցենտրիֆուգներ, երկաստիճան տրորող մեքենաներ 

5) թթվի ավելացում. գույնի մգեցման կանխում, համի լավացում, PH-ի արժեքի փոքրացում: 
Բաց գունավորմամբ պտուղների հյութերին ավելացվում է ասկորբինաթթվի 5-10%-ոց 
լուծույթ: Ասկորբինաթթվի քանակը խնձորի և սերկևիլի համար 0,04%, սալորին, դեղձին 
և ծիրանին՝ 0,03%: Դեղձի, խնձորի, սալորի և ելակի հյութերին ավելացվում է 
կիտրոնաթթու 0,15-0,20%-ի չափով: Ասկորբինաթթուն ավելացվում է պտուղները 
ջարդելիս, կիտրոնաթթուն՝ շաքարի օշարակին խառնելուց առաջ: Կիրառվում է 
խառնիչով հավաքարան, ռեակտոր: 
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6) շաքարի օշարակի պատրաստում. Շաքարի լուծույթի ստացում: Շաքարը հաշվարկային 
քանակով լուծվում է ջրում, եռացվում 5 րոպե, ֆիլտրվում կտավե ֆիլտրով: Լուծույթի 
խտությունը չափվում է ռեֆրակտոմետրով: Կիրառվում երկշապիկ կաթսա, ռեակտոր, 
կտավե ֆիլտր: 

7) կիսապատրաստուքների նախապատրաստում. պահանջվող որակի կուպաժացված 
հյութերի ստացում, հնարավոր օտար խառնուրդների հեռացում: Հյութ 
կիսապատրաստուքները ֆիտրվում են կտավե ֆիլտրով: Պյուրեները տրորվում են 0,8մմ 
տրամագիծ ունեցող մաղերով: Կիրառվում են սեպարատոր, տրորող մեքենա:  

8) կուպաժ և քաղցրացում. հյութին լավագույն համային և կազմային հատկանիշների 
հաղորդում: Շաքարով հյութերի արտադրությունում տրորված պտղային զանգվածային 
ավելացվում է շաքար կամ շաքարի օշարակ: Կուպաժացվող հյութերում խառնվում են 
տրորված զանգվածը այլ հումքատեսակների պյուրեի կամ հյութերի հետ, ավելացվում 
շաքար կամ շաքարի օշարակ: Խառնումը կատարվում է համաձայն հաստատված 
բաղադրատոմսի: 

9) հոմոգենացում. հոմոգեն կազմության ապահովում, շերտավորման կանխում:  
 Խնձորի և բալի հյութերը հոմոգենացվում են 15-17, մնացածները 12-15մՊա ճնշման 
պայմաններում: Իրականցվում է հոմոգենիզատորներով: 

10) դեաէրացիա, տարայավորում. ինչպես բնական հյութերի արտադրության 
տեխնոլոգիայում: 

11) ստերիլացում, պաստերացում. փչացում առաջացնող մանրէների ոչնչացում, 
ֆերմենտների ակտիվազրկում, տևական պահպանման հնարավորության ստեղծում: 
Լցված և մակափակված տուփերը ստերիլացվում կամ պաստերացվում են 85-1000C-ի 
ջերմաստիճաններում: Անընդհատ գործողության պաստերիզատորներ օգտագործելիս 
հյութը 0,4 րոպե ընթացքում տաքացվում է 120-1250C, պահվում այդ ջերմաստիճանում 
0,3 րոպե, հովացվում մինչև 900C և հենց այդ ջերմաստիճանում լցվում ջերմային 
մշակում անցած տարաների մեջ: Մակափակված տարաները ենթարկվում են 
պաստերացման: Կիրառվում են ուղղահայաց, հորիզոնական ավտոկլավներ, 
պատյանախողովակային ջերմափոխանակիչներ, պաստերիզատորներ: 



78 

 

ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



êáõÛÝ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ å³ïñ³ëïí»É ¿ ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ: 

´áí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ »Ý ÏñáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ, & ³ÛÝ áñ&¿ Ï»ñå ãÇ 

³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÝ»ñÁ:


