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Դեղերի արդյունաբերական արտադրությունը 
Որակի երաշխավորումը դեղերի արտադրությունում 

 

Դեղերի արդյունաբերական արտադրությունը ստանդարտ բաղադրատոմսերով պատրաստի 

դեղերի սերիական արտադրությունն է: Դեղագործական արդյունաբերության հիմքում ընկած է 

զանազան մեքենաների սարքավորումների, մեքենայացված և ավտոմատացված հոսքային գծերի 

լայն կիրառումը: 

Դեղերի արտադրության առանձնահատկություններից մեկը մասնագիտացումն է, այսինքն 

կոնկրետ տեսականիով դեղերի արտադրությունը:  Սա հնարավորություն է տալիս ներդնելու 

գիտության նորագույն նվաճումները, բարձրացնելու արտադրողականությունը և արտադրանքի 

որակը: 

Արդյունաբերական արտադրությանը բնորոշ է այն, որ նույնանուն արտադրանքը 

թողարկվում է մշտական հերթափոխվող խմբաքանակներով կամ անընդհատ և հաստատուն 
բնույթ է կրում: Մեքենաները և ապարատները դասավորվում են համապատասխան խմբերով: 

Արտադրական գործընթացը նախագծված  է շատ ճշգրիտ: Պատրաստի արտադրանքը ստացվում է 

անընդհատ և ռիթմիկ: Շատ կարևոր է դեղի բոլոր որակային ցուցանիշների ապահովումը: 

Լայնամասշտաբ արտադրությունում վատորակ դեղի առկայությունը ոչ միայն վտանգում է 

հիվանդի առողջությունը, այլև կարող է հսկայական ֆինանսական կորուստների պատճառ 

հանդիսանալ: 
Արտադրությունում դեղի որակը պատահականորեն չի ստացվում, այն մանրամասն մշակված 

գործողությունների, որակի երաշխիքների արդյունք է: Որպեսզի վերջնական արտադրանքը 

բավարարի ներկայացված պահանջներին, նրա որակը, արտադրության անվտանգությունը և 

արդյունավետությունը նախապես պետք է դրված լինեն արտադրության հիմքում։  Ամենևին 

արդյունավետ չէ, ադեկվատ չէ, երբ որակը ստուգվում է միայն ռետրոսպեկտիվ, արտադրության 

վերջում: Այդ պատճառով ժամանակակից դեղագործական արտադրության կազմակերպման 

գործում մեծ դեր է վերապահվում այսպես կոչված Որակի կառավարմանը (Quality Management): 

Որակի կառավարումը կառավարման գործառույթ է, որը որոշում և ուղղորդում է որակի 
քաղաքականությունը,  այսինքն ղեկավարության կողմից պաշտոնապես արտահայտված և 
հաստատված համընդհանուր միտում, ուղղվածություն է դեղի որակին:  

Որակի կառավարման հիմնական տարրերն են` 

 համապատասխան ենթակառուցվածքները կամ որակի համակարգը` ներառյալ 

կազմակերպչական կառուցվածք, գործընթացները, ընթացակարգը և ռեսուրսները; 

 համակարգված գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են համոզվելու համար, որ արտադրանքը 

(կամ ծառայությունը) կհամապատասխանի որակին նեկայացվող պահանջներին: Այս գործողու-

թյունների միասնությունը կոչվում է Որակի ապահովում (Quality Assurance): 

Որակի ապահովումը, Պատշաճ արտադրական գործունեությունը և Որակի հսկումը որակի 
կառավարման փոխկապակցված  ասպեկտներն են: 

 

Որակի ապահովում (ՈԱ) - Ընդգրկում է այն բոլոր գործոնները, որոնք առանձին-առանձին 
կամ միասնականորեն ազդում են պատրաստի արտադրանքի որակի վրա և երաշխավորում են  
դրա համապատասխանությունը  նորմատիվային փաստաթղթերին: Այն իր մեջ ընդգրկում է  
Պատշաճ արտադրական գործունեության (ՊԱԳ), Պատշաճ լաբորատոր գործունեության (ՊԼԳ), 
Պատշաճ կլինիկական գործունեության (ՊԿԳ) պահանջների կատարումը: 

Որակի ապահովման նշանակությունն այն է, որ դեղագործական արտադրությունը 

կարողանա երաշխավորել` 

 ՊԱԳ, ՊԼԳ, ՊԿԳ պահանջներին  համապատասխան իրականացված դեղի մշակումը, 

փորձարկումը և արտադրությունը; 

 ՊԱԳ պահանջներին համապատասխան իրականացված արտադրության և հսկման բոլոր 

գործողությունների համար հստակ փաստաթղթավորումը; 
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 հստակ որոշված պարտականությունները և իրավասությունները; 

 պատշաճ ելանյութերի և փաթեթավորման նյութերի արտադրության, մատակարարման և 

օգտագործման միջոցառումների իրականացումը; 

 ելանյութերի, միջանկյալ արտադրանքի, պատրաստի արտադրանքի և գործընթացների հսկումը և 

վալիդացիան; 

 հաստատված ընթացակարգին համապատասխան պատրաստի արտադրանքի արտադրումը և 

ստուգումը;  

 ինքնատեսչական ստուգումների և որակի աուդիտի ընթացակարգի իրականացումը, ըստ որի 

կանոնավոր գնահատվում է որակի ապահովման համակարգի արդյունավետությունը և 

պիտանելիությունը 

Որակի  ապահովման  համակարգը կազմված է մի շարք իրար ձուլված և հաջորդող 

գործողություններից՝ 

1. մինչև արտադրության սկիզբը որոշակի  նախնական գործողությունների կատարում, 

արտադրության պայմանների ապահովում; 

2. արտադրության ընթացքում հսկիչ գործողություններ; 

3. վերջնական արտադրանքի որակի գնահատում, հաջորդող արտադրության գնահատում:  

Որակի ապահովումը միավորում է միմյանց հետ շաղկապված այնպիսի կոնցեպցիաներ, 

ինչպիսիք են Արտադրանքի նախագծումը, Գործընթացի զարգացումը, ՊԱԳ և Որակի ստուգումը:  

 
Պատշաճ Արտադրության Գործունեություն 

G M P (Good Manufacturing Practice) 
 
ՊԱԳ-ը Որակի ապահովման բաղկացուցիչ մասն է, ըստ որի արտադրանքը հաստատատուն 

կերպով արտադրվում և հսկվում է որակի ստանդարտների պահանջներին և իր նշանակությանը, 

ինչպես նաև այդ արտադրանքի ռեգլամենտին և սպեցիֆիկացիային համապատասխան: ՊԱԳ 

կանոնների կատարումը նախատեսված են ոչ միայն արտադրության, այլև որակի հսկման համար: 

Այն նախատեսված է դեղի որակի վրա բացասաբար ազդող ռիսկային գործոնները փոքրագույնի 

հասցնելու նպատակով: Հիմնական ռիսկային գործոններից են` 

 դեղի   խաչաձև (անսպասելի) աղտոտումը (կոնտամինացիան); 

 շփոթմունքը (սխալմունք)` օրինակ`ոչ ճիշտ պիտակավորումը 

 

ՊԱԳ-ը դեղամիջոցների արտադրության և որակի հսկման պահանջների միասնական 
համակարգ է` սկսած հումքի մշակումից մինչև պատրաստի արտադրանքի ստացումը: Այդ 

կանոնները, նորմերը շատ քիչ գործնական ցուցումներ ունեն և հանդիսանում են ընդհանուր 

կանոնակարգող նորմեր: Կան ազգային  ՊԱԳ-եր, առաջին անգամ այդպիսին ստեղծվել է 1963 

թվականին ԱՄՆ-ում: Այժմ մոտ 20 երկրներ ունեն ազգային ՊԱԳ-եր, կան տարածաշրջանային՝ 

Եվրոմիության  ՊԱԳ: Միասնական ստանդարտների ստեղծման նպատակով 1969 թ. ԱՀԿ-ն 

ստեղծեց 80-ից ավել երկրներ միավորող GMP: Սա  բազմակողմանի համաձայնագրի 

առանձնահատուկ տարբերակ է, որը նաև օգնում է ներմուծող երկրներին ճիշտ գնահատելու 

ներմուծվող դեղերի իրավական կարգավիճակը, տեխնիկական մակարդակը և որակը: Այս 

երկրները պետք է ներմուծեն միայն միջազգային ՊԱԳ-ի նորմերին բավարարող արտադրողների 

արտադրանքը: 

Տարբեր երկրների ՊԱԳ-երը որոշ չափով տարբերվում են իրարից տեխնիկական 

մանրամասներով, բացատրությունների չափով, սակայն հիմնական փիլիսոփայությունը նույնն է: 

ԱՀԿ ուղեցույցն  ունի  տերմինաբանական բառարան  և հետևյալ հիմնական բաժինները՝ 

1. որակի կառավարում 

2. որակի ապահովում 

3. սանիտացիա և հիգիենա 

4. որակավորում և վալիդացիա 
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5. բողոքներ 

6. արտադրանքի հետ կանչ 

7. պայմանանագրային արտադրություն և վերլուծություն 

8. ինքնատեսչական ստուգում  և որակի աուդիտ 

9. անձնակազմ 

10. ուսուցում 

11. անձնական հիգիենա 

12. շենքեր, շինություններ  

13. սարքավորումներ 

14. նյութեր 

15. փաստաթղթավորում 

16. արտադրություն 

17. որակի հսկում 

Ինչպես նաև կցվում են հավելյալ ուղեցույցներ, տեխնիկական հաշվետվություններ՝ 

 ջեռուցում, օդափոխում և օդորակում; 

 մանրէազերծ արտադրություն; 

 դեղագործական նպատակներով օգտագործվող ջուր և այլն 

1-ին և 2-րդ բաժինները  ներկայացնում են դեղի արտադրությունում որակի երաշխիքների 

հիմնարար սկզբունքներն ու համակարգերը և ՊԱԳ-ի դերը այդ համակարգում:  

3. Սանիտացիա (մաքրում) և հիգիենա: Դեղերի արտադրության յուրաքանչյուր հատվածում 

պետք է ապահովվի սանիտացիայի և հիգիենայի բարձր մակարդակ, որոնց շրջանակներում 

ընդգրկվում են անձնակազմը, շենքերը, սարքավորումները, արտադրական նյութերը և 

տարաները, մաքրող և ախտահանող նյութերը, և ցանկացած բան, որ կարող է կոնտամինացիայի 

աղբյուր հանդիսանալ (տես նաև անձնական հիգիենա և շենքերի մաքրում): 

4.Որակավորում և վալիդացիա - արտադրության բոլոր տեխնոլոգիական էտապների և 
օբյեկտների (արտադրական գործընթաց, սաքավորումներ, նյութեր) փորձագիտական 
գնահատումը և օբյեկտիվ, փաստաթղթերով ձևակերպված  ապացույցներն են, որոնք հաստատում 
են դրանց համապատասխանությունը իրենց  նշանակությանը  և GMP-ի սկզբունքներով 
հաստատված պահանջներին: 

Վալիդացիան և որակավորումը նույն կոնցեպցիայի անհրաժեշտ մասերն են: Վալիդացիան 

կիրառվում է գործընթացների, իսկ որակավորումը՝ սարքերի, համակարգերի համար: Այս 

իմաստով որակավորումը վալիդացիայի մի մասն է և փուլը: Որակավորումը և վալիդացիան պետք 

է փորձագիտական գնահատման ենթարկեն և փաստաթղթերով հիմնավորեն, որ` 

 շենքերը,սարքավորումները նախագծվել են համաձայն ՊԱԳ պահանջների; 

 դրանք կառուցվել կամ տեղադրվել են համաձայն նախագծի; 

 օգտագործվում են համաձայն նախագծի; 

 գործընթացի արդյունքում հաստատուն կերպով ստացվում է որակի պահաջներին համապատաս-

խան արտադրանք (գործընթացի վալիդացիա) 

Ցանկացած փոփոխություն, որը ուղղակիորեն կամ անուղղակի կարող է ազդել արտադրանքի 

որակի վրա պետք է որակավորվի և վալիդացվի: Որակավորման և վալիդացիայի արդյունքները 

պետք է փաստաթղթավորվեն: 

Վալիդացիայի ենթարկվում են` 
1. տեխնոլոգիական գործընթացները; 

2. վերլուծման (անալիզի) մեթոդները; 

3. սարքավորումների մաքրման գործընթացները; 

4. արտադրական սենյակների սան-մաքրման գործընթացները; 

5. ինժեներական համակարգերը, որոնք անմիջականորեն ազդում են կիսաարտադրանքի կամ 

պատրաստի արտադրանքի որակի վրա; 

6. մաքուր սենյակները և գոտիները; 
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7. տեխնոլոգիական և լաբորատոր սարքավորումները; 

8. համակարգչային համակարգերը 

Վալիդացիայի չեն ենթարկվում՝ 
1. այն սարքավորումները և ինժեներային  համակարգերը, որոնք անմիջականորեն չեն ազդում 

արտադրանքի որակի վրա; 

2. շինությունների ընդհանուր կառուցվածքային տարրերը; 

3. օժանդակ համակարգչային համակարգերը, որոնք անմիջականորեն կապված չեն արտադրության 

գործընթացի հետ  

 
Վալիդացիայի տեսակներն են` 

1. Պլանավորվող (նախատեսվող) վալիդացիա - Իրականացվում է նոր գործարկվող կամ 

վերակառուցվող արտադրությունում մինչև գործարկումը: Այս վալիդացիայի ժամանակ 

պարտադիր է բոլոր տիպի որակավորումների, ինչպես նաև  գործընթացների և անալիտիկ 

եղանակների վալիդացիայի անցկացումը: 

2. Զուգընթաց վալիդացիա - իրականացվում է  սերիական արտադրության ընթացքում, եթե այն 

նախապես չէր ենթարկվել վալիդացիայի: 

3. Հետահայաց (ռետրոսպեկտիվ) վալիդացիա - իրականացվում է  նախապես ստացված տվյալների 

հիման վրա: Սա միայն ոչ ստերիլ դեղաձևերի գործընթացների և անալիտիկ եղանակների 

վալիդացիան է, եթե նրանք մինչ այդ չեն ենթարկվել վալիդացիայի: Վալիդացիայի այս տեսակը 

այժմ չի խրախուսվում: 

4. Վերավալիդացիա (ռե-վալիդացիա)` 

 նախօրոք հաստատված պլանով (պարբերաբար) 

 մինչև արտադրության սկսվելը, եթե կատարվել են փոփոխություններ արտադրության 

պայմաններում կամ փաստաթղթերում 

 

Վալիդացիայի փուլերն են` 
1. որակավորում - կատարվում է նախագծային փաստաթղթերի և արտադրության պայմանների 

ստուգման և  չափորոշիչ-տեխնիկական  փաստաթղթերին նրանց համապատասխանության 

գնահատման նպատակով; 

2. գործընթացների վալիդացիա - կատարվում է ամեն գործընթացի համար առանձին -առանձին: 

 

5-6. Բողոքներ և արտադրանքի հետ կանչ 
Յուրաքանչյուր տեղեկություն կամ բողոք կապված արտադրանքի վատ որակի հետ պետք է 

մանրամասն վերլուծվի գրավոր ընթացակարգի համաձայն: Անցանկալի 

պատահականություններից խուսափելու համար համաձայն հաստատված կարգի 

ձեռնարկությունում պետք է ստեղծվի համակարգ, որն անհրաժեշտության դեպքում 

կիրականացնի անորակ (կամ ենթադրվող անորակ) ապրանքի արագ և արդյունավետ հետ կանչ 

շուկայից: Ձեռնակությունում պետք է նշանակված լինի աշխատակից, համապատասխան 

անձնակազմով, որը պատասխանատու է բողոքների և դրա վերաբերյալ որոշում ընդունելու 

համար: Եթե նա Լիազորված անձը չէ, վերջինս պետք է տեղեկացվի բողոքների և հետ կանչի բոլոր 

դեպքերի մասին: Ամեն գործողություն պետք է գրավոր կերպով շարադրվի: Այդ դեպքերը 

մանրամասն պետք է հետազոտվեն: Արտադրանքի հետ կանչը պետք է կատարվի արագ և 

ցանկացած ժամանակ: Տվյալ երկրի պատասխանատու օրգանները պետք է տեղյակ պահվեն այդ 

մասին: Վերադարձված ապրանքը համապատասխան ձևով մակնիշավորվում է և պահվում 

հուսալիորեն մեկուսացված տեղամասերում` մինչև համապատասխան որոշում այն 

օգտագործելու կամ ոչնչացնելու մասին: 

7. Պայմանագրային արտադրություն և վերլուծություն: Պատվիրատուի և կատարողի միջև 

կնքվող պայմանագրերը պետք է լինեն  գրավոր ձևով և հստակ ներառեն յուրաքանչյուր կողմի 

պարտականությունները` հետագա թյուրմացություններից խուսափելու նպատակով: 
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8. Ինքնատեսչական ստուգում և որակի աուդիտ: Իրականցվում է արտադրությունում ՊԱԳ 

կանոնների կատարման, ստուգման և անհրաժեշտ ուղղորդող և կանխող միջոցառումների 

կազմակերպման նպատակով: Ինքնատեսչական ստուգման նպատակն է գնահատել, թե արդյոք 

ընկերության գործունեությունը համապատասխանում է ՊԱԳ պահանջներին  և աջակցություն 

ցուցաբերել որակի բարելավման ապահովման ուղղությամբ:  

Ինքնատեսչական ստուգումն իրականացվում է պարբերաբար և  պետք է՝  

 ներառի արտադրության և որակի հսկման բոլոր ասպեկտները; 

 մշակված լինի այնպես, որ հնարավորություն ընձեռի բացահայտել ՊԱԳ իրականացման բոլոր 

թերությունները; 

 առաջարկի շտկող միջոցառումներ;  

 սահմանի շտկող միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը 

Գոյություն ունի ինքնատեսչական ստուգման և/կամ որակի աուդիտի ընթացակարգ, որը 

կանոնավոր գնահատում է Որակի Ապահովման համակարգի արդյունավետությունը և 

կիրառելիությունը: Ինչպես նաև կարող է իրականացվել հատուկ դեպքերում, ինչպիսիք են՝ 

 հետ կանչերը; 

 կրկնակի մերժումները; 

 երբ ՊԱԳ տեսչական ստուգում է նշանակվում Դեղերի կարգավորման ազգային մարմնի կողմից 

Ինքնատեսչական ստուգումն իրականացվում է ձեռնարկության անձնակազմից ընդգրկված 

անկախ մասնագետների միջոցով: Ընդ որում ինքնատեսչական ստուգման թիմը պետք է 

բաղկացած լինի այնպիսի աշխատակիցներից, ովքեր  

 կարող են օբյեկտիվորեն գնահատել իրավիճակը; 

 չունեն շահերի բախումներ և թաքնված թշնամություն; 

 նախքան թիմի անդամ դառնալը պետք է ունենան ինքնատեսչական ստուգման թիմի դիտորդներ 

լինելու փորձ; 

