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1.   Մետալուրգիան որպես գիտության և արդյունաբերության զարգացման ճյուղ: Ծանր գունավոր 

մետալուրգիայի արդի վիճակը և նրա զարգացման հեռանկարները: Գունավոր մետաղների դասակարգումը: 

 2. Պղնձի մետալուրգիա 

2.1. Պղինձը և նրա կիրառումը։ Պղնձի ստացման համար անհրաժեշտ ելանյութերը։ 

2.2. Պղնձի ստացման ժամանակակից մեթոդները։ Պղնձային խտանյութերի օքսիդացուցիչ թրծումը։ 

2.3. Շտեյնի ստացումը արտացոլիչ և էլեկտրական վառարաններում։ 

2.4. Շտեյնի ստացումը շախտային վառարաններում։ Պղնձային շտեյների կոնվերտերացումը։  

2.5. Չզտված պղնձի կրակային զտումը։ Անոդային պղնձի էլեկտրոլիտիկ զտումը։  

2.6. Պղնձի հիդրոմետալուրգիան։ 

 3. Նիկելի մետալուրգիա 

3.1. Նիկելը և նրա կիրառումը։ Նիկելի ստացման համար անհրաժեշտ հումքը։ 

3.2. Նիկելի արտադրության ժամանակակից վիճակը։ Նիկելի  ստացումը  օքսիդացած հանքանյութերից։ 

3.3. Օքսիդացած նիկելային հանքանյութերի հալումը շախտային վառարանում շտեյն ստանալու  համար։  

Նիկելային շտեյների կոնվերտերացում։ Եռացող շերտով վառարան  ֆայնշտեյնի  թրծման  համար։ 

3.4. Նիկելի ստացումը սուլֆիդային պղնձա-նիկելային հանքանյութերից: Պղնձա-նիկելային շտեյների 

 կոնվերտերացումը։ Պղնձի և նիկելի բաժանումը։ Նիկելի էլեկտրոլիտիկ զտումը։ 

3.5. Նիկելի հիդրոմետալուրգիան։ 

 4. Կապարի մետալուրգիա 

4.1. Կապարը և նրա կիրառումը։ Կապարի ստացման հումքը և նրա մշակման եղանակները։ 

4.2. Սուլֆիդային խտանյութերից կապարի հալման մեթոդները։ Բովախառնուրդի պատրաստումը վերականգնիչ

 հալման համար։ 

4.3. Կապարային  ագլոմերատի շախտային հալումը։ Կապարային հալման խարամների մշակումը։  Կապարի 

 ստացման ռեակցիոն մեթոդը։  

4.4.  Չզտված կապարի պիրոմետալուրգիական զտումը։ Կապարի զտումը պղնձից, թելուրից, արսենից,  

անտիմոնից, անագից, ազնիվ մետաղներից, ցինկից, բիսմուտից։ 

4.5. Չզտված կապարի էլեկտրոլիտիկ զտումը։  

5. Ցինկի մետալուրգիա 

5.1. Ցինկը և նրա կիրառումը։ Ցինկի ստացման հումքը և նրա մշակման եղանակները։ 



5.2. Ցինկային խտանյութերի օքսիդացուցիչ թրծումը։ Ցինկային խտանյութերի թրծումը եռացող շերտով  

վառարանում։ 

5.3. Չզտված ցինկի զտումը։ Թրծված ցինկային խտանյութերի տարալվացումը։ Մեխանիկական խառնիչով  

տարրալուծման չան։ 

5.4. Օդային խառնիչով տարալվացման չան։ Ցինկի սուլֆատների լուծույթների մաքրումը խառնուրդներից։ 

5.5. Ցինկի էլեկտրոլիտիկ նստեցումը լուծույթներից։ Ցինկի էլեկտրոլիզի համար օգտագործվող վաննաները,   

էլեկտրոլիտի կազմը և էլեկտրոլիզի պարամետրերը։ Կատոդային ցինկի հալումը և լցնումը։ 

 6. Կոբալտի մետալուրգիա 

6.1.Կոբալտը և նրա կիրառումը։ Կոբալտի հանքանյութերը։ 

6.2.  Կոբալտ պարունակող պղնձի խտանյութերից կոբալտի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացները  և 

տեխնոլոգիական սխեմաները : 

6.3. Պիրիտային խտանյութերից կոբալտի ստացումը: Պիրիտ-պիրոտինային խտանյութերի սուլֆատացնող 

բովումը։ 

6.4. Ստացված բովվածքների տարրալուծումը: Մետաղական կոբալտի ստացումը: 

 7. Անագի մետալուրգիա 

7.1. Անագը և նրա կիրառումը։ Անագի հանքանյութերը և խտանյութերը։ 

7.2. Անագային խտանյութերի բովումը: Ստացված բովվածքների տարրալուծման գործընթացը: Խտանյութերի 

հալումը: Անագ պարունակող խարամների մաքրումը: 

7.3. Սև անագի հրային ռաֆինացումը: Երկաթի, արսենի, պղնձի, անտիմոնի, բիսմութի և կապարի հեռացումը: 

7.4. Էլեկտրոլիտիկ ռաֆինացումը և բարձր մաքրության անագի ստացումը: 

8. Կադմիումի մետալուրգիա 

8.1. Կադմիումը և նրա կիրառումը։   Կադմիումի կորզման ելանյութերը։ 

8.2. Հիդրոմետալուրգիական եղանակով կադմիումի կորզման գործընթացի նկարագիրը և տեխնոլոգիական 

սխեման:  Ֆիլտրում: Մաքրում: Էլեկտրոլիզ: 

8.3. Կատոդային կադմիումի հալումը և ռաֆինացումը: Կոճղային կադմիումի ստացումը: 

8.4. Սև կադմիումի վերահալումը և ռաֆինացումը: 

 9. Անտիմոնի մետալուրգիա 

9.1. Անտիմոնը և նրա կիրառումը: Անտիմոնի կորզման ելանյութերը։ 

9.2. Անտիմոնային հումքի մետալուրգիական վերամշակումը: Թրծում: Հալում: 

9.3. Անտիմոնային հումքի վերամշակման հիդրոմետալուրգիական սխեման: Անտիմոնի ռաֆինացումը: 

 

 

Կազմող՝                                                                Թ.Ռ.Ավագյան 

Հաստատված է ամբիոնի   ...................թիվ ....... նիստում      

Մ և Ն ամբիոնի վ/պ       Հ.Վ. Ավագյան         


