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1. Գունավոր    մետաղների   արտադրության   նշանակությունը   և   զարգացման   հիմնական   

ուղղությունները: Մետալուրգիական  արտադրության  մեքենայացման  նշանակությունը։ 

Մետալուրգիական  արտադրամասերի հիմնական  տեղամասերը  և  բովախառնուրդային  

նյութերի  մշակման  տեխնոլոգիական  ցիկլերը: Մետալուրգիական  արտադրամասերում  

օգտագործվող  հիմնական  և  օժանդակ  սարքավորումների  դասակարգումը:  

2. Մետալուրգիական  վառարանների  դասակարգումը:  Թրծման և եռակալման սարքավորումներ: 

Բազմահատակային թրծման  վառարաններ: Եռացող  շերտով վառարաններ: Խողովակային 

պտտվող վառարաններ: Հանքանյութերի և խտանյութերի հալման սարքավորումներ: 

Արտացոլիչ վառարաններ: Հորանային վառարաններ: Պղնձային և նիկելային 

բովախառնուրդների հալման վառարաններ: Հանքաջերմային վառարաններ: Էլեկտրական 

վառարաններ:  

3. Կոնվերտերներ: Կոնվերտերների տեսակները: Գործող կոնվերտերների արդիականացման  

ուղիները: Ֆուրմերի  մաքրման  մեքենայացումը: Մետալուրգիական  վառարանների  

սպասարկման  օժանդակ  սարքավորումներ: Օդամուղներ: Կենտրոնախույս  և             պտտվող  

մխոցներով  օդամուղներ: Բովախառնուրդային  նյութերի  կշռման  և  բեռնավորման 

սարքավորումներ: Զսպանակային  կշռող սարքավորումներ։ Թեք սկիպային ամբարձիչով 

վառարանի  բեռնավորումը: 

4. Հրային զտման սարքավորումներ: Կապարի զտման սարքավորումներ: Կապարի 

արծաթազտման  սարքավորումներ: Կապարից ցինկի մաքրման սարքավորումներ: Պղնձի 

հրային զտման սարքավորումներ: Ցինկի զտման սարքավորումներ: Անագի և բիսմութի զտման 

սարքավորումներ: Ալյումինային  համաձուլվածքների զտման համար վակուում-զտման 

սարքավորումներ: 

5. Էլեկտրոլիզի սարքավորումներ: Պղնձի էլեկտրոլիտիկ զտման սարքավորումներ: Նիկելի 

էլեկտրոլիտիկ զտման սարքավորումներ: Ցինկի արտադրության էլեկտրոլիզային վաննաներ: 

Կոբալտի  էլեկտրոլիզյորներ: 

 Հեղուկ մետաղի տեղափոխման-լցման սարքավորումներ։ Ձեռքի շերեփներ։ Միառելսային և 

ամբարձչային շերեփներ: Հեղուկ  մետաղի  լցման-բաժնորոշման   հարմարանքներ,  դրանց  

դասակարգումը:  Ֆոտոտվիչով մետաղի  լցման ավտոմատ կարգավորումը: Մետաղի  լցման  

կարուսելային մեքենաներ: Պղնձի  և  ցինկի  լցման  կարուսելային մեքենաներ: Ժապավենային 

լցման  մեքենաներ: Կիսաանընդհատ  ձուլման  մեքենաներ: 

6. Նյութերի  պահման  պահոցներ  և  ամբարներ։ Պահոցների  տեսակները: Փականներ: 

Սեկտորային  փական: Ծնոտային  փական: Մղափականային  փական: 



7. Սնուցիչներ:  Ժապավենային  սնուցիչ:  Թիթեղային  սնուցիչ:  Պտուտակային  սնուցիչ:  

Վիբրացիոն  սնուցիչ: Ափսեաձև  սնուցիչ:  Թիակային  սնուցիչ:   

8. Բաժնաչափիչներ: Բաժնաչափիչների  տեսակները: Պահոցային  բաժնաչափիչ:  Պտտովի  

բաժնաչափիչ:  Մղափականային  բաժնաչափիչ: Պոմպեր:  Կառուցվածքը,  տեսակները  և  

օգտագործման  բնագավառները:    

9. Բովախառնուրդային նյութերի մեքենայացված և ավտոմատացված պահեստներ: 

Պահեստներին և դրանց մուտքային գծերին ներկայացվող պահանջները։ Բովախառնուրդային  

նյութերի պահեստա-վորման սարքավորումներ։ Պահեստներում նյութերի բեռնաթափման և 

ընդունման հարմարանքներ։ Գրեյֆերային ամբարձիչ,  դրա տեսակները  և  հաշվարկը: 

Բովախառնուրդային նյութերի նախապատրաստման գործընթացները և օգտագործվող 

սարքավորումները։ 

10. Չորանոցներ։ Չորանոցների դասակարգումը: Հորիզոնական  միաքայլ թմբուկային չորանոց: 

Ուղղաձիգ  չորանոց: Եռաքայլ  թմբուկային  չորանոց: Խողովակային  չորանոց: Նյութի  

չորացումը օդային հոսքում և մրրկային հոսանքներով։ Նյութի չորացումը եռացող շերտով 

վառարաններում: Չորացման  այլ  եղանակներ: 