 կարող են լինել առաջատար մասնագետներ /ինքնատեսուչներ/` ունենալով որպես թիմի անդամ 

աշխատելու փորձ  

Սակայն արտադրողը կարող է հրավիրել նաև արտաքին փորձագետների:  Ինքնատեսչական 

ստուգումները ներառում են ՊԱԳ բոլոր ասպեկտները:  

Ստուգումն ավարտելուց հետո պատրաստում են հաշվետվություն, որը ներառում է` 

 արդյունքները; 

 գնահատումը; 

 եզրակացությունները; 

 առաջարկվող ուղղիչ միջոցառումները: 

Ինքնատեսչական ստուգման ծրագրի մեջ արդյունավետ կլինի ընգրկել  որակի աուդիտը: 

Որակի աուդիտը որակի ամբողջ համակարգի կամ նրա մի մասի հետազոտությունն է` դրա 

բարելավման հստակ նպատակով:  

Որակի ներքին աուդիտը կատարվում է կանոնավոր կերպով, նշված ժամանակացույցով, 

որպես Որակի ապահովման բաղկացուցիչ մաս: Աուդիտը ստուգում է, թե ինչպես են 

պահպանվում ՊԱԳ սկզբունքները արտադրության բոլոր օղակներում: Արդյունքները անհրաժեշտ 

է փաստաթղթավորել, ձևակերպել հաշվետվության ձևով: Հաշվետվություններում կարող են լինել 

նաև առաջարկություններ թերությունների շտկման համար: 

Որակի արտաքին աուդիտը կարող է իրականացնել մատակարարը, ինչպես նաև 

պայմանագրային սկզբունքով ձևակերպված արտադրական, փաթեթավորող, պահեստավորող,  

բաշխող կազմակերպությունները:  

9-11. Անձնակազմ: Ուսուցում: Անձնական հիգիենա: Արտադրության անհրաժեշտ որակը 

երաշխավորվում և ապահովվում է մարդկանց միջոցով, որոնք պետք է ունենան 

համապատասխան տեսական պատրաստվածություն, գործնական հմտություններ: Նրանք պետք է 

հստակ իմանան GMP-ի սկզբունքները, անցնեն նախնական և շարունակական 

վերապատրաստումներ` ներառյալ հիգիենիկ հրահանգավորումը: Հատկապես մեծ ուշադրություն 
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է դարձվում անձնակազմի հիգիենիկ վիճակին, քանի որ վերջիններս հանդիսանում են մանրէային 

վարակվածության ամենալուրջ աղբյուրներից մեկը (չեն կարող աշխատել վարակիչ 

հիվանդություններով, բաց վերքերով, պետք է ենթարկվեն սիստեմատիկ բժշկական քննություն և 

այլն): Առանձին խիստ պահանջներ են ներկայացվում հագուստին: Այս բոլոր պահանջները շատ 

ավելի են խստանում, եթե նրանք աշխատում են ստերիլ դեղաձևերի արտադրությունում: 

 Աշխատակիցների պաշտոնական պարտականությունները պետք է լինեն 

փաստաթղթավորված և հստակ բոլորի համար: Արտադրողը պետք է ունենա անհրաժեշտ թվով, 

պահանջվող որակավորմամբ և փորձառու աշխատակիցներ: Առանձին աշխատակիցների վրա 

դրվող պարտականությունները չպետք է չափազանց լինեն, որպեսզի բացառվի արտադրանքի 

որակի վատացման ռիսկը: Սակայն պարտականությունների անհիմն կրկնումը նույնպես ցանկալի 

չէ: 

Արտադրությունում ընգրկված երեք կարևորագույն անձնավորություններն են` 

1. արտադրության ղեկավարը; 

2. որակի հսկման պատասխանատուն; 

3. լիազորված անձը:  

Լիազորված անձը որակի ներկայացված պահանջներին արտադրանքի լրիվ համապատաս-

խանության համար վերջնական պատասխանատուն է:  Այս պարտականությունները փոքր 

ձեռնակություններում կարող են կատարել արտադրության ղեկավարը կամ որակի հսկման 

պատասխանատուն: Արտադրության ղեկավարը և որակի հսկման պատասխանատուն պետք է 

տարբեր և միմյանցից անկախ մարդիկ լինեն: 

12.Արտադրական սենյակներ, շինություններ: Նախագծումը և կառուցումը պետք է համապա-

տասխանի այնտեղ կատարվող աշխատանքներին: Նրանց դասավորվածությունը և կառուցվածքը 

պետք է փոքրագույնի հասցնի սխալների ռիսկը և հնարավորություն տա իրականացնելու 

արդյունավետ մաքրում և սպասարկում: Լուսավորվածությունը, ջերմաստիճանային ռեժիմը, 

խոնավությունը, օդափոխության և օդորակման համակարգը պետք է համապատասխանեն 

սենյակի նշանակությանը և ուղղակիորեն կամ անուղղակի չազդեն դեղի որակի, ինչպես նաև 

սարքավորումների աշխատանքի ճշտության վրա: 

Արտադրական շինություններն ու սենյակներն այնպես են նախագծվում, որպեսզի 

 հաշվի առնվի տեխնոլոգիական հոսքի ուղղվածությունը և լինի ամենակարճ ճանապարհը 

տեխնոլոգիապես իրար հետ առընչվող սենյակների միջև; 

 կանխվի միջատների և կենդանիների մուտքը; 

 կանխվի չլիազորված անձանց մուտքը: Արտադրության, պահպանման և որակի հսկման 

գոտիները չպետք է օգտագործվեն որպես միջանցիկ սենյակ այն աշխատակիցների համար, ովքեր 

այդտեղ չեն աշխատում: 

Արտադրական գոտիների պլանավորումը պետք ապահովի՝ 

 արտադրական գործողությունների տրամաբանական հետևողականությունը և մաքրությունը; 

 սարքավորումների ռացիոնալ տեղաբաշխումը, որպեսզի բացառվի այլ նյութերով խաչաձև 

աղտոտումը; 

 մարդկային և տեխնոլոգիական հոսքերի խաչաձևման բացառումը; 

 նույն մաքրության դասի սենյակների խմբավորումը և այլն: 

13. Սարքավորումներ՝ 
 կառուցվածքը, մոնտաժը և  տեխնիկական սպասարկումը պետք է համապատասխանեն իրենց 

նշանակությանը; 

 վերանորոգման և տեխսպասարկման աշխատանքները չպետք է ազդեն արտադրանքի որակի 

վրա; 

 մաքրման հարմարություն; 

 դասավորվածությունը այնպիսին պիտի լինի, որ կանխվի սխալի և կոնտամինացիայի ռիսկերը; 

 չափիչ սարքերը պարբերաբար պետք է ստուգաչափվեն: 
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Արտադրական սենյակների և սարքավորումների վերաբերյալ ՊԱԳ պահանջների ճշգրիտ 

կատարումը օգնում է կանխելու աղտոտումը (կոնտամինացիա) և խաչաձ աղտոտումը: 

Աղտոտումը դեղերի արտադրության, փորձանմուշի  վերցման, փաթեթավորման, 

պահպանման, տեղափոխման ժամանակ  քիմիական, մանրէաբանական կամ այլ բնույթի նյութերի 

անցումն է ելանյութերի, կիսարտադրանքի կամ պատրաստի արտադրանքի մեջ: 

Խաչաձև աղտոտումը աղտոտման մասնավոր դեպքն է, երբ ելանյութը, կիսաֆաբրիկատը կամ 

պատրաստի արտադրանքը աղտոտվում են այլ դեղի ելանյութերով կամ պատրաստի 

արտադրանքով: 

14. Նյութեր - Ելանյութերի գնումը հանդիսանում է շատ կարևոր օպերացիա, որով զբաղվում 

են մատակարարի մասին սպառիչ տեղեկություն ունեցող աշխատակիցները: Գնվում են 

հաստատված մատակարարից: Ստուգվում է փաթեթավորման, կնիքների ամբղջականությունը: 

Պահեստում գտնվող նյութերը պետք է համապատասխան ձևով պիտակավորվեն: 
15. Փաստաթղթավորումը Որակի Երաշխավորման համակարգի անհրաժեշտ մասն է: Լավ 

ձևակերպած փաստաթղթերը կանխում են հնարավոր սխալները: Եթե փաստաթղթավորված չէ, 
նշանակում է տեղի չի ունեցել: Գրիր այն ինչ անում ես, արա այն ինչ գրում ես: 

Հատկորոշումները (սպեցիֆիկացիաներ), արտադրական ռեգլամենտները, հրահանգները, 

ընթացակարգերը, արձանագրությունները պետք է կազմված լինեն հստակ և առանց սխալների: 

Յուրաքանչյուր փաստաթուղթ պետք է հաստատվի ստորագրությամբ` համաատասխան 

լիազորված անձի կողմից: Հատկորոշումներում մանրամասն նկարագրվում են այն պահանջները, 

որին պետք է համապատասխանեն օգտագործվող կամ ստացվող նյութերը և արտադրանքը: 

Սրանք հիմք են հանդիսանում որակի գնահատման համար: Կազմվում և հաստատվում են 

ելանյութերի, փաթեթավորման նյութերի և պատրաստի արտադրանքի համար: 

Կազմվում են և հաստատվում նաև Գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգեր (ԳՍԸ)-

SOP:  Այն կարգավորում է կանոնավոր հիմունքներով կրկնվող առանձնահատուկ ընթացակարգը, 

կարգավորում է առանձին գործընթացները: Դրանք աշխատանքային հրահանգներ են: 

16. Արտադրություն - Ներառում է նյութերի և արտադրանքների գնման, արտադրության, 
որակի հսկման, բացթողման, պահպանման և բաշխման, ինչպես նաև առնչվող հսկումների բոլոր 
գործողությունները: 

Տեխնոլոգիական գործողությունները պետք է կատարվեն համաձայն հաստատված 

ընթացակարգի և ՊԱԳ պահանջների` 

 արտադրական գործընթացները և հսկումը պետք է իրականացվի պատրաստված անձնակազմի 

կողմից; 

 բոլոր գործողությունները պետք է կատարվեն համաձայն գրավոր ընթացակարգի (հումքի 

ընդունում, փորձանմուշների վերցնում, պահպանում, նախապատրաստում, պատրաստում, 

փաթեթավորում, բեռնում); 

 ստացվող բոլոր նյութերը պետք է տեղավորվեն կարանտինում` մինչև օգտագործման 

թույլատվությունը; 

 ընդունվող բոլոր նյութերը պետք է ստուգվեն; 

 տարայի և փաթեթավորման վնասման այն փաստերը, որոնք կարող են ազդել ելանյութերի որակի 

վրա, պետք է հետազոտվեն, արձանագրվեն և դրանց մասին հայտվի որակի հսկման բաժին; 

 պետք է իրականացնել արտադրանքի ելքի հսկում` համեմատելով արտադրական ռեգլամենտի 

տվյալների հետ; 

 միաժամանակ չի կարելի իրականացնել տարբեր նյութերի հետ գործողությունները նույն շենքում, 

եթե ամբողջությամբ չի վերացվում խաչաձև աղտոտման վտանգը; 

 պետք է իրականացվի արդյունավետ մաքրում և վարակազերծում; 

 չի թույլատրվում ոչ բժշկական նշանակության արտադրանքի արտադրությունը դեղամիջոցների 

արտադրության համար նախատեսված տարածքներում և սարքավորումների միջոցով: 
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Արտադրության անհրաժեշտ բարձր մակարդակ ապահովելու համար կատարվում է այսպես 

կոչված ՊԱԳ միջավայրի ստեղծում, որն իր մեջ ներառում է՝ 

 արտադրանքի պաշտպանություն, որն իր հերթին ներառում է` 

o աղտոտման կանխում; 

o խաչաձև աղտոտման կանխում; 

o պատշաճ պայմանների ստեղծում (ջերմաստիճան, խոնավություն, լուսավորության  օպտիմալ 

ռեժիմ) 

 անձնակազմի պաշտպանութուն, որը ներառում է` 

o փոշու հետ շփման կանխումը; 

o գոլորշու հետ շփման կանխումը; 

o հարմարավետ պայմանների ստեղծումը; 

 միջավայրի պաշտպանություն, որը ներառում է` 

o փոշու արտանետման կանխումը; 

o գոլորշու արտանետման կանխումը; 

o այլ նյութերի արտանետման կանխումըԼ 

Աղտոտող նյութերն են` 
 մանրէները; 

 էնդոտոքսինները; 

 փոշին (հանդիսանում է մանրէների կրիչ); 

 արտադրանքները կամ նյութերը, որոնք ոչ նպատակային են տվյալ գործընթացում 

Արտադրության աղտոտման /կոնտամինացիայի/ աղբյուրներն են` 
 մթնոլորտային օդը; 

 անձնակազմը; 

 հումքը; 

 ջուրը; 

 սարքավորումները; 

 բուն արտադրական գործընթացը; 

Աղտոտող նյութերը հեռացվում են հետևյալ ճանապարհներով` 
 մատակարարվող օդի ֆիլտրում և սենյակների արդյունավետ օդափոխում; 

 անհաժեշտության դեպքում «մաքուր սենյակների» ստեղծում; 

 անձնակազմի և նրա հագուստի նկատմամբ հիգիենիկ պահանջների իրականացում; 

 ջրի մշակում (ֆիլտրում, աղազերծում, մանրէազերծում) 

 սարքավորումների ճիշտ նախագծում, տեղադրում և շահագործում; 

 արտադրական գործընթացի ճիշտ կազմակերպում: 

 

Շատ կարևոր է արտադրությունում խաչաձև աղտոտման կանխումը: Այն աղտոտման մի 
յուրահատուկ տեսակ է, որն իրենից ներկայացնում է սկզբնանյութի կամ պատրաստի 
արտադրանքի աղտոտումը այլ ելանյութով կամ արտադրանքով:  

Խաչաձև աղտոտման պատճառներն են` 

 վատ նախագծված օդափոխման և փոշու հեռացման համակարգերը; 

 վատ աշխատող օդափոխման և փոշու հեռացման համակարգերը; 

 անբավարար մաքրվող սարքավորումները; 

 անձնակազմի և սարքավորումների անհամապատասխան ընթացակարգերը; 

Խաչաձև աղտոտումը կարելի է կանխել հետևյալ եղանակներով` 

 արտադրության կազմակերում առանձնացված գոտիներում, հատկապես այնպիսի 

պատրաստուկների համար, ինչպիսիք են պենիցիլինները, մանրէային պատրաստուկները և այլ 

կենսաբանական պատրաստուկներ; 

 օդափոխման, օդորակման համակարգերի, օդային անցախցերի (շլուզ), քարշիչ պահարանների 

ճիշտ նախագծում, տեղադրում և շահագործում; 
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 անձնակազմի պաշտպանիչ հագուստների օգտագործում; 

 անձնակազմի տեղաշարժի արգելում տարբեր արտադրանք արտադրող տարածքների միջև; 

 արտադրության «փակ սխեմա»-ի կիրառում; 

 աշխատանքների ճիշտ հերթագայում; 

 մաքրման բարձր արդյունավետության եղանակների կիրառում: 

 

17. Որակի հսկումը ՊԱԳ բաղկացուցիչ մասն է և իր մեջ ներառում է՝ 

 նմուշառումը; 

 սպեցիֆիկացիան; 

 փորձարկումը; 

 ընթացակարգերը, որոնք կապված են կազմակերպման, փաստաթղթավորման և արտադրանքի 

բացթողման թույլատվության հետ; 

 նաև տեսչական ստուգման և ընթացիկ դիտարկումների իրականացումը: 

Յուրաքանչյուր արտադրող պետք է ունենա Որակի հսկման բաժին:  Այն անկախ պիտի լինի 

արտադրությունից և այլ բաժիններից: Իրականացվում է համապատասխան որակավորված և 

փորձառու անձի կողմից, որն ունի հսկման լաբորատորիաներ: Իրականացվում է հաստատված 

ընթացակարգերով: Կազմվում են համապատասխան արձանագրություններ և ստուգվում են՝  

 ելանյութերը; 

 փաթեթավորման նյութերը; 

 միջանկյալ նյութերը; 

 չփաթեթավորված արտադրանքը; 

 պատրաստի արտադրանքը; 

 միջավայրի պայմանները; 

Մատակարարման կամ վաՃառքի թույլատվություն չի տրվում, քանի դեռ Լիազորված անձը չի 

հաստատել արտադրանքի համապատասխանությունը գրանցման փաստաթղթերին: 

 

 
ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 
Բարձր որակ, արտադրողականություն և շահութաբերություն ապահովելու նպատակով 

դեղագործական արտադրությունում լայնորեն կիրառվում է աշխատանքի բաժանման սկզբունքը: 

Դեղագործական արտադրությունը բաղկացած է մասնագիտացված արտադրամասերի 

կոմպլեքսից:  

Արտադրամասը հիմնական արտադրական ստորաբաժանումն է, որում հիմնականում 

կատարվում են միատեսակ գործընթացներ (մանրեցում, լուծամզում, փաթեթավորում) կամ 

թողարկում են նույնատիպ արտադրանք (դեղահատ, ամպուլա): Համապատասխանաբար կարող 

են լինել դեղահատավորման, ամպուլավորման, գալենային և փաթեթավորման արտադրամասեր: 

Յուրաքանչյուր արտադրամաս ունի մի քանի տեղամասեր, որտեղ իրականացվում է  միատիպ 

գործողություն (օրինակ ամպուլաների արտադրամասը՝ լվացման, լուծույթների պատրաստման, 

զոդման համար): Շատ կարևոր է այդպիսի տեղամասերի դիզայնը: Մեքենաների, 

սարքավորումների տեղադրությունը պետք է համապատասխանի արտադրական հոսքի 

կազմակերպմանը, որը հանդիսանում է արտադրողականության և վերջնական արտադրանքի 

որակի ապահովման կարևոր պայմանը: Իդեալական է համարվում հոսքային ավտոմատ գծերի 

ստեղծումը, որոնք իրենցից ներկայացնում են մեքենաների կոնտակտային խումբ: Վերջիններս 

հերթականորեն իրականացնում են բոլոր գործողությունները և ունեն պատրաստի արտադրանքի 

ավտոմատ տեղափոխման հոսքագիծ։ 

   

 
 



- 11 -    

 

Հիմնական հասկացություններ (Տերմինաբանություն) 
 

Տեխնոլոգիական գործընթացն իրենից ներկայացնում է գիտականորեն հիմնավորված 

գործողությունների կոմպլեքս, որոնք անհրաժեշտ են պատրաստի արտադրանքի ստացման 

համար: Այն բաղկացած է առանձին, միմյանց հաջորդող արտադրական  փուլերից: 

Արտադրական փուլը տեխնոլոգիական գործընթացի օղակ  է, որի արդյունքը կարող է լինել 

միջանկյալ արտադրանքի ստացումը (դեղահատերի ստացման գործընթացը ներառում է հետևյալ 

փուլերը՝ խառնում, հատիկավորում, մամլում): Յուրաքանչյուր փուլ  իր հերթին իրենից 

ներկայացնում է մի շարք հաջորդական միջամտությունների համադրություն: 

Տեխնոլոգիական գործողություն (operation) - արտադրական գործընթացի կամ 

տեխնոլոգիական փուլի տարրական մասն է, որը կատարվում է մեկ անգամով` մեքենայով, 

առանձին ապարատով կամ բանվորի միջոցով: Օրինակ ոգեթուրմերի արտադրությունը 

բաղկացած է հետևյալ փուլերից` 

1. հումքի մանրեցում; 

2. պերկոլյացիա – արտադրության հիմնական փուլն է, որն իր հերթին բաղկացած է հետևյալ 

տեխնոլոգիական գործողություններից` 

 հումքի թրջում  էքստրագենտով; 

 պերկոլյատորի բեռնավորում; 

 էքստրագենտի ավելացում;  

 լուծամզում:   

3. ֆազերի բաժանում;  

4. փաթեթավորում:  

Դեղահատերի արտադրությունում տեխնոլոգիական միջամտություններ են հանդիսանում 

առանձին բաղադրամասերի մանրեցումը, կշռումը, խառնումը, խառնուրդի խոնավացումը  և այլն: 

  Տեխնոլոգիական գործընթացները բաժանվում են հետևյալ տեսակների՝  

 մեխանիկական – մանրեցում, մաղում, խառնում, մամլում; 

 հիդրոմեխանիկական  – հեղուկների խառնում, էմուլգացում, ֆիլտրում, քամում, ցենտրիֆուգում  և 

այլն; 

 ջերմային - ենթարկվում են ջերմափոխանակման օրենքների (գոլորշիացում, խտացում, հալում, 

տաքացում); 

 զանգվածափոխանակային - նյութերի լուծում, լուծամզում:  

Ըստ ընթանալու բնույթի տեխնոլոգիական գործընթացները լինում են` 

 պարբերական - իրագործվում են ընդհատվող գործողությամբ սարքերում և ժամանակ առ 

ժամանակ ընդհատվում են ստացված արտադրանքի բեռնաթափման և հումքի նոր բաժինը 

բեռնելու համար; 

 անընդհատ - բնութագրվում է ելանյութի ընդունման և պատրաստի արտադրանքի բեռնաթափման 

միաժամանակյա գործողությամբ; 

 կիսաանընդհատ (կոմբինացված) - պարբերական են, որոնցում մեկ կամ մի քանի փուլեր 

ընթանում են անընդհատ (օրինակ դեղահատավորման ժամանակ մամլումը) 

 Ելանյութերը, որոնք մուտք են գործում արտադրություն մշակման համար, կոչվում են հումք, իսկ 

դեղաձևի բաղադրության մեջ մտնող ձևերում՝ բաղադրամասեր:  

 Տեխնոլոգիական գործընթացի վերջնական արտադրանքը  կոչվում  է պատրաստի  արտադրանք: 

Մի շարք դեպքերում վերջնական արտադրանքը կարող է հանդիսանալ որպես ելանյութ ավելի 

բարդ դեղաձևի համար (բույսերից ստացված լուծամզվածքը սուպոզիտորիաների, քսուքների 

համար): 

 Մշակման մեկ կամ մի քանի փուլեր անցածը արտադրանքը կոչվում է կիսաֆաբրիկատ:  

 Ելանյութերի վերամշակման ժամանակ կարող են գոյանալ առանձին  ֆրակցիաներ, որոնք չեն 

մտնում պատրաստի արտադրանքի մեջ և կոչվում են արտադրության մնացորդներ: Եթե 

վերջիններս սպառողական արժեք են ներկայացնում (կարող են վերամշակվել),  կոչվում են 
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կողմնակի արտադրանք: Իսկ եթե սպառողական արժեք չեն ներկայացնում և վերամշակման 

ենթակա չեն, կոչվում են թափոն:  

 Անբավարար որակ ունեցող, ստանդարտին չհամապատասխանող պատրաստի արտադրանքը 

կոչվում է տեխնոլոգիական խոտան:  

 Հնարավոր է նաև նյութական կորուստ, որն առաջանում է փոշեցրման, գոլորշիացման, նյութը 

պատերին կպչելու հետևանքով: 

 
Գործողությունների  ստանդարտ ընթացակարգեր(SOP) 

Գործողությունների  ստանդարտ ընթացակարգերը (ԳՍԸ) հանգամանալից շարադրված 

հրահանգներ  են, որոնք մատնանշում են, թե ինչպես պետք է իրականացնել փորձարկման կամ 

ադմինիստրատիվ կոնկրետ գործողությունները, ինչպես պետք է շահագործել, սպասարկել, 

պահպանել, տրամաչափել սարքավորումը, սարքավորման դետալը: ԳՍԸ-ն նկարագրում է 

հաստատված ստանդարտ ընթացակարգերը, որոնք սովորաբար իրականացվում են ՊԱԳ 

կառույցներում: Սովորաբար տարին մեկ անգամ, նախապես հաստատված ժամանակացույցով, 

կատարվում է ԳՍԸ վերանայում, կամ  երբ պլանավորված փոփոխություններ են կատարվում 

գործողություններում, կիրառվող սարքավորումներում և նյութերում: Կարելի է ասել որ, 

գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգերը արտադրության կմախքն են: 

ԳՍԸ ընթացիկ տարբերակի բնօրինակը պահվում է կենտրոնական ֆայլում, իսկ պատճեները 

գտնվում են կոնկրետ գործողությունների իրականացման վայրերում: 

ԳՍԸ-ի շարադրման, վերանայման և հաստատման ընթացակարգերը, ինչպես նաև բաշխման 

հսկողությունը  որակի ապահովման կարևոր ընթացակարգերից են: Դեղագործական 

արտադրության  և հսկման տերմինաբանությունում վերջին ժամանակներս ներմուծվել է 

«Փոփոխությունների վերահսկում» տերմինը: Չնայած այդ տերմինը առավելապես վերաբերվում է 

վալիդացիային, սակայն կարող է կիրառվել նաև ԳՍԸ ղեկավարման և վերանայման  ընթացիկ 

գործընթացներում: Յուրաքանչյուր ԳՍԸ, որը նկարագրում է փաստաթղթերի բաշխումը և հսկումը, 

պետք է պարզորոշ ցուցադրի այն մեխանիզմները, որոնց համաձայն փոխվում են ԳՍԸ-երը` 

սկսած փոփոխությունների անհրաժեշտության գնահատումից և հիմնավորումից մինչև այլ ԳՍԸ-

երի գնահատում, որոնք նույնպես կարող են փոփոխվել վերոհիշյալի արդյունքում: ԳՍԸ-ն 

կիրառվում է որպես էտալոն այն անձանց համար, ովքեր պատասխանատու են փոփո-

խությունների համար, ինչպես նաև  նոր օպերատորների վերապատրաստման, վարժանքի  

համար:  

Որակի ապահովման ընթացակարգերը պետք երաշխավորեն ԳՍԸ իրականացումը պատշաճ 

ձևով: ԳՍԸ-երը գրվում են որոշակի, գիտական ձևաչափով այնպես, որ ընթացակարգերին 

վարժված անձը կարողանա օգտվել դրանցից: Պետք է լինեն հստակ հրահանգներ յուրաքանչյուր 

քայլը հերթականությամբ իրականացնելու համար, այդ թվում նաև նախապատրաստական 

աշխատանքների համար, որոնք անհրաժեշտ է կատարել մինչև բուն արտադրության սկիզբը: 

Հրահանգները վերաբերվում են նաև արդյունքների գրանցմանը և ներկայացվող զեկույցներին: 

ԳՍԸ տեքստը պետք է շարադրված լինի հստակ և լակոնիկ: Սովորաբար տեքստի նախնական 

տարբերակը շարադրում է այդ գործողությունները իրականացրած կամ լավ տիրապետող անձը: 

Ղեկավարը ստուգում է փաստաթուղթը, որից հետո Որակի ապահովման կամ որակի հսկման 

աշխատակիցները հաստատում են այն: Դրանից հետո ԳՍԸ-ն ձեռք է բերում նորմատիվային 

(չափորոշիչ) փաստաթղթի կարգավիճակ: 

Ցանկացած ընթացակարգ, այդ թվում և ԳՍԸ-ն, ինքնուրույն չեն կարող ապահովել լավ 

արտադրություն և լավ արդյունքներ: Առավել կարևորը լավ մշակված համակարգերն են,  

գործընթացները և  որակյալ աշխատակիցները: Կարևոր է ընդգծել, որ նույնիսկ ամենալավ գրված 

ընթացակարգերը ձախողվում են, եթե դրանց չեն հետևում:   
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ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՌԵԳԼԱՄԵՆՏ 
 

Ի տարբերություն դեղատների` դեղագործական գործարանների աշխատանքը բնութագրվում 

է մեծ քանակությամբ ելանյութերի վերամշակմամբ, որոնց պատահական խոտանը առաջացնում է 

նյութական խոշոր վնաս։ Խոշոր արտադրության այս յուրահատկությունը ստիպում է 

տեխնոլոգիական գործընթացը կազմակերպել այնպես, որ բոլոր պատահականությունները, 

անհաջողությունները և դրանց հետ կապված բոլոր նյութական վնասները լրիվ բացառվեն։ Այս 

խնդիրը լուծվում է արտադրության խիստ կանոնակարգման (ռեգլամենտավորման) միջոցով, ըստ 

որի ամբողջ արտադրական պրոցեսը բաժանվում է առանձին փուլերի, որոնք էլ իրենց հերթին 

առանձին միջամտությունների։ Յուրաքանչյուր միջամտություն ամփոփվում է պարտադիր 

շրջանակներով, խիստ ստանդարտավորված անցկացման պայմաններով, որոնք 

ռեգլամենտավորվում են ճշգրիտ հրահանգներով։ 

Այս հրահանգները բնորոշում են բաղադրամասերի տեսակը, որակը, քանակությունը, 

առանձին բեռնումների չափը, վերամշակման ռեժիմը և ժամանակը, օգտագործվող 

սարքավորումների և սարքերի տիպերն ու տեսակները, ստացված կիսաարտադրանքի 

հատկությունները, օժանդակ նյութերի քանակն ու տեսակը և այլ պայմաններ, որոնք ապահովում 

են տեխնոլոգիական պրոցեսի ճիշտ ընթացքը և որակյալ արտադրանքի ստացումը։ Ամբողջ 

տեխնոլոգիական գործընթացի անցկացման վերաբերյալ բոլոր հրահանգները կենտրոնացվում են 

մի փաստաթղթում՝ արտադրական ռեգլամենտում:  Արտադրական ռեգլամենտը պետք է 

պարունակի անհրաժեշտ և բավարար քանակի տեղեկություններ, որոնք վերաբերվում են տվյալ 

դեղի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացների անվտանգ իրականացմանը, սերիական ար-

տադրության ապահովմանը, ֆարմակոպեական պահանջների կատարմանը  և կայուն 

արտադրանքի ստացմանը։ 

Արտադրական ռեգամենտը հանդիսանում է ոչ միայն հիմնական տեխնոլոգիական 

փաստաթուղթ, այլ նաև միաժամանակ կիրառվում է դեղի արդյունաբերական արտադրության 

նախագծման (եթե վերջիններս նորից են ներդրվում) կամ գործող արդյունաբերության մեջ 

անհրաժեշտ փոփոխությունների ներմուծման համար: 

Արտադրական ռեգլամենտի հիման վրա կարող են ` 

 հաստատվել տեխնիկատնտեսական նորմատիվներ, այդ թվում նաև հումքի և նյութերի ծախսի 

նորմաները; 

 կազմվել արտադրական հրահանգներ անվտանգության տեխնիկայի, արդյունաբերական 

սանիտարիայի և հակահրդեհային միջոցառումների վերաբերյալ; 

 մշակվել միջոցառումներ արդյունաբերության մնացորդների, թափոնների վերամշակման, 

վնասազերծման և մաքրման վերաբերյալ  

Արտադրական ռեգլամենտները մշակվում են արդյունաբերական և փորձարարական 

ձեռնարկությունների կամ ըստ նրանց հանձնարարաության ճյուղային գիտահետազոտական 

ինստիտուտների կողմից: Ռեգլամենտի մշակումը իրականացվում է 3 էտապով` 

1. Սկզբում ստեղծվում է լաբորատոր ռեգլամենտը – տեխնոլոգիական փաստաթուղթ է, ըստ որի 

ավարտվում են արտադրության վերաբերյալ լաբորատոր պայմաններում կատարվող  գիտական 

հետազոտությունները: Լաբորատոր ռեգլամենտի հիման վրա նախագծվում և շահագործվում են 

արտադրության նոր տեխնոլոգիայի վերամշակման համար ստեղծված փորձա-արտադրական 

սարքավորումները: 

2. Փորձա-արտադրական ռեգլամենտը  – տեխնոլոգիական փաստաթուղթ է, ըստ որի ավարտվում է 

դեղի արտադրության նոր տեխնոլոգիայի վերամշակումը փորձա-արտադրական սարքավորում-

ների վրա: Այս փուլը կարող է իրականացվել մշակողի լաբորատորիայում կամ ձեռնարկության 

արտադրամասերում: Փորձարարա-արտադրական ռեգլամենտը հիմք է հանդիսանում 

արտադրական ռեգլամենտի նախագծման համար: 

3. Գործարկման ռեգլամենտը – տեխնոլոգիական փաստաթուղթ է, որի հիման վրա իրականացվում է  

նորաստեղծ արտադրության ներդնումը շահագործման մեջ և վերջինիս յուրացումը: ”Գործարկ-
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ման ռեգլամենտը” կազմվում է փորձա-արտադրական ռեգլամենտի և արտադրանքի նախագծային 

փաստաթղթերի հիման վրա: Արտադրության հաջող գործարկման  դեպքում գործարկման 

ռեգլամենը կարող է ընդունվել որպես գործող արտադրության արտադրական ռեգլամենտ: 

Որոշակի դեղաձևերի խմբերի համար (օրինակ՝ գալենային պատրաստուկներ, դեղահատեր, 

ամպուլաներ, քսուքներ, պատիճներ), որոնց արտադրությունը իրականացվում է միանման 

սարքավորումներով, կարող են կազմվել խմբային արտադրական ռեգլամենտներ:  

Արտադրական ռեգլամենտը կազմված է հետևյալ բաժիններից՝ 

I. Վերջնական արտադրանքի բնութագիրը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները` 

ա) արտադրանքի անվանումը; 

բ) հիմնական նշանակությունը (կիրառությունը); 

գ) տեղեկություն այն փաստաթղթերի մասին, որոնք իրավունք են տալիս արտադրանքի 

սերիական արտադրության վերաբերյալ և հաստատում վերջինիս որակի ցուցանիշները; 

դ) արտադրանքի հատկությունների համառոտ շարադրանքը; 

ե) փաթեթավորման ձևերը և տեսակները։ 

Գալենային կամ քիմիադեղագործական պատրաստուկի համար նշվում է 
1. դեղաձևի անվանումը (դեղահատեր, քսուքներ, պատիճներ, լուծույթներ սրվակներով); 

2. պատրաստուկի պարունակությունը (սուբստանցիայի և օժանդակ նյութերի պարունակությունը 

դեղաձևի միավորում՝ 1 դեղահատում, 1 սուպոզիտորիայում); 

3. դեղաձևի արտաքին տեսքի նկարագրությունը, օրգանոլեպտիկ հատկությունները և տվյալ 

դեղաձևի համար կարևոր հատկությունները (օր.` սուպոզիտորիաների դեֆորմացիայի 

ժամանակը, ամպուլաներով լուծույթների մանրէազերծությունը և ապիրոգենությունը); 

4. ամբողջական տեղեկություններ դեղի կազմի մեջ մտնող յուրաքանչյուր բաղադրամասի 

վերաբերյալ (բանաձև, մոլային զանգված և հիմնական հատկությունները); 

5. դեղաբանական բնութագրերի բնորոշումը բժշկության մեջ կիրառման ոլորտի վերաբերյալ 

(ցուցումներ և հակացուցումներ); 

6. պահպանման պայմանները և գործոնները, որոնք արագացնում են դեղանյութերի քայքայումը 

կամ բերում են դրանց հատկությունների փոփոխման 

II. Արտադրության քիմիական սխեմա: Այն բնորոշ է սինթետիկ և քիմիադեղագործական 

պատրաստուկների համար: 

III. Արտադրության տեխնոլոգիական սխեմա: Ռեգլամենտի այս բաժնում պետք է հստակ և ճշգրիտ 

(գծագրային) արտացոլվեն արտադրության մեջ կատարվող աշխատանքների հաջորդականու-

թյունը` ստորաբաժանելով նրանց ըստ տեխնոլոգիական փուլերի և տեխնոլոգիական գործընթացի 

միջամտությունների (բերվում է նյութական հոսքերի ձևով` նշելով բոլոր միջամտությունները՝ 

կապված ելանյութերի, կողմնակի նյութերի, մնացորդների, թափոնների ստացման և 

վերամշակման հետ) ` նշելով հումքի մատակարարման տեղերը, ինչպես նաև միջանկյալ նյութերի 

և թափոնների առաջացման տեղերը – նյութական հոսք: 

IV. Միջանկյալ արտադրանք, հումք և նյութեր: Աղյուսակի տեսքով տրվում են տվյաներ` պահանջներ 

ելանյութերի, միջանկյալ արտադրանքի և արտադրության համար անհրաժեշտ նյութերի որակի 

վերաբերյալ ըստ ՉՏՓ-ների: 

V. Արտադրության սարքավորումային սխեման և կահավորման առանձնահատկությունները։ 
Աղյուսակի տեսքով տրվում են սարքերի և սարքավորումների ցանկը` նշելով նրանց քանակը, 

նյութերը, որոնցից պատրաստված  են, ինչպես նաև սարքերի բնութագրերը` նշելով տարողու-

թյունը, ձևը, չափսերը և այլ տվյալներ: Այս բաժնում ընդգրկվում է նաև արտադրության սարքա-

վորումների սխեման, որը կազմված է արտադրական հոսքի գծագրից, որտեղ պայմանականորեն 

նշվում են սարքերը թվերի ձևով, իսկ ներքևում տրվում են բացատրությունները 

(սարքավորումները բերվում են գծագրի տեսքով, նշվում է նրանց անվանումը, սխեմայի վրա 

նրանց համարը, քանակը, թե ի՞նչ նյութերից են պատրաստված, ի՞նչ հզորություն ունեն, ի՞նչ 

ծավալի են և արտաքին չափսերը): 
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VI.  Տեխնոլոգիական գործընթացի շարադրումը (նկարագրությունը): Շարադրումը կատարվում է 

ճշգրիտ համապատասխանությամբ տեխնոլոգիական և սարքավորումային սխեմաների հետ, 

փուլային ձևով և ըստ միջամտությունների հաջորդականության: Հստակ նշվում են հումքի 

բեռնավորման եղանակները և պայմանները, գործընթացի կատարման հաջորդականությունը և 

պայմանները (մինչև որոշակի ջերմաստիճան, խառնման բնույթ և ժամանակ), պրոցեսի ավարտը 

(արտադրանքի գույն, ռեոլոգիական հատկանիշներ), յուրաքանչյուր փուլի վերջում ստացված 

արտադրանքի քանակը և ելքը (%), միջանկյալ նյութերի քանակը և այլ կարևոր տվյալներ 

արտադրության ռեգլամենտավորման համար: 