11. Ջարդիչներ, դրանց դասակարգումը։ Մանրացման աստիճան։ Այտային ջարդիչ, տեսակները և 

հաշվարկը: Գլանիկային ջարդիչ, օգտագործման բնագավառները և հաշվարկը: Մուրճային 

ջարդիչ։ Կոնական ջարդիչ: Հարվածային  ջարդիչ: Ագլոմերացիոն  ջարդման  սարքավորում: 

12. Աղացներ։ Աղացների  դասակարգումը: Գնդային աղաց, հաշվարկը։ Մուրճային, վիբրացիոն և 

շթային  աղացներ: 

13. Մաղեր։ Մաղման արդյունավետություն։ Մաղերի  դասակարգումը: Մեխանիկական մաղ։ 

Թմբուկային մաղ, հաշվարկը։  Վիբրացիոն  մաղ: Քարմաղեր: 

14. Չափադասիչներ: Չափադասիչների  դասակարգումը: Պարուրաձև, կոնական, հիդրավլիկական 

բազմախցային չափադասիչներ: Ցենտրիֆուգներ: 

15. Բովախառնուրդային նյութերի միջինայնացման,  կտորայնացման և ագլոմերացման 

սարքավորումներ: Հանքանյութերի և խտանյութերի միջինայնացում: Հատիկավորման 

հարմարանք: Ագլոմերացիոն  մեքենաներ: Թանձրիչներ: Բրիկետ-մամլիչ: 

16. Խառնիչներ։ Խառնման  գործընթացի  էությունը։ Խառնիչների  դասակարգումը: Գլդոնային 

խառնիչ, կառուցվածքը,  աշխատանքի  սկզբունքը  և  պարամետրերի  հաշվարկը: 

Կենտրոնախույս խառ-նիչ։ Թիակավոր խառնիչ: Թմբուկային  խառնիչ: Նյութերի  բաշխումը  

ծախսի  պահոցներին: 

17. Ջրազրկման և զտման սարքավորումներ: Խտարարներ, դրանց դասակարգումը: Զտիչներ: 

Մամլա-զտիչներ: Վակուում-զտիչ:  Սկավառակային  վակուում-զտիչ: Էլեկտրազտիչ: 

18. Փոշեորսման  սարքավորումներ:  Փոշեորսման խցեր: Խոնավ  փոշեորսիչներ: Էլեկտրաֆիլտրեր: 

Չոր էլեկտրաֆիլտրեր:  Չոր  մաքրման  ապարատներ:  Խոնավ  էլեկտրաֆիլտրեր:  Խոնավ  

մաքրման  ապարատներ: Ցիկլոններ:   

19. Տրանսպորտային սարքավորումների   դասակարգումը:  Տրանսպորտային սարքավորումների 

ընտրությունը: Անընդհատ գործողության տրանսպորտային  սարքավորումներ: Քարշող 

տարրով փոխակրիչների (կովեյերներ) բաղկացուցիչ մասերը: Քարշող տարրեր: Ձգող 

հարմարանքներ: Շարժաբերեր:  



20. Տրանսպորտային սարքավորումների ընդհանուր տեսություն: Անընդհատ գործողության 

տրանսպորտային սարքավորումների  արտադրողականությունը,  շարժիչի  հզորությունը  և  այլ 

պարամետրեր: Ժապավենային փոխակրիչներ, կառուցվածքը, տեսակները և օգտագործման 

բնագավառները: Ընդհանուր նշանակության ռետինապատված ժապավենով ժապավենային 

փոխակրիչներ: Հենարանային հարմարանքներ: Թմբուկի տրամագծի ընտրությունը: 

Ժապավենային փոխակրիչի հաշվարկը:  

21. Թիթեղավոր փոխակրիչ, կառուցվածքը,  օգտագործման  բնագավառները  և  հաշվարկը: 

Քերիչային փոխակրիչ,  կառուցվածքը,  օգտագործման  բնագավառները  և  հաշվարկը: 

Էլևատորներ: Շերե-փավոր  էլևատոր,  կառուցվածքը,  օգտագործման  բնագավառները  և  

հաշվարկը:  

22. Պտուտակային  փոխակրիչ, կառուցվածքը,  օգտագործման  բնագավառները  և  հաշվարկը: 

Պնևմատրանսպորտ, կառուցվածքը,  օգտագործման  բնագավառները  և  հաշվարկը: 

23. Հիդրոտրանսպորտ, կառուցվածքը,  օգտագործման  բնագավառները  և  հաշվարկը: 

Վերամբարձ-տրանսպորտային սարքավորումներ, կառուցվածքը, օգտագործման  

բնագավառները  և  հաշվարկը: 
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Կազմող՝       Ա.Ա.Աղայան 

Հաստատված է ամբիոնի   03.09.18  թիվ 2  նիստում       

 

Մ և Ն ամբիոնի վարիչի ժ/պ Հ.Վ.Ավագյան     
 