VII. Արտադրության մնացորդները, թափոնները,նրանց օգտագործումը և վնասազերծումը: Շատ կարևոր 

հարց է թափոնների հետագա առավելագույն օգտագործումը, քանի որ կարող են առաջացնել 

էկոլոգիական խնդիրներ: Այստեղ պետք է նշվի նրանց հեռացման կարգը և ձևը: 

VIII. Արտադրության հսկումը: Նախ և առաջ ապահովվում է փուլային հսկողությունը, որի համար 

անհրաժեշտ է նշել “հսկիչ կետերը”(տեխնոլոգիական սխեմայում այն տեղամասը, որտեղից պետք 

է վերցվի փորձանմուշը)` ստուգվող ցուցանիշների ցանկը, անալիզի մեթոդները: 

IX. Անվտանգության տեխնիկան, հակահրդեհային անվտանգությունը, արտադրական սանիտարիան: 
Հատկապես շեշտվում են վտանգավոր միջամտությունների էտապները և տրվում են անհրաժեշտ 

հրահանգներ։ 

X. Արտադրական հրահանգների անվանացանկը: Հիմնական տեխնոլոգիական հրահանգները, որոնք 

մանրամասնում են արտադրական առանձին միջամտությունները և ավտոմատացված սարքերի և 

հսկման համակարգերի շահագործման հրահանգները: 

XI. Տեխնիկատնտեսական չափորոշիչներ (նորմատիվներ): Այստեղ բերվում են չափորոշիչներ, որոնք 

նախատեսվում են տվյալ ռեգլամենտով` վերջնական և միջանկյալ արտադրանքի ելքը 

(տեսականորեն հաշված), ծախսի նորման, էներգակիրների ծախսերը, աշխատանքի ծախսը 

հաշվված վերջնական միավոր արտադրանքի վրա: Փաստորեն, այստեղ արտացոլվում է 

արտադրության տեխնիկական մակարդակը և արդյունավետությունը: 

XII. Ինֆորմացիոն նյութեր: Ռեգլամենտի հավելվածների առկայությունը և քանակը կախված է 

արտադրանքի առանձնահատկություններից, որի համար այն նախատեսված է: Վերջիններիս 

նշանակությունը կայանում է նրանում, որպեսզի նպաստի անհրաժեշտ տեխնոլոգիական, 

քիմիական, բժշկական տվյալների ընդլայնմանը` ներառելով ռեգլամենտի մշակմանը նախորդող 

գիտական հետազոտությունների արդյունքները: 

Արտադրական ռեգլամենտի մշակման և արդյունաբերական պայմաններում նրա 

իրականացման կարևոր խնդիրն է հանդիսանում այնպիսի դեղի ստեղծումը, որը կբավարարի 

ժամանակակից պահանջներին, մասնավորապես կապահովի կենսամատչելիության բարձր 

մակարդակ նվազագույն դեղաչափի և կողմնակի ազդեցության պայմաններում, և իր 

հատկությունները կպահպանի հնարավորինս երակարատև (պիտանելության ժամկետի 

ապահովում): 

Ռեգլամենտն արտադրական օրենք է։ Ռեգլամենտի կատարման հսկողությունը դրված է 

հատուկ մարմնի՝ ՏՎԲ-ի վրա (տեխնիկական վերահսկման բաժին), որն անմիջապես ենթարկվում 

է ձեռնարկության ղեկավարին։ ՏՎԲ-ն իր տրամադրության տակ ունի հսկիչ-անալիտիկ 

լաբորատորիա, որը հագեցված է բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով, որոնք ապահովում են 

արտադրական գործընթացի բոլոր փուլերի ստուգումը և հսկիչների հաստիքները, որոնք գտնվում 

են գործարանների առանձին բաժիններում։ 

 

Նյութական հաշվեկշիռ 
 

Արտադրության տեխնիկատնտեսական վերլուծության և ռեգլամենտի կազմման հիմքում 

ընկած է տեխնոլոգիական գործընթացի ճիշտ կազմակերպման կարևոր չափանիշը` նյութական 

հաշվեկշիռը: Նյութական հաշվեկշիռ են անվանում ելանյութերի, ստացված պատրաստի 
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արտադրանքի, կողմնակի արտադրանքի, թափոնների և նյութական կորստի քանակի միջև ընկած 

փոխհարաբերությունները: 

 Ըստ զանգվածի պահպանման օրենքի նյութական հաշվեկշիռը կարելի է ներկայացնել 

հետևյալ հավասարմամբ` 

g1= g2+ g3+ g4+g5 

որտեղ՝ g1 - ելանյութերի զանգվածն է; 

  g2 - պատրաստի արտադրանքի զանգվածն է; 

g3 - կողմնակի արտադրանքի զանգվածն է; 

g4 - թափոնների  զանգվածն է; 

g5 - նյութական կորուստն է (զանգվածը): 

Նյութական կորուստը կարող է լինել`  

 մեխանիկական (նյութերի թափվել, փոշեցանում, տարաների կոտրվել և այլն) 

 ֆիզիկա-քիմիական (ոչ լիարժեք լուծամզում, ցածրաեռ լուծիչների կորուստ գոլորշիացման, 

ֆիլտրման ժամանակ) 

 քիմիական (քիմիական ռեակցիան մինչև վերջ չընթանալու հետևանքով) 

Նյութական հաշվեկշիռը կարող է կազմվել` 

1. արտադրության մեկ փուլի, մեկ միջամտության կամ մեկ բեռնավորման համար (այս եղանակը 

հարմար է կիրառել պարբերական գործընթացների ժամանակ); 

2. ժամանակի միավորի համար անընդհատ գործընթացների դեպքում (ժամ, հերթափոխ, օր), 

որպեսզի պարզվի ժամանակի միավորի ընթացքում ծախսված ելանյութերի կամ ստացված 

արտադրանքի քանակը: 

3. պատրաստի արտադրանքի միավորի համար (1000 հատ կամ 100 կգ) - հարմար եղանակ է ծախսի 

նորմաների հաշվարկման համար: 

Օգտվելով նյութական հաշվեկշռից կարելի որոշել տեխնոլոգիական գործընթացի կարևոր  

բնութագրեր` 

Տեխնոլոգիական ելք է կոչվում ստացված արտադրանքի զանգվածի հարաբերությունը 

ծախսված սկզբնանյութերի զանգվածին` արտահայտված %-ով: 

η = g2 / g1 x100% 
Տեխնոլոգիական ծախս է կոչվում նյութական կորուստի զանգվածի հարաբերությունը 

ելանյութերի զանգվածին` արտահայտված %-ով: 

ε = g5 / g1 x100% 

Ծախսի գործակից է կոչվում ելանյութերի գումարային զանգվածի  հարաբերությունը 

ստացված պատրաստի արտադրանքի զանգվածին:  

Кծ = g1 / g2  

Ծախսի նորման կոչվում պատրաստի միավոր արտադրանքի ստացման վրա  ծախսված ելա-

նյութերի կշռի հաշվարկումը: Ծախսի նորման հաշվում են ֆարմակոպեական հոդվածում տրված  

քանակները բազմապատկելով ծախսի գործակցով: 

Nծ = Кծ x gֆ 

Եթե տեխնոլոգիական գործընթացն ուղեկցվում է մնացորդների առաջացմամբ, որոնք 

մշակվում են կողմնակի արտադրանքի և թափոնների, հաշվարկները փոխվում են: Ելքը և 

տեխնիկական ծախսը հաշվում են ոչ թե ելանյութերի զանգվածից, այլ տեսական ելքից: 

g2 

η = --------------- x100% 

g1 - / g3+ g4/ 

 

g5 

ε = --------------- x100% 

g1 - / g3+ g4/ 
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Խնդիրներ` 

1. Լաբորատոր գնդային աղացով 100գ բորաթթվի մանրեցման ժամանակ ստացվել է 98գ մանրեցված 

արտադրանք: Մաղման արդյունքում ստացվել է 78գ մաղվածք և 16.6գ մաղուկ: Ըստ փուլերի 

(մանրեցում, մաղում) կազմել նյութական հաշվեկշիռը` հաշվի առնելով թափոնները: Հաշվել 

տեխնոլոգիական ելքը (η), ծախսը (ε) և ծախսի գործակիցը (Кծ): 

2. Արհեստական կարլովարյան աղի արտադրության ժամանակ 100գ պատրաստի արտադրանքի 

փոխարեն ստացվել է 99.7գ: Գրել նյութական հաշվեկշռի հավասարումը, որոշել տեխնոլոգիական 

ելքը (η), ծախսը (ε) և ծախսի գործակիցը (Кծ): Կազմել ծախսի նորման 100գ պատրաստի 

արտադրանք ստանալու համար: Որոշել փոշու մանրեցման աստիճանը: 

3. Մի ձեռնարկությունում մանկական ցանափոշին պատրաստում են 1.030, իսկ մյուսում` 1.060 

ծախսի գործակցով: Ո՞ր ձեռնարկությունում տեխնոլոգիական գործընթացը առավել ճիշտ է 

կազմակերպված: 
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Կարծր մարմինների մանրեցումը և դասակարգումը/բաժանումը ըստ չափսերի/ 

Մանրեցումը դա կարծր նյութի մասնիկների չափսերի փոքրացումն է մեխանիկական  

ներգործությամբ: Դեղագործական արդյունաբերությունում այն կիրառվում է տարբեր 

նպատակներով և կարող է հանդես գալ որպես.   

օժանդակ գործընթաց-  լուծման, լուծամզման, չորացման  արագացման համար, որովհետև 

այդ գործընթացների արագությունը ուղիղ համեմատական է մասնիկների գումարային 

մակերեսին:  

հիմնական գործընթաց-  վերջնական դեղաձևերի` փոշիների, հավաքների ստացում: Այս 

դեղաձևերում մասնիկները  պետք է ունենան մանրատվածության /դիսպերսման/  որոշակի 

աստիճան:  

Մանրեցումը կարող է պատճառ հանդիսանալ նաև մի շարք անցանկալի երևույթների.  

 փոխելով ազդող նյութերի բյուրեղի կառուցվածքը/ պոլիմորֆիզմ/ կարող է նվազեցնել դրանց 

ակտիվությունը 

 մանրեցման գործընթացն ուղեկցող ջերմաստիճանի բարձրացումը կարող է ազդել ազդող նյութերի 

ակտիվության վրա 

 մանրեցումը մեծացնելով նյութերի գումարային մակերեսը, մեծացնում է նաև դրանց օքսիդացման 

և խոնավության ադսորբցիայի հնարավորություններըը 

 մանրեցումը նպաստում է նյութերի վրա ստատիկ լիցքերի առաջացմանը, որն էլ բերում է 

մասնիկների կուտակումների/ագրեգացիայի/:  

Մանրեցման արդյունքը բնորոշվում է մանրեցման  աստիճանով- մասնիկների միջին 

գծային չափսերի հարաբերությունը մանրեցումից առաջ -D և հետո -d. 

i = D/ d  

Ըստ մանրեցման աստիճանի տարբերում են կոտորակում և փոշիացում:  

Մանրեցման դասը D d 

Կոտորակում 

Խոշոր 
  

1000  
  250 

Միջին    250   20 

Մանր   20   1 – 5 

Փոշիացում 

Կոպիտ    1– 5 
  0.1– 

0.04 

Միջին 
  0.1– 

0.04 

  0.005– 

0.015 

Նուրբ 
  0.1– 

0.04 

  0.001– 

0.005 

Կոլոիդ 
  < 

0.1 

  < 

0.001 
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Մանրեցման ենթակա նյութը կարող է լինել բնական ծագման կամ սինթետիկ: Կարող են լինել 

բյուրեղական, ամորֆ  և ունենալ տարբեր մեխանիկական ամրություններ: Այդ պատճառով էլ 

յուրաքանչյուր դեպքում հաշվի են առնվում նյութի առանձնահատկությունները և կիրառում են 

տարբեր մեթոդներ, սկզբունքներ: 

 Մանրեցումը իրականացվում է ուժի գործադրմամբ և գործընթացը կարելի է բաժանել մի 

քանի էտապների՝ 

- գործադրվող ուժի ազդեցությամբ սկզբում կատարվում է առաձգական դեֆորմացիա 

/ձևափոխում,ձևախախտում/, այսինքն` ուժի ազդեցությունը ընդհատելուց հետո մասնիկի 

նախկին ձևը կարող է վերականգնվել  

- երբ գործադրվող ուժի մեծությունը գերազանցում է առաձգականության սաhմանը, 

կատարվում է պլաստիկ դեֆորմացիա, այսինքն` ուժի ազդեցությունը ընդհատելուց հետո անգամ  

մասնիկի նախկին ձևը չի կարող  վերականգնվել  

- երբ արտաքին լարվածությունը գերազանցում է մասնիկների միացման ներքին ուժերը, 

տեղի է ունենում ամբողջականության խախտում`մանրեցում: 

Արտաքին ուժերի ազդեցությամբ  փոշու մասնիկում առաջանում են լարումներ, որոնք էլ 

առաջացնում են միկրոճաքեր, որոնք հաճախ կարող են  փակվել, ինքավերականգնվել  արտաքին 

լարումը վերացնելուց հետո: Միջավայրում գտնվող ՄԱՆ-երը ադսորբցվում են  ճեղքերի 

մակերեսին, փոքրացնում են մասնիկների մակերևույթային էներգիան  և խոչընդոտում  դրանց 

վերականգմանը/ Ռեբինդերի էֆֆեկտ/: Մասնիկների չափսերի փոքրացման հետ ավելի են 

քչանում կառուցվածքային թերությունները, այդ պատճառով էլ մանր մասնիկների ամրությունը 

մեծանում է:  Չափազանց շատ մանրեցնելուց ագրեգացիայի են ենթարկվում  և  այդ կանխելու 

նպատակով էլ ավելացնում են  ՄԱՆ-եր: 

 

Մանրեցման տեսական հիմքը 

Մեխանիկական ուժերի ազդեցությամբ մանրեցվող նյութում առաջանում է ներքին 

լարվածություն և ամրության սահմանը գերազանցելուց նյութի ամբողջությունը խախտվում է է: 

Քանի որ մանրեցումը շատ էներգատար գործընթաց է, անհրաժեշտ է հաշվել մանրեցման 

վրա ծախսվող աշխատանքը, էներգիան: Մանրեցման վրա ծախսվող էներգիայի շատ փոքր մասն  

է ծախսվում արդյունավետ, այսինքն երբ արդյունքում առաջանում են նոր մակերեսներ, նոր 

մասնիկներ: Էներգիան ծախսվում է առաձգական և պլաստիկ դեֆորմացիաների, ճեղքերի 

առաջացման, մասնիկների առանձնացման, մեքենայի դետալների դեֆորմացիայի, 

միջմասնիկային շփման, մասնիկի և դետալի, պատի հետ շփման ուժերի հաղթահարման, 

տաքացման, ձայնային էֆֆեկտի, վիբրացիայի վրա: 

Մանրեցման վրա ծախսվող աշխատանքի հաշվարկման համար առաջարկվել են միշարք 

հիպոթեզներ: 

Ռիտտինգեր/1867թ . Աշխատանքը ուղիղ համեմատական է մանրեցման արդյունքում 

նոր առաջացած մակերեսներին. 

А = К ΔF 

 

K-համեմատականության գործակից, մեկ միավոր մակերեսի առաջացման վրա ծախսված 

աշխատանքը 

∆F-նոր առաջացած մակերեսները 
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 Սա խիստ մոտավոր է և գործում է հիմնականում վերջնական մանրեցման ժամանակ: Հաշվի չի 

առնվում մասնավորապես առաձգական և պլաստիկ դեֆորմացիաների վրա ծախսվող 

աշխատանքը: 

Փաստորեն հաշվի էր առնվում  միայն առաջացած ճեղքերի վրա ծախսվող աշխատանքը: 

 Հետագայում Կիպիչյովը/ 1874/ և Կիկը /1885/- առաջարկեցին մանրեցման ծավալային 

տեսությունը, ըստ որի ծախսված էներգիան ուղիղ համեմատական  է մարմնի ծավալին: 

 

A = K  ∆ V 

K- պլաստիկ և առաձգական դեֆորմացիաների տեսակարար աշխատանքը 

∆ V – դեֆորմացիայի ենթարկվող մարմնի  ծավալը 

 

Սակայն սա էլ առավել ճշգրիտ է նախնական մանրեցման ժամանակ: 

ՌԵԲԻՆԴԵՐԸ առաջարկել է գումարային բանաձև, որն ընդգրկում է և մակերեսների մեծացումը և 

ծավալային դեֆորմացիան 

А = К ΔF + K   ∆ V 

 

Առաջին գումարելին բնորոշում է  վերջնական մանրեցման վրա ծախսվող էներգիան, իսկ  

Երկրորդը՝ նախնական: 

 Նմանատիպ  մի ունիվերսալ բանաձև էլ է առաջարկել է Ուոլքերը, որում համապատասխան 

գործակցի փոփոխությամբ կարելի է ստանալ Ռիտտիգերի կամ Կիկի բանաձևերին 

համապատասխանող բանաձևեր: 

Անհրաժեշտ է հիշել, որ մանրեցման  Էներգիան ավելի մեծանում է փոքր մասնիկներ 

մանրացնելիս: Չմանրեցնել ավելորդ ոչինչ:  

 

 

Մանրեցման եղանակները/սկզբունքները/ 

Մանրեցնող ուժերը մասնիկների  վրա կարող են ազդել  մի քանի եղանակներով: 

Գործադրվող ուժերի բնույթից և ուղղությունից կախված տարբերում են մակերեսային և 

ծավալային մանրեցում: 

Մակերեսային-Մարմնի վրա ուժերը ազդում են երկու ուղղություններով - մակերևույթին 

ուղղահայաց և զուգահեռ: Այս դեպքում կատարվում են հիմնականում դեֆորմացիոն տեղաշարժեր 

և արդյունքում մակերեսից նուրբ թիթեղների ձևով պոկվում են փոքրիկ մասնիկներ, ստացվում է 

նուրբ փոշի: 

Ծավալայինի դեպքում ուժերը ուղղված են ուղղահայաց և մանրեցում կարող է կատարվել 

ցանկացած ուղղությամբ, կախված նյութի մասնիկի  կառուցվածքից: 

    

Ճնշմամբ- Սա ծավալային է, ուժը աճում է ուղղահայաց, պրոգրեսիվորեն աճելով, 

բանվորական դետալի մակերևույթը հարթ է:  Առաջանում են  տարբեր չափսերի մասնիկներ:  

Ճեղքմամբ- Սեպաձև դետալների միջոցով է կատարվում,  մեկ կամ երկու կողմերից: Նյութը 

Ճեղքվում է դետալի  սուր մասերի մոտ, ստացվում են համեմատաբար համաչափ մասնիկներ: 

Ջարդմամբ - հարթ բանվորական դետալներ են կիրառում , հակառակ ուղղություններով են 

Ճնշում: Անհամաչափ մասնիկներ են առաջանում: 
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Հատմամբ - Սուր բանվորական դետալների միջոցով է կատարվում, համաչափ մասնիկներ 

կարող են ստացվել 

Սղոցմամբ- ստացվում է համասեռ արտադրանք, սակայն փոշին շատ է: 

Մաշմամբ - մակերեսային մանրեցում է կատարվում  - ստացվում է նուրբ փոշի: 

Հարված- հանկարծակի աճող /դինամիկորեն/ ազդող ուժի միջոցով է իրականացվում:  

Եթե նյութն է հարվածում  դետալին, դա կոչվում է ազատ հարված, արդյունավետությունը 

կախված է մարմնի կինետիկ էներգիայից: 

Դետալը նյութին` կոշտ, սահմանափակող հարված- արդյունավետությունը կախված է 

դետալի կինետիկ էներգիայից: 

Պատահում են նաև համահարված, հարված փախչող մարմնի ետևից/ նյութերի միջև, 

նյութերի և դետալի միջև/: 

Կախված նյութի տեսակից նախընտրելի են տարբեր եղանակներով աշխատող աղացները: 

Գործնականում մանրեցուցիչներում սկզբունքները զուգակցվում են և  այդ պատճառով էլ 

առանձնացնում են գերազանցապես այս կամ այն սկզբունքով աշխատող աղացներ: 

Մանրեցուցիչներ/ Աղացներ/ 

Դասկարգվում են ըստ մանրեցման աստիճանի և ըստ սկզբունքի. 

1. Նախնական /կոտորակման/ մանրեցման մանրեցուցիչներ 

2. Վերջնական մանրեցման / փոշիացման/ մանրեցուցիչներ/ աղացներ/ 

Ըստ սկզբունքի՝ 

1. Հատող  և սղոցող/ խոտակտրիչ, հարդակտրիչ, արմատակտրիչ/ 

2. Ճնշող/ հարթ գլանային/ 

3. Մաշող –Ճնշող/ սկավառակային աղացներ- Էքսցելսիոր/ 

4. Հարվածային/ մուրճային, դեզինտեգրատոր, դիսմեմբրատոր,շիթային/ 

5. հարվածային,մաշող/գնդային,վիբրո-/ 

6. Ճեղքող և ջարդող 

 

Հատման եղանակով աշխատող – հիմնականում կոտորակման համար են. 

Խոտակտրիչ, հարդակտրիչ- սկավառակային և թմբուկային /նկ.1/ 

Աշխատանքային դետալները որոշակի անկյան տակ դասավորված դանակներ են: Մասնիկների 

մեծությունը կարելի է կարգավորել փոխելով հումքի մատակարարման արագությունը կամ 

թմբուկի և սկավառակի պտտման արագությունը: Նախատեսված են հիմնականում բուսական  

փափուկ հյուսվածքների համար: 

Գիլյոտինային արմատակտրիչ/նկ.2/ 

Աշխատանքային դետալը մեծ զանգվածով դանակն է, որը շուռտվիկային մեխանիզմով միացած է 

շարժիչին և կատարում է անդրադարձ շարժում ուղղահայաց հարթությամբ: Նախատեսված է 

ավելի կարծր մասերի՝ արմատների, կեղևի համար: 

նկ.1 
նկ.2 
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-Միջին և մանր 

մանրեցման համար կիրառվում են 

 

Հարթ գլանային մանրեցուցիչներ/ճնշման, ճնշման և մաշման եղանակ/-նկ.3 

Հակառակ ուղղություններով պտտվող գլաններ են, եթե գլանների պտտման արագությունները 

հավասար են, միայն ճնշման եղանակով է, եթե տարբեր են, նաև մաշման: 

Մասնիկների չափսերը առնվազն քսան անգամ փոքր  պետք է լինեն  գլանի շառավղից: 

Ճեղքման և Ճնշման/նկ.4/ 

Ատամնագլանային- Հակառակ ուղղություններով պտտվող ատամիկներով գլաններ են, որոնք 

կիրառվում են ավելի փխրուն նյութերի համար և կարող են մանրեցնել մասնիկներ, որոնց 

չափսերը ընդամենը 2-ից 4 անգամ են փոքր գլանների տրամագծից: 

 

 

նկ.3 

նկ.4 

Մաշման և Ճնշման սկզբունքով աշխատում են  

աղացաքարային աղացները նկ.5 

նկ.5 

Հարվածային 

Մուրճային /նկ.6/ 

Սկավառակին շարժուն կերպով միացած մուրՃեր են, որոնք դադարի վիճակում կախված են, իսկ 

պտտվելիս դասավորվում են  սկավառակի շառավղի ուղղությամբ:  Տեղադրված են պողպատյա 

ամուր իրանում, իսկ ներքևում գտնվում է հրակալային մաղը: 

Դեզինտեգրատոր և դիսմեմբրատոր/նկ.7/ 

Հանդիպակած տեղադրված սկավառակներ են, որոնց եզրերին կան բույթեր/ մատեր/, որոնք 

միմյանց մեջ են մտնում: Սկավառակների պտույտի արդյունքում, կենտրոնախույս ուժի շնորհիվ 

նյութը շպրտվում է դեպի սկավառակների եզրերը և մանրեցվում բազմակի հարվածների 

արդյունքում: Դեզինտեգրատորի դեպքում պտտվում են երկու սկավառակները/ 1200 պտ/ր/, 

դիսմեմբրատորի դեպքում միայն մեկը/ 3000 պտ/ր/: 
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 նկ.6 
նկ.7 

 

Հարվածային-մաշող 

Գնդային աղացներ/նկ.8/ 

Նյութը մանրեցվում է պտտվող թմբուկի ներսում, այնտեղ գտնվող գնդերի ազդեցությամբ: Այդ 

գնդերը զբաղեցնում են թմբուկի 40-45 %-ը: Ամենամեծ արդյունավետությունը ստացվում է, երբ  

թմբուկի պտույտների թիվը մեկ րոպեում կրիտիկական արագության 75 %-ն է կազմում: 

 nկրիտ  = 42.4 / ( D 

որտեղ.  

D- թմբուկի շառավիղն է 

 

 նկ.8 

 Այս եղանակը կիրառվում է մասնիկների նուրբ մանրեցման համար 

 

 

Գերնուրբ մանրեցում/կոլոիդային աղացներ 

 Վիբրացիոն աղացներ/նկ.9/ 

 Մանրեցումը կատարվում է  թմբուկի մեջ լցված գնդիկների շնորհիվ / ծավալի 80 %-ը/: Թմբուկը  

վիբրացիայի է ենթարկվում էքսցենտրիկային  մեխանիզմով, չհավասարակշռված  լիսեռի միջոցով, 

հարվածի և մաշման մեխանիզմով: Ստացվում են գերնուրբ, համասեռ մասնիկներ: 

Շիթային՝ հարթ/ նկ.10/ և խողովակային/նկ.11/ մանրեցման խցերով: 

 Հարթ-Մանրեցվող նյութի մասնիկները մատակարարվելով երկու կողմերից, իներտ գազի կամ 

օդի հոսքում  բախվում են միմյանց, ստացվում են 1-6 մկմ մեծության մասնիկներ:  

Խողովակային- Դատարկ խողովակ է, որի մեջ մատակարարվում է մանրեցվող նյութը, իսկ 

ստորին մասից ճնշման տակ օդ է մղվում: Մասնիկները բախվում են միմյանց և մանրեցվում: 

Երկու դեպքերում էլ գերազանցապես գործում է հարվածի եղանակը: 

 

 

նկ.9 
 

Նկ.10 
նկ.1

1 
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Մանրեցված նյութի դասակարգումը 

Մանրեցման հետևանքով առաջանում են տարբեր մեծության մասնիկներ, անհրաժեշտ է 

նրանց բաժանել ըստ իրենց չափսերի- ֆրակցիաների, այս գործընթացը կոչվում է դասակարգում: 

Նույն չափսերի մասնիկների ստացումը հատկապես կարևորվում է փոշիներից դեղահատերի, 

պատիճների ստացման դեպքում, քանի որ դոզավորումը  հիմնականում կատարվում է ծավալային 

եղանակով: Մանրեցված նյութի դասակարգումը իրականացվում է տարբեր մեթոդներով. 

մեխանիկական, հիդրավլիկ, պնևմատիկ:  Դեղագործական արդյունաբերությունում 

հիմնականում կիրառվում է նյութերի մեխանիկական բաժանումը մաղերով. 

  Մաղում. Մաղերի տեսակները 

Մաղերը բաղկացած են ցանցերից և հատուկ մեխանիզմներից, որոնք ապահովում են 

նրանց շարժումը: Ըստ ցանցի նյութի տեսակի կարող են լինել բնական և արհեստական նյութերից 

պատրաստված (պողպատ, արույր, կապրոն, մետաքս և այլն): Ըստ կառուցվածքի լինում են 

հյուսված, դրոշմված և հրակալային: 

Հյուսվածները ստանում են բարակ թելերի կամ լարերի հյուսմամբ: Հյուսված մաղերի համարը 

որոշում են 1 գծային սմ-ի վրա գտնվող անցքերի թվով: Մետաղական  հյուսված մաղի համարը 

որոշվում է կողի երկարությամբ մմ-ով,  

Դրոշմված մաղերի անցքերը սովորաբար շրջանաձև են, համարը որոշում են տրամագիծը 

բազմապատկած 10-ով:  

Հյուսված մաղերը օգտագործում են նուրբ և միջին մեծության փոշիների համար: Սակայն 

արագ մաշվում են և փոխվում են անցքերի չափսերը:  

 Դրոշմված մաղերը մետաղյա թիթեղներ են, որոնց վրա դրոշմվել են անցքեր (շրջանաձև, ձվաձև 

քառակուսի): Այս մաղերը ամուր են, սակայն անցքերի մեծությունը մեծ են 0,3 մմ-ից: 

Հրակալային - ամենաամուր մաղերն են, բաղկացած են իրար զուգահեռաբար զոդված, մետաղյա, 

(չուգուն, պողպատ) թիթեղներից: Ունեն բացառիկ ամրություն և կիրառվում են մուրճային     

աղացներում: 

 

Մաղման օգտակար գործողության գործակից և արտադրողականություն 

 

Մաղման ենթարկված նյութի քանակը՝ G 

 

G  =  G1+G2 

 

G1   - մաղով անցած նյութը՝ մաղվածք       

G2    - մաղի վրա մնացածը՝ մաղուկ       

 

G2 = G2'+ G2'' 

 

G2' – մասնիկների չափսերը մեծ են մաղի անցքերից 

G2'' – մասնիկների չափսերը փոքր են մաղի անցքերից 

 

Մաղումը բնութագրվում է 2 ցուցանիշներով` ՕԳԳ 

G1 

ՕԳԳ =  ---------------- 100% 
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G1+    G2'' 

 

ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  դա մաղի 1 մ2  մակերեսով  1 ժ-ում անցած նյութի 

մաղվածքի քանակն է: Արտադրողականությունը կարելի է մեծացնել փոքրացնելով նյութի շերտի 

հաստությունը մաղի վրա կամ մաղը տեղադրելով անկյան տակ, նյութին հաղորդելով որոշակի 

շարժում/ ոչ բարձր արագության/: Կարևոր է նյութի օպտիմալ խոնավությունը: Չափազանց խոնավ  

նյութը կպչում է   մաղի անցքերին, փակում դրանք: Չափազանց չոր նյութի դեպքում մեծանում են 

տրիբոէլեկտրական երևույթները՝ մասնիկների և ցանցի լիցքավորման արդյունքում տեղի են  

ունենում փոշեցրում կամ մասնիկների ագրեգացիա:  

  

      ՄԱՂԱՅԻՆ    ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ 

Տարբերում են՝  1) հարթ մաղերով մեքենաներ       

  2)թմբուկային  մաղերով  մեքենաներ       

Հարթ մաղերով   մեքենաները աշխատում են հետևյալ  մեխանիզմներով.  ճոճմամբ և  

վիբրացիայով./ցնցմամբ/: 

 Ճոճմամբ աշխատողները.Ցնցաններ-սրանցից պարզագույնը աշխատում է 1 ցանցով որը 

ամրացված է 2-4օ  թեքությամբ անվակների    վրա և  կատարում է անդրադարձ շարժում շարժիչին  

միացած  ծնկաձև   լիսեռի միջոցով: 

   50-200-շարժում   1 ր-ում: Առավել   հարմար են   կոմբինացված մաղերը, մաղերի համակարգը, 

որոնք կարող են  դասավորված  լինել հորիզոնական կամ ուղղահայաց: Հորիզոնականի դեպքում  

մաղերի անցքերը հոսքի ուղղությամբ մեծանում են, իսկ ուղղահայացի  դեպքում     ամենամեծ 

անցքերով մաղերը վերևում են տեղադրվում: Այս համակարգերով  հնարավորություն  է 

ստեղծվում նաև փոշին բաժանելու ըստ ֆրակցիաների՝ դասակարգելու: 

  ՎԻԲՐԱՑԻՈՆ ՄԱՂԵՐԸ սրանք նման  են   ճոճվողներին, սակայն տատանումների  

տատանումների արագությունը շատ մեծ է՝ 2000 տատանում 1րոպեում: 

Աշխատում են  էլեկտրական, գիրացիոն և իներցիոն մեխանիզմներով: Ավելի արդյունավետ  են 

մանր փոշիների մաղման համար, որովհետև     վիբրացիայի  ժամանակ մաղերի անցքերը   չեն 

խցանվում: 

Էլեկտրամագնիսական/նկ.12/-անդրադարձ շարժումը կատարվում է էլեկտրամագնիսի խարսխի 

պարբերական մագնիսացմամբ  և ապամագնիսացմամբ: 

Էլեկտրական շղթան փակվելուց մագնիսը ձգում   է ցանցը, ցանցի շարժվելուց անջատվում է 

հոսանքը    և զսպանակները ետ են բերվում, նորից միանում է: 

Գիրացիոնը/ նկ.13./ աշխատում է  էքսցենտրիկ  լիսեռի  շարժումների միջոցով: Շրջանաձև  

շարժումներ են      կատարվում  չհավասարակշռված լիսեռի  միջոցով: Իներցիոնը /նկ.14./ 

թափանիվի միջոցով: 

նկ.12 

 

 

 

 
նկ.13 
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նկ.14 

                 

ԹՄԲՈՒԿԱՅԻՆ  ՄԱՂԵՐ 

   Կարող են լինել գլանաձև, կոնաձև կամ      բազմանիստ, որոնց պատերը  ցանց են կամ 

պերֆորացված մետաղական թիթեղներ: Եթե  բազմանիստ են,   կոչվում     են բուրատներ/նկ.15/:  

Մաղը դրվում     է  4-7օ  թեքությամբ  և պտտվում է իր առանցքի  շուրջը: Որպեսզի փոշեցրում չլինի 

, այն  փակում են     պատյանով:  Բուրատները ավելի հարմար են, որովհետև     մեկ կողի մաշման 

դեպքում  դրանք են փոխվում և ոչ թե   ամբողջը: Թմբուկի  պտտման արագությունը մեծ չէ     10-25 

պտ./ր: 

նկ.15 

Ցանցերը կարող են լինել 1  կամ  տարբեր  դասերի/ համարների/: Արտադրողականությունը  ցածր 

է,  որովհետև  օգտագործվում է      մաղի մակերեսի   1/6-1/8 մասը: Բացի դրանից, քանի որ չի 

ցնցվում, հեշտ    խցանվում  է: 

 Բոլոր տեսակի մաղերով մաղելիս առաջանում են անցանկալի, տրիբոէլեկտրական  

երևույթներ: Այսինքն էլեկտրական  լիցքեր են առաջացնում  շփմամբ: Եթե փոշին  և  ցանցը նույն    

լիցքը ունեն   նյութը  փոշեցրվում է: Տարբեր լիցքի   դեպքում     խցանում է մաղը: Դրա          համար       

մաղը հողակցում են: Դժվար է  լիցքաթափել      մետաքսյա մաղերը, այդ դեպքում օդը  իոնացնում 

են :  

 

Հիդրավլիկ բաժանումը/նկ.16/  կատարվում է ջրային միջավայրում մասնիկների նստելու 

արագության համաձայն: Այն իրականացվում է ջրի հորիզոնական, վեր բարձրացող կամ պտտվող 

հոսքերում: 

Սեդիմենտացիոն եղանակ- սուսպենզիան տրվում է խցի վերևի մասից, մասնիկի վրա 

ազդող ուժերի գումարման արդյունքում/ հոսքի ուժը/ արագությունը/և ծանրության ուժը, / Ստոքսի 

նստեցման արագությունը/, ավելի ծանր մասնիկները ավելի մոտ են նստում: 

Պնևմատիկ բաժանումը/ նկ.17/կատարվում է օդում ծանրության ուժի  և կենտրոնախույս 

ուժի ազդեցությամբ. օր. ցիկլոններում: Կիրառվում է կեղծ եռման շերտում կատարվող չորացման, 

հատիկավորման սարքերում, փոշու կորուստը փոքրացնելու նպատակով: 
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նկ.16 նկ.17 

 
 

ԽԱՌՆՈՒՄ 
 

Խառնումը դեղագործական արդյունաբերությունում մեծ կիրառություն ունեցող 

գործընթացներից է: Այն կարող է կիրառվել և որպես օժանդակ գործընթաց` արագացնելու և 

համաչափ դարձնելու այնպիսի պրոցեսներ, ինչպիսիք են չորացումը, գոլորշիացումը, 

լուծամզումը, քիմիական փոխարկումները: Կարող է կիրառվել նաև որպես հիմնական գործընթաց, 

երբ անհրաժեշտ է ապահովել վերջնական արտադրանքի համասեռությունը:  Այս դեպքում 

խառնումը կարելի է բնորոշել որպես մի գործընթաց, որի միջամտությունների արդյունքում 
տարբեր տեսակների նյութերի մասնիկները այնպես են դասավորվում, որ մի նյութի մասնիկը 
որքան հնարավոր է մոտ լինի մյուս նյութի մասնիկին: 

Ըստ խառնման բնույթի տարբերում են` 

1. կարծր (սորուն) նյութերի խառնում; 

2. հեղուկների խառնում; 

3. հեղուկներում չլուծվող նյութերի խառնում (սուսպենզիա, էմուլսիա); 

4. մասնիկների դիսպերսում փափուկ հիմքերի մեջ (քսուքներ, մածուկներ); 

Միմյանց խառնվող հեղուկները, գազերը, գոլորշիները որոշակի ժամանակի ընթացքում 

ինքնուրույն, դիֆուզիոն եղանակով խառնվում են իրար հետ և այդ նպատակով էներգիայի 

օգտագործման կարիք չի լինում: Սա կոչվում է դրական խառնում` ի տարբերություն բացասական 

խառնման, երբ չխառնվող, չլուծվող մասնիկները հեշտությամբ առանձնանում են, չնայած դրանց 

խառնման համար ծախսված աշխատանքին: Սակայն փոշի բաղադրամասերի խառնումը չեզոք 

խառնման օրինակ է: Այսինքն սկզբում աշխատանք է ծախսվում նրանց խառնման համար, բայց 

այնուհետև միտում չկա ինքնուրույն բաժանման (սեպարացիայի), չնայած դա հնարավոր է 

որոշակի հանգամանքներում: Կատարյալ խառնում է, երբ մեկ նյութի բոլոր մասնիկները 

դասավորվում են մյուս նյութի մասնիկների կողքին: Այսպես կոչված պատահական կամ անկանոն 

խառնումը իրականում ավելի ռեալ վիճակ է բնութագրում, երբ ոչ բոլոր մասնիկներն են տվյալ 

ձևով վերաբաշխվում:  

 
 

ԿԱՐԾՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԽԱՌՆՈՒՄԸ 
 

Այս գործընթացի արդյունքում ստացվում են փոշիների համասեռ խառնուրդներ, որը 

չափազանց կարևոր է ապահովելու դեղանյութերի հավասարաչափ բաշխումը պատրաստի 

դեղաձևի որոշակի ծավալում: Սա հատկապես կարևոր է ուժեղ ազդող նյութերի դեպքում, երբ մեկ 

դեղաչափում ոչ ավելի է քան 5 մգ-ը: Որակյալ խառնումը բավականին բարդ խնդիր է: Խառնման 

աստիճանը և արագությունը կախված են մի շարք փոփոխական գործոններից` 
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 առանձին բաղադրամասերի ֆիզիկաքիմիական հատկություններից (մասնիկների չափսեր, 

մակերևույթային բնութագրեր, լցնովի զանգված, խտություն, խոնավություն, շփման գործակից); 

 խառնող սարքավորումների բնութագրերից; 

 միջամտության պայմաններից (նյութի քանակ, ծավալային հարաբերություն, խառնման հաջորդա-

կանություն, արագություն) 

ԽԱՌՆԻՉՆԵՐ 
 

Խառնիչները դասակարգվում են ըստ հետևյալ սկզբունքների` 

 խառնման գործընթացի բնույթի - կոնվեկտիվ կամ դիֆուզիոն; 

 կառուցվածքի - թմբուկային, պտտվող իրանով; 

 խառնուրդի վրա ազդելու բնույթի - գրավիտացիոն, կենտրոնախույս; 

 գործընթացի ընթանալու բնույթի - անընդհատ և պարբերական:  

Օրինակ՝ պարբերական բնույթի են պտտվող իրանով խառնիչները (նկ.1): Այն գլանաձև իրան 

ունի, որը պտտվում է 6-8 պտույտ/րոպե արագությամբ: Նյութը լավ խառնելու համար ներսի 

կողմից ամրացված են միջնորմներ: 

Մեծ կիրառություն ունեն հատկապես զեթաձև թիակներով թիակային խառնիչները (նկ.2): 

Կիրառվում են նաև սորուն նյութերի խառնումը կեղծ եռման շերտում: 

 
նկ.1 

 
 

 
նկ.2 

 

Հեղուկների խառնումը 
 
Խառնումը հեղուկ միջավայրում իրականացվում է հետևյալ եղանակներով` 

1. խողովակաշարում; 

2. շրջապտույտային; 

3. պնևմատիկ; 

4. մեխանիկական; 

5. ակուստիկ: 

 

Խողովակաշարում - Խողովակլաշարում խառնում տեղի է ունենում, եթե այդ հեղուկներ 

մատակարարող խողովակները իրար են միանում Y-ձև (նկ.3): Այդ դեպքում լամինար հոսքով 

հեղուկները իրար են խառնվում և առաջանում է տուրբուլենտ հոսք: Խառնումը կարող է տեղի 

ունենալ, եթե այդ խողովակներով հոսում են իրար հետ լավ խառնվող հեղուկներ, մեծ է հոսքի 

արագությունը և միանալուց հետո խողովակաշարը բավականաչափ երկար է, որպեսզի հասցնեն 

խառնվել: Այս դեպքում հաճախ խառնումը  և տեղափոխումը միաժամանակ են ընթանում:  

 
նկ.3 

Շրջապտույտային խառնում - Կատարվում է հեղուկի  հարկադրական շրջապտույտ այնպես, 

որպեսզի առաջանան տուրբուլենտ հոսանքներ: Պարզագույն դեպքում, եթե հեղուկը ծանր է, 

պոմպով մատակարարվում է մեկ այլ հեղուկի վերևից (ցայտացրվում է ցնցուղով), իսկ եթե թեթև է, 
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ներմղվում է ներքևի կողմից (նկ.4): Կամ ծայրափողորակով մղելիս մեծ ճնշման տակ, հեղուկը իր 

առջևից մղում է հեղուկը և ինչ-որ պահ նրա ետևում առաջանում է նոսրացում, շրջապատից 

ներծծվում է հանդարտ հեղուկը: Եվ այդ ցիկլը անընդհատ կրկնվում է: Այդ հոսքը կոնի տեսք է 

ստանում և գնալով մեծանում է ընդգրկելով ամբողջ ծավալը, ձուլվելով ընդհանուրին: Ավելի 

նպատակահարմար է զուգակցել խառնումը տաքացման հետ, այդ դեպքում ծայրափողորակով 

մատակարարվում է գոլորշի: Գոլորշին մտնում է 2 կողմից լայնացող խողովակ: Այն դուրս է մղում 

խողովակի հեղուկը, որը շարժվելով մեծ թափով հարվածում է պատին, ետ է վերադառնում 

խառնելով ամբողջ անոթի պարունակությունը: Լայնացող խողովակի ետևում առաջացած 

նոսրացման հետևանքով ներծծվում է շրջապատի հեղուկը (նկ.5): 

 
նկ.4 

 
նկ.5 

Պնևմատիկ խառնում - Պնևմատիկ խառնումն իրականացվում է այն դեպքերում, երբ` 

 խառնման համար կիրառվող օդը կամ գազը ռեակցիայի մեջ մտնող բաղադրամասերից  մեկն;  

 անհրաժեշտ է ինտենսիվացնել քիմիական կամ կենսաբանական գործընթացը; 

 անհրաժեշտ է կայունացնել լուծույթը (օր` ամպուլաների պաշտպանումը ածխաթթու գազով): 

Եթե հնարավոր է անցանկալի երևույթների առաջացում (օքսիդացում, խեժացում) պնևմատիկ 

եղանակը չի  կիրառում: Անոթի հատակին տեղադրվում է պերֆորացված խողովակ կամ 

խողովակային վանդակ (նկ.6): Գազը տրվում է ճնշման տակ այնպես, որ հաղթահարվի հեղուկի 

հիդրոստատիկ ճնշումը: Գազը պղպջակների  ձևով բարձրանում է վերև` հրելով իր առջևի 

հեղուկը, եթե հոսքը դանդաղ է, կրում է լամինար բնույթ: Արագ հոսքի դեպքում առաջանում են 

հողմնային հոսանքներ (տուրբուլենտ): Հրելով առջևի հեղուկը` ետևում ստեղծում են նոսրացում և 

ներծծում է շրջապատի հեղուկը: Բարձրանալով վեր` փոքրանում է հիդրոստատիկ ճնշումը 

պղպջակների վրա, նրանց չափսերը մեծանում են, իրար են բախվում և շեղվում են նախկին 

ուղղագիծ դիրքից, որը նույնպես նպաստում է տուրբուլենտությանը: Գործընթացը կոչվում է 

բարբոտերացիա, խողովակը՝բարբոտեր: 

 
նկ.6 

 

Մեխանիկական խառնումն  իրականացվում է խառնիչներով: Խառնիչների հիմնական 

դետալը պտտվող առանցքին ամրացված մեկ կամ մի քանի տարբեր ձևերի թիակներն են: 

Կախված թիակների ձևից և կառուցվածքից` տարբերում են թիակային, պրոպելլերային և 

տուրբինային խառնիչներ: Ըստ պտտման արագության` կարող են լինել արագընթաց (0.2 -

1.3 պտ/վրկ) և դանդաղընթաց  (2-30պտ/վրկ) խառնիչներ: Կարող են լինել տեղափոխվող և 

ստացիոնար խառնիչներ, եթե  անխզելիորեն միացված են խառնման ծավալին` կազմելով 

մեկ ամբողջություն: Կախված ձևից` խառնիչները կարող են հեղուկում առաջացնել 

տարբեր տեսակի միկրոհոսանքներ (նկ.7): 

ա) աքսիալ – ուղղված դեպի առանցքը; 

բ) ռադիալ - ուղղված պտտման շրջանագծի շառավղով;  
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գ) տանգենցիալ - խառնիչի շարժման ուղղությամբ (շրջանաձև); 

դ) խառը տիպի (գործնականում գերիշխում է սա) 

 
ա) 

 

 
բ) 

նկ.7 

 
գ) 

 

Թիակային խառնիչները առավել հին տիպի սարքեր են: Ըստ կառուցվածքի պարզ են և շատ են 

կիրառվում: Առավել շատ կիրառվում են ուղղանկյունաձև խառնիչները (ուղղահայաց են 

առանցքին): Իրենց հարթ  մասով ճնշելով հեղուկին` ստիպելում են շարժվել տանգենցիալ հոսքով: 

Թիակի ետևում առաջանում է նոսրացում և շրջապատից հեղուկ է ներծծվում` առաջացնելով 

տուրբուլենտ հոսանք: Սակայն սա հիմնականում մեկ հարթությամբ է և քիչ արդյունավետ, այդ 

պատճառով էլ տեղադրում են 2-3 խառնիչներ: Կարևոր է պտույտների որոշակի, ոչ մեծ թվի 

ապահովումը, այլապես կառաջանա ձագար, որի հետևանքով ամբողջ հեղուկը կշարժվի թիակի 

պտտման արագությամբ՝ իներցիայով (խառնում տեղի չի ունենա) և կթափվի անոթից (նկ.8): 

 
նկ.8 

 Ձագար չառաջանալու համար անոթում արգելքներ են դրվում:  

Եթե թիակները լինեն թեք, խառնումը կիրականանա ոչ միայն ուղղահայաց այլև, 

հորիզոնական  հարթությամբ: Եթե խառնիչների թիակի հորզոնական հարթության հետ կազմած 

անկյունը ուղղությամբ փոքր է 90°-ից, հեղուկը մղվում է ցած, եթե մեծ է 90°-ից, հեղուկը մղվում է 

վերև (նկ.9): Հետևաբար խառնիչները տեղադրելով տարբեր դիրքերով, կարելի է ապահովել 

խառնումը ամբողջ ծավալով: 

 
նկ.9 

Խարսխային խառնիչները հարմարեցվում են սֆերիկ ռեակտրի հատակին (նկ.10): Նրանց 

տրամագիծը մոտ է ռեակտրի տրամագծին, կիրառվում են մածուցիկ հեղուկների խառնման 

համար: Դանդաղընթաց են:  

Շրջանակային խառնիչները  նույնպես մածուցիկ միջավայրերի խառնման համար են: 

Կազմված են մի քանի թիակներից, որոնք միացած են շրջանակի ձևով տարբեր ուղղություններով, 

որպեսզի ապահովեն խառնումը ամբողջ ծավալով (նկ.11):  
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Մոլորակային խառնիչները  բաղկացած են կենտրոնական և եզրային խառնիչներից, որոնք 

նույնպես միացած են իրար (նկ.12): Եզրայինները շարժվում են և′ կենտրոնական խառնիչի հետ, և′ 

սեփական առանցքի շուրջը: Կիրառվում են քսուքների և սուսպենզիաների խառնման համար: 

  

նկ.10 

 նկ.11 

 
նկ.12 

Պրոպելլերային (պտուտակային) խառնիչների  թիակները պտուտակաձև ոլորված են, 

այսինքն՝ թեքությունը շառավղի երկարությամբ աստիճանաբար փոխվում է` 0-ից 900 (նկ.13): Այդ 

պատճառով էլ խառնիչի տարբեր հատվածները հեղուկը մղում են տարբեր ուղղություններով, որի 

արդյունքում առաջանում են  քաոսային շարժում ստեղծող հանդիպակաց հոսանքներ: 

Առաջանում են աքսիալ հոսանքներ, որոնք ընդգրկում են անոթի ամբողջ ծավալը: Առաջանում է 

պարույրաձև հոսք, պտույտի արագությունը շատ մեծ է (1750 պտույտ/րոպե): Ձագար 

չառաջանալու համար տեղադրում են արգելքներ կամ խառնիչը տեղադրում են առանցքի 

նկատմամբ 100-200 թեքությամբ: Ինտենսիվ խառնում ապահովելու նպատակով պրոպելլերը 

տեղադրում են ներքևում կարճ լայնացող խողովակի մեջ: Հեղուկը մեծ արագությամբ մղվում է 

վերև, իսկ ներքևից ներծծվում են նոր բաժիններ` ապահովելով լավ շրջապտույտ: Ցանկալի է 

պրոպելլերային խառնիչների տեղադրումը ուռուցիկ հատակով տարաներում: 

Տուրբինային խառնիչները բաղկացած են անիվներից, որոնց ամրացվում են թիակներ` հարթ 

կամ կորացած (նկ.14): Շարժուն լուծույթների խառնման համար կիրառում են ուղիղ թիակներով, 

մածուցիկների համար` թեք թիակներով խառնիչներ: Առաջանում են ռադիալ և աքսիալ 

հոսանքներ: Կիրառվում են ինտենսիվ խառնման և դիսպերսման համար:  

 
նկ.13 

 
նկ.14 

Ակուստիկ խառնում իրականացվում է ուլտրաձանյով, ուլտրաձանյային գեներատորոի 

կիրառմամբ: 

Բոլոր տեսակի խառնիչներով խառնման արդյունավետությունը բնորոշվում է 

համասեռության աստիճանով, որը կարելի է որոշել քիմիական անալիզի մեթոդով: 

 

 

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ 
 

Կարծր նյութերի տեղափոխումը կատարվում է մեխանիկական և պնևմատիկ եղանակներով: 

Մեխանիկական եղանակը լինում է՝ 

1. առանց էներգիայի ծախսի, գրավիտացիոն եղանակով (օրինակ` հարկից հարկ նյութերի 

տեղափոխման համար) (նկ.15) 
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ա)   բ) 

նկ.15 

 

 

ա) վաքեր 

բ) ինքնահոս 

խողովակներ 

 

2. էներգիայի ծախսմամբ (նկ.16)` 

 
ա) 

 

 

 

  

բ)  

 

նկ. 16 

 

 

 
գ) 

 

ա) էլևատորներ- սորուն նյութերի տեղափոխում ուղղահայաց ուղությամբ; 

բ) ժապավենային  փոխադրիչներ - սորուն  նյութերի և  պատրաստի արտադրանքի, առանձին 

առարկաների տեղափոխում; 

գ) շնեկները - սորուն և մածուցիկ նյութերի տեղափոխում 

Պնևմատիկ տեղափոխումը կիրառվում է թեթև, սորուն նյութերի հորիզոնական, ուղղահայաց 

տեղափոխման համար (նկ.17): Տեղափոխվում են օդի հոսքում փոշու կախույթի ձևով: Օդի հոսքը 

ստեղծվում է ճնշմամբ կամ նոսրացմամբ: Ըստ այդմ էլ  լինում են` 

 Հավաքող (ներծծող) - Վակուում պոմպով ստեղծվում է նոսրացում, նյութը հավաքվում է ընդունիչ: 

Որպեսզի փոշին չանցնի պոմպի մեջ, ընդունիչի և պոմպի միջև դրվում է ձեռնոց ֆիլտր: 

Կիրառվում է արտադրության տարբեր տեղամասերից նյութը մեկ կենտրոն (օրինակ խառնման 

կաթսայի մեջ) մատակարարելու համար (նկ.17, ա): 

 Ներմղող - սարքերում օդային կոմպրեսորով (ճնշմամբ) տրվող օդի հետ խառնվելով բունկերից 

իջնող նյութը անցնում է ընդունիչ (նկ.17, բ): 

 
ա) 

 
բ) 

նկ. 17 

 

Հեղուկների տեղափոխումը կատարվում է խողովակաշարով ի հաշիվ նրա սկզբնական և 

վերջնական տեղափոխման կետերի միջև եղած ճնշումների տարբերության: Կատարվում է 

տարբեր սկզբունքներով. Ամենապարզագույնը իրականացվում է մթնոլորտային օդի ճնշման և 

ծանրության ուժի ազդեցությամբ` սիֆոններով (նկ.18): Իրար միացած խողովակներ են, կարճ և 
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երկար ծնկերով: Կարճը ընկղմված է հեղուկի մեջ: Աշխատանքի անհրաժեշտ պայմանը 

հնարավորին չափով մեծ տարբերությունն է սիֆոնում հեղուկի վերելքի բարձրության և վայրէջքի 

միջև: Սիֆոններով տեղափոխում են վերնստվածքային հեղուկը: 

Մոնտեժյու - Աշխատում է օդի կամ իներտ գազի 3-4 մթն.ճնշմամբ (նկ.19): Հատկապես 

կիրառելի է ագրեսիվ նյութերի տեղափոխման համար (թթու, հիմք): 

 
նկ.18 

 
նկ.19 

Մխոցային պոմպեր  
 Պարզագույն գործողության մխոցային պոմպում հեղուկը մեկ քայլով ներծծում է, մյուսով՝ մղում: 

Հեղուկը մղվում է անհավասար, ընդհատումներով 5-8 մթն. ճնշում է ապահովվում (նկ.20, ա):  

 Պլունժերայինը անընդհատ հոսք է ապահովում` անընդհատ և ներծծում է և արտամղում գլանային 

մխոցի (պլունժերի, կրկնակի ներծծման խցերի, կրկնակի փականների առկայության միջոցով), 10-

15-մթն ճնշում է ապահովվում (նկ.20, բ): 

 Դիֆերենցիալը մեկ քայլով ներծծում է, երկու քայլով արտամղում` ապահովելով անընդհատ հոսք: 

Լրացուցիչ խցի և պլունժերի (գլանային մխոցի) առկայության միջոցով (նկ.20, գ): 

 

 
ա) 

 

 
բ) 

 

նկ. 20 

 
գ) 

Մխոցային պոմպերի թերություններն են` 

 չի կարելի տեղափոխել 70-80oC-ից բարձր ջերմաստիճանի տաք ջուր և ագրեսիվ նյութեր 

 փականները կոռոզիայի են ենթարկվում 

 

Կենտրոնախույս պոմպերում հեղուկի ներծծումը և արտամղումը կատարվում է պատյանում 

գտնվող տուրբինների պտտման շնորհիվ (նկ.21): Հիմնական դետալը առանցքին ամրացված կոր 

թիակներով տուրբին է: Սկզբում այնտեղ հեղուկ է լցվում, այնուհետև միացվում է շարժիչը և 

թիակները իներցիայով ջուրը շպրտում են դեպի ելքը արտաբերող խողովակը: Իրանի ներսում 

առաջանում է նոսրացում և մթնոլորտային ճնշմամբ հեղուկը ներծծման խողովակով բարձրանում 

է վերև: Հաստատվում է հեղուկի անընդհատ հոսք: Հեղուկը մինչև 15մ կարող են տեղափոխել: 

Ավելի քիչ զգայուն են կեղտոտ և ագրեսիվ միջավայրի նկատմամբ:  



- 34 -    

 

 
նկ.21 

 

 

ՀԵՏԵՐՈԳԵՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ 
 

Դեղագործական արտադրությունում հետերոգեն համակարգերի բաժանումը (կամ մաքրումը) 

կատարվում է հիմնականում հետևյալ նպատականերով 

 հեռացնելու անցանկալի կարծր մասնիկները հեղուկ արտադրանքից կամ օդից; 

 հավաքելու կարծր մասնիկները, որպես անհրաժեշտ արտադրանք: 

Հետերոգեն համակարգերի բաժանում հիմնական եղանակներն են` 

1. ֆիլտրում 

2. պարզեցում (նստեցում) 

3. ցենտրիֆուգում 

Եղանակի ընտրությունը կախված է ելքային դիսպերս համակարգի ներքոհիշյալ 

հատկություններից`  

 մասնիկների տեսակարար մակերևույթը և դիսպերսման աստիճանը; 

 մածուցիկությունը; 

 դիսպերսիոն միջավայրի խտությունը; 

 մակերևույթային լարվածության ուժը: 

ՖԻԼՏՐՈՒՄ 
 

Ֆիլտրումը կարծր ֆազ պարունակող հետերոգեն համակարգերի (կախույթ, աէրոզոլ) 

բաժանումն է ծակոտկեն միջնորմների (ֆիլտրերի) միջոցով: Հեղուկը (կամ գազը) շփվելով ֆիլտրի 

մակերևույթի հետ, ֆիլտրի տարբեր կողմերում առկա ճնշումների տարբերության շնորհիվ 

անցնում է ֆիլտրի միջով և հավաքվում է ֆիլտրատի ձևով, իսկ կարծր նյութը հավաքվում է 

ֆիլտրի վրա նստվածքի ձևով: 

Կախված ֆիլտրվող հետերոգեն համակարգի բաղադրությունից տարբերում են` 

Կարծր/հեղուկ ֆիլտրում, որի նպատակներն են` 

1. հեղուկների մաքրում անցանկալի կարծր մասնիկներից և պարզեցում 

2. կարծր մասնիկների առանձնացում հեղուկից նստվածքի ձևով 

3. խտացում-հեղուկը կարծր ֆազից ամբողջությամբ չի հեռացվում և արդյունքում ստացվում է 

խտացված սուսպենզիա 

Կախված հեռացվող մասնիկների չափսերից՝ տարբերում են` 

 կոպիտ մասնիկների  հեռացում   50մկմ 

 նուրբ                                                  50-5մկմ 

 միկրոֆիլտրում                                  5-0,02մկմ (հեռացվում են բոլոր 

մանրէները) 

 ուլտրաֆիլտրում (պիրոգեն, կոլոիդ նյութերի հեռացում)  0,1-0,001մկմ 
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 հիպերֆիլտրում (հակաօսմոս)                  0,001-0,0001 (անցնում են միայն լուծիչի 

մոլեկուլների չափսերին մոտ մոլեկուլները) 

Կարծր/ գազ ֆիլտրում, որի նպատակներն են` 

1. օդի մաքրում անցանկալի կարծր նյութերի մասնիկներից, որից հետո միայն այդ օդը կարող է 

մատակարարվել արտադրամասեր կամ կիրառվել կոնկրետ արտադրական գործընթացում/ 

չորացում կեղծ եռման շերտում, դեղահատերի թաղանթապատում/ 

2. բնապահպանական` կանխելու մասնիկների անցումը մթնոլորտ 

3. խուսափելու հնարավոր նյութական կորստից, որը կարող է տեղի ունենալ, օրինակ օդի հոսքում 

կատարվող չորացման արդյունքում: 

Ֆիլտրումը տարբերվում է նաև մեխանիզմներով՝ 
1. Մաղում, քամում- եթե ֆիլտրի միջնորմի անցքերի/ծակոտիների/ չափսերը ավելի փոքր են, քան 

հեռացման ենթակա կարծր նյութի մասնիկների չափսերը, նյութը կմնա ֆիլտրի մակերեսին: Այս 

մեխանիզմը առավել բնորոշ է մակերեսային, թաղանթային ֆիլտրերին: Այս դեպքում ֆիլտրը 

կարող է լինել շատ բարակ և իր մակերեսին պահել մեծ քանակությամբ նստվածք: Ֆիլտրի 

միջնորմի ֆիլտրող ազդեցությանը միանում է նաև այսպես կոչված «ինքնաֆիլտրումը», երբ 

առաջացած նստվածքը ինքը նունպես ֆիլտրի դեր է կատարում: Շատ դեպքերում մինչև նստվածքի 

առաջացումը ֆիլտրատը պղտոր է լինում: Դա կանխելու նպատակով ավելացնում են ֆիլտրման 

օժանդակ նյութերը՝ ավելացնելու ադսորբցիոն և էլեկտրոստատիկ ուժերը: Սրանց ավելացումը 

ֆիլտրումը դարձնում է ավելի կատարյալ և պաշտպանում ֆիլտրը արագ խցանումից: Ֆիլտրման 

օժանդակ նյութերից են՝ ասբեստ, լիգնին, կիզելգուր, ակտիվացրած ածուխ, ցելյուլոզայի փոշի, 

պերլիտ, սպիտակ կավ: 

2. Իներցիալ հարվածի մեխանիզմ: Ֆիլտրով անցնող հեղուկը փոխում է իր ուղղությունը, շրջանցելով 

ֆիլտրի թելիկները, իսկ կարծր նյութը, ունենալով ավելի բարձր իներտություն, հարվածում է 

թելիկին և մնում, խճճվում միջնորմի մեջ: Այս մեխանիզմը հատկապես բնորոշ է խորքային 

ֆիլտրերին: Այս ֆիլտրերը բավականին արագ հագենում, խցանվում են և դրանք առավել 

նպատակահարմար է կիրառել փոքր կոնցենտրացիայով կախույթների ֆիլտրման համար (1%-ից 

քիչ): 

3. Ձգողական ուժերի միջոցով- էլեկտրոստատիկ, ադսորբցիոն կամ այլ բնույթի ուժեր նույնպես 

կարող են մասնիկներին պահել: 

Օգտագործում են տարբեր տեսակների ֆիլտրի միջնորմներ, որոնք պետք է բավարարեն 

հետևյալ պահանջներին՝ 

 պահեն պահանջվող չափսերի մասնիկներին 

 ունենան քիմիական կայունություն 

 անհրաժեշտ մեխանիկական ամրություն 

 ունենան փոքրագույն հիդրոդինամիկ դիմադրություն 

 չփոխեն ֆիլտրատի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները 

 հեշտությամբ վերականգնվեն 

 լինեն էժան և մատչելի 

Նրանց ընտրությունը պայմանավորված է ֆիլտրվող նյութի ֆիզիկա-քիմիական 

հատկություններով հեղուկ ֆազի լուծողականությամբ, ցնդելիությամբ, մածուցիկությամբ, 

միջավայրի pH-ով, ֆիլտրատի որակին ներկայացվող պահանջների, արտադրության 

մասշտաբներով և այլն: 

 

Ըստ կառուցվածքի բաժանվում են 2 խմբի` 

1. Ճկուն (սեղմվող), որոնց ծակոտիները ճնշման ազդեցությամբ կարող են փոխել չափսերը և ձևը: 

Սրանք հիմնականում հյուսվածքային ֆիլտրեր են/ բրդյա և բամբակյա հյուսվածքային,- կտավ, 

մառլյա, քաթան, բելտինգ/: Դեֆորմացիան փոքրացնելու նպատակով դրանց տեղադրում են ամուր 

միջնորմների վրա: Դեֆորմացիայի վրա ազդում են ճնշման  պուլսացիան, ճնշումը (ֆիլտրվող 

հեղուկը): Այսպիսի ֆիլտրերով աշխատելիս ձգտում են փոքրացնել պուլսացիան ռեսիվերով: 
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2. Կոշտ (չսեղմվող) միջնորմներ (սալիկ, սկավառակ, թիթեղ, պարկուճ(փամփուշտ): Ստանում են 

ապակյա, ճենապակյա հատիկների հալմամբ,(կապակցող նյութեր և պլատիֆիկատորներ):  

Կիրառվում են նաև ֆիլտրեր սինթետիկ նյութերից – պոլիվինիլքլորիդ, պոլիամիդ, 

լավսան,տեֆլոն: 

 

Ֆիլտրման արագության վրա ազդող գործոններ 
 

Ֆիլտրման արագությունը կարելի է ներկայացնել հետևյալ բանաձևով՝ 

K A ΔP 

V/ t  = ----------------------- 

η L 

որտեղ՝ V- ֆիլտրված նյութի ծավալը, t- ֆիլտրման ժամանակը, 

K - համեմատականության գործակից,  

A - ֆիլտրի մակերեսը,  

ΔP - Ճնշումների տարբերությունը,  

L - ֆիլտրի շերտի հաստությունը (ներառյալ առաջացած նստվածքը),  

η -հեղուկի մածուցիկությունը: 

Ինչպե՞ս  կարելի է ֆիլտրման բարձր արագություն ապահովել` 

1. ֆիլտրման գործընթացի շարժիչ ուժը ճնշումների տարբերությունն է, որը չափազանց մեծ լինելու 

դեպքում կարող է և սեղմելով փոքրացնել նստվածքի ծակոտիները: Այդ տարբերությունը 

աստիճանաբար փոքրանում է ի հաշիվ ֆիլտրի նստվածքի աճի, հետևապես և դիմադրության աճի 

, այդ պատճառով էլ ճնշումների տարբերությունը աստիճանաբար մեծացնում են: 

2. Ֆիլտրի (Նստվածքի) թափանցելիությունը մեծացնելու նպատակով` 

 ավելացնում են օժանդակ ֆիլտրող նյութեր, որոնք ապահովում են ծակոտկենությունը 

 որպեսզի ծակոտիները չխցանվեն, նախապես մեծացնում են մասնիկների չափսերը 

(պրոտեինների կոագուլացիոն տաքացմամբ, pH-ի փոփոխմամբ, էլեկտրոլիտի ավելացմամբ) 

 նստվածքի անընդհատ հեռացմամբ 

3. Մածուցիկության փոքրացում, այն կարելի է իրականացնել՝ 

  տաքացմամբ, այդ նպատակով կիրառվող շատ ֆիլտրեր ունեն գոլորշային շապիկ 

 ջերմաանկայուն նյութերի առկայության դեպքում, ուղղակի նոսրացնում են, սակայն այս դեպքում 

արդյունավետությունը բնականաբար չի բարձրանում: 

4. Ֆիլտրի մակերեսի մեծացում 

Ավելի հարմար է դա կատարել մի քանի զուգահեռ ֆիլտրերի կիրառմամբ, օրինակ՝ ֆիլտր- 

մամլիչներում: 

Ֆիլտրման սարքավորումներ 
 

Ֆիլտրման սարքավորումները դասակարգվում են համաձայն ճնշումների տարբերության 

ստեղծման եղանակների: Ֆիլտրման սարքավորումներից են՝ 

Վակուումով աշխատող ֆիլտրեր 
Նուտչ ֆիլտրեր- պարզ կառուցվածք ունեն: Ֆիտրման տարողությունը, անոթը ֆիլտրի 

միջնորմով բաժանվում է երկու մասի, վերևից մատակարարվում է խառնուրդը, ներքևից միացած է 

վակուումը: Կիրառվում են մաքուր նստվածք ստանալու համար: Սակայն՝ 

 արագ են խցանվում 

 չի կարելի կիրառել հեշտ ցնդող նյութերի համար 

 պարբերական են 

Այս շարքի ֆիլտրերից առավել արտադրողական են թմբուկային ֆիլտրերը (նկ.22): Այն իրենից 

ներկայացնում է ֆիլտրվող խառնուրդի մեջ ընկղմված պտտվող թմբուկ, որի մակերեսը պատված է 

ֆիլտրի նյութով, իսկ ներսից միացվում է վակուումը:  

Թմբուկային ֆիլտրերի առավելություններից են՝ 
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 աշխատանքը անընդհատ է 

 պտտման արագությամբ կարելի է կարգավորել նստվածքի շերտի հաստությունը (ֆիլտրի 

դիմադրությունը) 

 ստացվում է բավականին չոր նյութ 

 նստվածքը կարելի է անընդհատ հեռացնել 

 
նկ.22 

Սակայն շատ շարժվող մասեր ունի և բավականին թանկ է: Չի կարելի կիրառել հեշտ ցնդող 

նյութերի համար: 

Ճնշմամբ աշխատող ֆիլտրեր 
ա) ճնշումը իրականացվում է հեղուկի հիդրոստատիկ ճնշմամբ, որն անմիջականորեն գտնվում է 

ֆիլտրող միջնորմի վրա: Կոչվում են գրավիտացիոն ֆիլտրեր: Դրանք են ֆիլտրող ձագարները, 

ֆիլտր պարկերը: Պարզ են և էժան: Սակայն ֆիլտրման արագությունը, հետևապես և 

արտադրողականությունը շատ ցածր է: 

բ) ճնշումը իրականացվում է սեղմված օդով կամ գազով - դրուկ, մետաֆիլտրերը, պարկուճային 
ֆիլտրերը, ֆիլտր մամլիչները: Այս եղանակով ֆիլտրվում են  

 դժվար ֆիլտրվող նյութերը 

 թունավոր, հրավտանգ և հեշտ ցնդող հեղուկները 

Բարձր արտադրողականություն ունեն ֆիլտր մամլիչները (նկ.23), իրենց մեծ մակերեսի 

շնորհիվ: Բաղկացած են բազմաթիվ (60 և ավելի), միմյանց հաջորդող շրջանակների և սալիկների 

հավաքածուից, որոնց մեջտեղում տեղադրվում են ֆիլտրերը: Ֆիտրվող հեղուկը ճնշման տակ 

տրվում է շրջանակների մեջ և ֆիլտրվում: Հեշտությամբ վերականգնվում է, եթե հագենալուց հետո 

հակառակ ուղղությամբ ջուր մղվի: Աշխատանքը ֆիլտր մամլիչներով կատարվում է 

գործողությունների (փուլերի) հետևյալ հերթականությամբ. 

1. ֆիլտրի հավաքում 

2. լցնում 

3. ֆիլտրում 

4. ֆիլտրի բացում 

5. լվացում

 
նկ.23 

Ճնշմամբ աշխատող բոլոր ֆիլտրերը կիրառվում են քիչ կարծր ֆազով համակարգերի 

ֆիլտրման համար: 

Պարզեցում - բաժանումն է ծանրության ուժի ազդեցությամբ: Պարզ եղանակ է, չի պահանջում 

բարդ սարքավորումներ և էներգիայի մեծ ծախս: Ստոքսի բանաձևից օգտվելով կարելի է պարզել 

այն գործոնները, որոնք ազդում են նստեցման արագության վրա: 

d2(ρ1- ρ2)g 

νs = -------------------------- 

18 η 

որտեղ՝ ρ1- ρ2 - կարծր նյութի և միջավայրի խտությունների տարբերությունն է; 

η - միջավայրի մածուցիկությունը; 
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d - մասնիկների տրամագիծը; 

g - ազատ անկման արագացումը   

Գործընթացի շարժիչ ուժը կարծր ֆազի և դիսպերսիոն միջավայրի խտությունների 

տարբերությունն է: Միջավայրի մածուցիկությունը կարելի է փոքրացնել ջերմաստիճանի 

բարձրացմամբ, սակայն դա պարզեցման համար նպատակահարմար չէ, որոհետև արագանում է 

Բրոունյան շարժումը: Նստեցման համար որպես օպտիմալ ջերմաստիճան համարվում է 8-12-ը: 

Մասնիկների տրամագիծը որոշ դեպքերում կարելի է մեծացնել սպիտակուցային նյութերի 

բնափոխմամբ (տաքացում, ուլտրաձայն): 

Կատարվում է պարզարաններում, լցնում են, թողնում որոշ ժամանակ, վերնստվածքային 

հեղուկը դեկանտում, մնացած նստվածը հեռացնում (նկ.24): Սա պարբերական սկզբունքով 

աշխատող պարզարանիաշխատանքային փուլերն են (ա): Կարող են լինել կիսապարբերական, երբ 

հեղուկը տրվում է անընդհատ, լամինար հոսքով, լայնացող խողովակով նստվածքը հեռացվում է 

պարբերաբար (բ): 

 Անընդհատ-եղանակ - Հեղուկը անընդհատ տրվում է դեպի պարզարանի կենտրոնական 

մասը, իսկ եզրերից վերնստվածքային հեղուկը անընդհատ հեռացվում է, նստվածքը նույնպես 

քերիչով անընդհատ հեռացվում է (գ): 

 
ա) 

 
բ) 

նկ.24 

 
գ) 

 

Պարզարանի արտադրողականությունը 
 

V=F νs 
 որտեղ` νs - նստեցման արագությունը 

F - պարզարանի հատակի մակերեսը 

Պարզեցման եղանակի թերություններն են` 

 պրոցեսը դանդաղ է և քիչ արտադրողական; 

 նստվածքում մնում է մինչև 40-70% հեղուկ: 

Ցենտրիֆուգում 
 

Ցենտրիֆուգմամբ իրականացնում են հետերոգեն համակարգերի բաժանումը 

կենտրոնախույս ուժի դաշտում: Կենտրոնախույս դաշտը առաջանում է  ցենտրիֆուգերում 

բաժանվող խառնուրդի պտտմամբ: Կենտրոնախույս ուժերը կարելի է կիրառել և որպես 

գրավիտացիոն ուժերին փոխարինողներ նստեցման գործընթացում, և որպես բաժանիչ ուժեր, 

փոխարինելու ճնշումների տարբերության ֆիլտրման ժամանակ:  

Ըստ այդմ էլ տարբերում են ցենտրիֆուգերի հետևյալ տեսակները (նկ.25)` 

ա) նստվածքային 

բ) ֆիլտրող 
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ա) 

 
բ) 

նկ.25 

Նստվածքային ցենտրիֆուգի հիմնական աշխատանքային դետալը ամբողջական պտտվող 

գլան է և նստեցումը կատարվում է պատերի մոտ:  

Նստվածքը հեռացվում է անընդհատ կամ պարբերաբար: Շատ քիչ հեղուկ է մնում: 

Ֆիլտրացիոն ցենտրիֆուգերում պտտվող գլանը պերֆորացված է և պատված է ֆիլտրի 

նյութով, ֆիլտրումը կատարվում է կենտրոնախույս ուժի դաշտում: Այստեղ կատարվում է նաև 

չորացում:  

Ցենտրիֆուգերի աշխատանքի բնորոշման համար կիրառում են բաժանման գործոնի 
հասկացությունը 

W R 

Fr =  ---------- 

g 

որտեղ` W - ռոտորի պտտման անկյունային արագությունն է; 

R  - ռոտորի շառավիղը 

g  - ազատ անկման արագացումը 

Ըստ այդ  գործոնի տարբերում են`  

 նորմալ ցենտրիֆուգեր - Fr < 3500, արագությունը՝ 700-1500 պտ/ր 

 գերցենտրիֆուգեր -  Fr > 3500,  արագությունը՝ 5000-45000 պտ/ր 

Խողովակային գերցենտրիֆուգերը կիրառվում են էմուլսիաների կամ նուրբ սուսպենզիաների 

բաժանման համար (նկ.26): 

 
նկ.26 

 

 

ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ 
 
Ջերմային գործընթացների ժամանակ կատարվում է ջերմության հաղորդումը մի նյութից 

մյուսին: Նյութերը կամ միջավայրները, որոնք մասնակցում են ջերմափոխանակությանը կոչվում 

են ջերմակիրներ: Ապարատները, որոնցում ընթանում է ջերմափոխանակումը` 

ջերմափոխանակիչներ:  Ջերմային գործընթացների թվին են պատկանում տաքացումը, 

սառեցումը, գոլորշիացումը (չորացում, հեղուկների գոլորշիացում) և այլն: Ջերմային 

գործընթացները ընթանում են տարբեր ջերմաստիճաններում, այնուամենայնիվ, ջերմությունը 

կարող է ինքնաբերաբար հաղորդվել (առանց էներգիայի ծախսի) միայն ավելի բարձր 



- 40 -    

 

ջերմաստիճանով միջավայրից՝ ավելի ցածրին: Այս ջերմաստիճանների տարբերությունը 

հանդիսանում է ջերմահաղորդման պրոցեսի շարժիչ ուժը և կոչվում է ջերմաստիճանային ճնշում: 

Տաք ջերմակիրներ կարող են լինել ջուրը, ջրային գոլորշին, տաք գազերը և այլն: Որպես սառեցնող 

միջոցներ հաճախ օգտագործում են ջուրը և աղաջուրը: 

Ջերմափոխանակությունը կարող է կատարվել տարբեր եղանակներով`  

 ջերմահաղորդականությամբ; 

 կոնվեկցիայով; 

 ջերմային ճառագայթմամբ: 

 

ՋԵՐՄԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ջերմահաղորդականություն է կոչվում ջերմության տարածումը շփման մեջ գտնվող մարմնի 

մասնիկների միջև: Այդ դեպքում ջերմային էներգիան հաղորդվում է մի մասնիկից մյուսին նրանց 

տատանողական շարժման շնորհիվ՝ առանց միմյանց նկատմամբ տեղաշարժելու: 

Եթե ջերմությունը տեղափոխվում է ջերմահաղորդականությամբ, հարթ պատի միջոցով, 

օրինակ՝ մետաղական, համաձայն Ֆուրյեի օրենքի, փոխանցվող ջերմության քանակը (Q) ուղիղ 

համեմատական է պատի մակերեսին (F), պատի երկու կողմերի ջերմաստիճանների 

տարբերությանը (t1- t2), ժամանակին (τ) և հակադարձ համեմատական՝ պատի հաստությունը (δ): 

λ F ( t1- t2) τ 

Q = ---------------- 

δ 

Ջերմահաղորդականության գործակիցը` λ (կամ պարզապես ջերմահաղորդում) իրենից 

ներկայացնում է ջերմության այն քանակը, որը միավոր ժամանակում անցնում է միավոր 

մակերեսով ջերմաստիճանների 10C տարբերության դեպքում՝ պատի հաստության միավորի 

համար: Այն կախված է այն նյութի հատկություններից, որից պատրաստված է պատը և նրա 

ջերմաստիճանից: Ջերմաստիճանի բարձրացման հետ միասին բարձրանում է մետաղների և 

գազերի մեծ մասի ջերմահաղորդականությունը: Ջերմահաղորդականության գործակցի թվային 

արժեքները բերվում են հատուկ աղյուսակներում: Որոշ նյութերի ջերմահաղորդականության 

գործակիցները, որոնք կիրառվում են ջերմափոխանակային ապարատներում հետևյալն են՝  

 չժանգոտվող պողպատ-17 

 ալյումին –200 

 պղինձ – 350 

 արծաթ –420 

 գազեր-0,00- 0.17 

 հեղուկներ-0.08-0.7 

 

ԿՈՆՎԵԿՑԻԱ 
Ջերմության հաղորդումը գազերի կամ հեղուկների մակրոսկոպիկ ծավալների շարժման և 

տեղափոխման միջոցով կոչվում է կոնվեկցիա: Առավել տաք շերտը փոխարինվում է առավել սառը 

շերտով: Կոնվեկցիոն ջերմափոխանակումը տեղի է ունենում ջերմահաղորդականության հետ 

միաժամանակ: 

Կոնվեկցիայով ջերմությունը հաղորդելիս, պատի մակերեսին, որի երկարությանբ է շարժվում 

ջերմակրիչը և որի միջով անցնում է ջերմությունը, գոյանում է եզրային (սահմանային) լամինար 

շերտ: Հեղուկների և գազերի ջերմահաղորդականությունը մեծ չէ, այդ պատճառով էլ ջերմության 

անցումը եզրային շերտի միջով դժվարանում է: Որպեսզի արագացվի ջերմահաղորդումը, 

աշխատում են նվազեցնել շերտի հաստությունը, այսինքն օգտագործում են շարժական 

ջերմակիրներ: Ջերմակրի հոսքի տուրբուլենտությունը ավելացնելիս նվազում է լամինար շերտի 

հաստությունը և ավելանում է հաղորդվող ջերմության քանակը: 

 Կոնվեկցիայի հիմնական օրենքը համարվում է Նյուտոնի օրենքը: Ջերմության 

քանակությունը (Q), որը փոխանցվում է ջերմափոխանակման մակերեսից  շրջապատող 

միջավայրին (հեղուկ,գազ) կամ շրջակա միջավայրից ջերմափոխանակման մակեսին, ուղիղ 

համեմատական է ջերմափոխանակման մակերեսին (F), մակերեսի և շրջակա միջավայրի 
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ջերմաստիճանների տարբերությանը (θ) և ժամանակին (τ), որի ընթացքում իրագործվում է 

ջերմափոխանակումը. 

Q = α F θ τ 
Ջերմատվության գործակիցը ցույց է տալիս ջերմության այն քանակը, որը հաղորդվում է 1մ2 

մակերեսով ջերմահաղորդչից շրջակա միջավայրին կամ հակառակը, շրջակա միջավայրից 

ջերմափոխանակիչի մակերեսին ժամանակի միավորի/ վրկ/ ընթացքում նրանց 

ջերմաստիճանների 10C տարբերության դեպքում: Ջերմատվության գործակցի մեծությունը 

կախված է ջերմակրի շարժման բնույթից (լամինար, տուրբուլենտ), նրա արագությունից, 

ֆիզիկական հատկություններից (մածուցիկություն, խտություն, ջերմահաղորդականություն), 

ջերմափոխանակիչի մակերեսի ձևից և չափից: 

 

ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ 
Ճառագայթումը հատուկ է բոլոր մարմիններին, որոնք ունեն բացարձակ 0-ից բարձր 

ջերմաստիճան: Փոխանակության հետևանքով ցածր ջերմաստիճանով մարմինները ձեռք են 

բերում 0-ից բարձր ջերմաստիճան շնորհիվ ավելի բարձր ջեմաստիճանով մարմինների, այսինքն 

ճառագայթային էներգիան վերածվում է ջերմայինի: Ճառագայթային էներգիան իրենից 

ներկայացնում է տարբեր երկարության ալիքների էլեկտրամագնիսական էներգիա: Ջերմային 

ճառագայթմանը համապատասխանում են 0.4-ից 40 մկմ երկարության ալիքներ: Մարմինները, 

որոնք ամբողջությամբ կլանում են իրենց վրա ընկած էներգիան, կոչվում են բացարձակ սև, լրիվ 

անդրադարձնելու դեպքում - բացարձակ սպիտակ, իրենց վրա ընկած ամբողջ էներգիան իրեց 

միջով բաց թողնելու դեպքում- բացարձակ թափանցիկ: Այդ էներգիայի անդրադարձումը պինդ 

մարմինների կողմից զգալի չափով կախված է նրանց մակերեսի վիճակից. Անողորկ մարմիները 

օժտված են բարձր կլանման հատկությամբ, ողորկները-անդրադարձնող: Գազերի մեծ մասը 

օժտված են ճառագայթային էներգիան կլանելու և բաց թողնելու զգալի ունակությամբ, ոչ թե 

մակերսային շերտով, այլ ծավալով, այդ պատճառով նրանց ճառագայթումը կախված է գազային 

շերտի հաստությունից : 

 Ստեֆան Բոլցմանի  օրենքի համաձայն, միավոր ժամանակում բացարձակ սև մարմնից 

ճառագայթվող ջերմության քանակը  համեմատական է ճառագայթող մարմնի մակերեսին և նրա 

բացարձակ ջերմաստիճանի 4-րդ աստիճանին: 

Q = C F( T4/ 100) 
որտեղ՝ C--ն ճառագայթման գործակիցն է, բացարձակ սև մարմնի համար այն հավասար է 5,68 

Ջոուլ/մ2: Մյուս մարմինների համար ճառագայթման գործակիցը գտնում են բացարձակ սև մարմնի 

ճառագայթման գործակցի միջոցով:  

C = ε Cs 

որտեղ ε -ն  կոչվում է մարմնի սևության աստիճան, իրենից ներկայացնում է տվյալ մարմնի և 

բացարձակ սև մարմնի ճառագայթման գործակիցների հարաբերությունը: Մարմնի ճառագայթման 

հատկությունը այնքան բարձր է, որքան մեծ է նրա կլանման հատկությունը: Սրանով է 

բացատրվում սև մարմնի ճառագայթման հատկությունները, իսկ բացարձակ սպիտակ և 

բացարձակ թափանցիկ մարմինների համար ճառագայթաթողման հատկությունը հավասար է 0-ի: 

Բարդ ջերմափոխանակություն 
Ջերմային պրոցեսներում ջերմության տարածումը շատ դեպքերում իրագործվում է 

միաժամանակ ջերմահաղորդականությամբ, կոնվեկցիայով և ջերմային ճառագայթումով, կամ 

գոնե, նրանցից երկուսով: Այդպիսի պրոցեսները կոչվում են բարդ ջերմափոխանակում: Օրինակ 

ջրային գոլորշիով կաթսայի մեջ գտնվող հեղուկի տաքացման ժամանակ հաղորդվող ջերմության 

քանակը՝ Q, կարելի է ներկայացնել հետևյալ բանաձևով. 

Q = Q1+ Q2+ Q3 
որտեղ` Q1 -մինչև կաթսայի պատը ջերմությունը փոխանցվում է կոնվեկտիվ եղանակով; 

Q2-պատի մեջ՝ ջերմահաղորդականությամբ; 

Q3- պատից հեղուկին՝ կոնվեկտիվ եղանակով 
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Ջերմային հոսքը իր ճանապարհին հանդիպում է 3 տեսակի ջերմային դիմադրության. 

 գոլորշու լամինար սահմանային շերտ 

 պատի դիմադրություն 

 հեղուկի լամինար սահմանային շերտ 

Ընդհանուր ջերմության քանակը հաշվելիս պետք է նկատի ունենալ ջերմահաղորդման բոլոր 

եղանակները: 

 

 
 

ՏԱՔԱՑՈՒՄ 
Տաքացման նպատակով կիրառում են կամ ջերմության ուղղակի աղբյուրներ՝ վառելագազերը 

և էլեկտրական հոսանքը, կամ նրանց միջոցով ստանում են ջերմակիրներ- միջնորդավորված 

ջերմային աղբյուրները-տաք ջուր և գոլորշի, հանքային յուղեր և այլն: 

Ջերմային գոլորշին որպես ջերմակիր:  

Առավելությունները՝ 
1. ջերմատվության բարձր գործակից 

2. խտացման ժամանակ մեծ քանակի ջերմություն է անջատվում  

3. խողովակաշարով տեղափոխվում է մեծ տարածություններ 

4. ունի խտացման հաստատուն ջերմաստիճան և տաքացման հավասարաչափություն 

5. տաքացման կարգավորման դյուրինություն 

Արդյունաբերական նպատակների համար կիրառվող ջրային գոլորշին ստանում են 

շոգեկաթսաներում, որտեղ տեղի է ունենում ջրի տաքացում և գոլորշիացում ճնշման տակ: Այդտեղ 

արտադրվում է հագեցած ջրային գոլորշի, այսինքն՝ որոշակի ճնշման և ջերմաստիճանի 

պայմաններում գոլորշիների մեծագույն խտություն և առաձգականություն ունեն: 
1. Խոնավ գոլորշին առաջանում է չվերջացրած գոլորշագոյացման արդյունքում, գոլորշու խառնուրդն 

է ջրի կաթիլների հետ, ջերմաստիճանը հավասար է ջրի եռման ջերմաստիճանին 

2. Չոր գոլորշին՝ վերջացած գոլորշագոյացման արդյունքում: Անկայուն վիճակ է՝ կամ փոխարկվում է 

խոնավի, կամ գերտաքացած գոլորշու, որի ճնշումը չի փոխվում, անկախ տաքացումից: 

Գերտաքացած գոլորշին ավելի բարձր ջերմաստիճան ունի, քան նույն ճնշման հագեցած գոլորշին: 

Խողովակաշարով հաղորդելիս ջերմությունը իջնում է, գոլորշին խտանում է, իսկ 

գերտաքացածի միայն ջերմաստճանն է ընկնում:  

 
Գոլորշիով տաքացման եղանակներն են` 

 «Սուր գոլորշիով» - անմիջականորեն ներմուծվում է տաքացվող հեղուկի մեջ: Տաքացնող գոլորշին 

խտանում է և տալիս է իր ջերմությունը հեղուկին, իսկ առաջացած կոնդենսատը խառնվում է 

հեղուկի հետ: Այս եղանակը չի կիրառվում գոլորշիացման նպատակով, քանի որ ինչքան հեղուկ 

գոլորշիանում է, այնքան էլ կոնդենսանում է: Այլ նպատակով է կիրառվում, օրինակ՝. զուգակցվում 

է խառնման հետ: Սա կիրառվում է, եթե հեռացվող հեղուկի նոսրացումը ջրով նշանակություն 

չունի: 

 «Խուլ գոլորշիով»- տաքացվում է բաժանիչ պատի միջոցով: Տաքացնող /առաջնային/ գոլորշին 

ամբողջությամբ կոնդենսանում է և ապարատից դուրս է գալիս: Տաքացումը խուլ գոլորշիով 

իրականացվում է, եթե հեղուկի և գոլորշու, ջրի միջև շփումը անցանկալի է: 

Ջերմափոխանակային սարքավորումներ 
Սրանք այնպիսի հարմարանքներ են, որոնցում մի նյութը /միջավայրը/ իր ջերմությունը 

տալիս է մյուսին: Հաճախ այդ սարքավորումները իրարից բաժանավում են պատով, որը կոչվում է 

տաքացման մակերևույթ, այդ մակերևույթը ստեղծվում է խողովակներով, կամ հարթ պատով: Ըստ 

որում մի նյութը գտնվում է խողովակների ներսում, մյուսը ողողում է դրանց: Դրանք զանազան 

գոլորշացուցիչներ են, խտացուցիչներ: 
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Ըստ տաքացնող և տաքացվող նյութերի շարժման ուղղությունների տարբերում են 

ջերմափոխանակիչներ (նկ.27)՝ 

 զուգահեռ ուղղահոս և հակահոս (ա) 

 ուղղահայաց կամ խաչաձև (բ) 

 խառը հոսք 

 
ա)   բ) 

նկ. 27 

Ուղղահոսի դեպքում տաքացող նյութի ջերմաստիճանը միշտ փոքր է տաքացնողից, 

հակահոսի դեպքում հնարավորություն կա բարձրացնելու ավելին և տաքացվող նյութի 

վերջնական ջերմաստիճանը կարող է մեծ  լինել տաքացնողից: 

 

Սառեցում և խտացում 
Օդը որպես բնական սառեցման միջոց հարմար է, սակայն ջերմափոխանակությունը դանդաղ 

է: Արագ սառեցման համար կիրառում են սառնարաններ, որպես սառեցնող ագենտներ՝ ջուր, 

աղաջուր: Կոնդենսատորները (խտացուցիչներ), կիրառվում են գոլորշու խտացման նպատակով, 

որը արագացնում է գոլորշիացման պրոցեսը, արժեքավոր լուծիչն է խտացնում: 
 Երկու տեսակի խտացուցիչներ կան՝ խառնմամբ և մակերեսային (պատի միջոցով բաժանված 

տաքացնող գոլորշուց), կարող են աշխատել ուղղահոսով և հակահոսով: 

Խառնման կոնդենսատորները  կիրառվում են ջրային հանուկների խտացման ժամանակ 

անջատվող ջրային գոլորշիների խտացման  համար: Արագ է ընթանում, քանի որ ցայտացրվում է և 

մակերեսը խիստ մեծացվում է, շփումը անմիջական է: 

Մակերեսային խտացուցիչները կիրառվում են, եթե  արժեքավոր էքստրագենտներ են 

հեռացվում և ցանկալի չէ ջրին խառնվելը: 

 

ԳՈԼՈՐՇԻԱՑՈՒՄ 
Գոլորշիացումը դեղագործական արտադրությունում լուծույթների խտացումն է եռման 

միջոցով լուծիչի մի մասի հեռացմամբ: Այս դեպքում բարձրանում է լուծույթի կոնցենտրացիան, 

խտությունը, մածուցիկությունը և եռման ջերմաստիճանը: Գոլորշիացումը կատարվում է դրսից 

ջերմության մատակարարմամբ: Որպես տաքացնող գործոն օգտագործվում է ջուրը կամ գոլորշին, 

եթե մինչև 200օC է, 200օC-ից բարձր՝ յուղեր, վառելագազեր: Եռացող հեղուկի վրա առաջացող 

գոլորշին կոչվում է երկրորդային: 
Գոլորշիացում կարող է կատարվել . 

1. մթնոլորտային պայմաններում; 

2. բարձր ճնշման պայմաններում; 

3. ցածր ճնշման պայմաններում 

 Գոլորշիացումը մթնոլորտային ճնշման պայմաններում (բաց գոլորշացման թասեր) շատ 

հազվադեպ է իրագործվում, որովհետև երկրորդային գոլորշին աղտոտում է մթնոլորտը, լուծիչի 

կորուստ, ջերմաանկայուն նյութերի քայքայում: Եթե բաց չէ՝ (առանց վակուումի) քայքայում, 

գերտաքացում:  

Բարձր ճնշման պայմաններում գոլորշիացումը ձեռնտու է, որովհետև երկրորդային գոլորշին 

կարող է օգտագործվել այլ սարքավորումների տաքացման համար: 

Դեղագործական արդյունաբերությունում սովորաբար գոլորշիացումը իրականացվում է 

վակուումի պայմաններում, որովհետև խուսափում են նյութերի ջերմային քայքայումից: 

Վակուում գոլորշիացման կայանքներում.  
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1. գոլորշիացումը ավելի ինտենսիվ է 

2. գոլորշիացումը կատարվում է ցածր ջերմաստիճանում 

3. հավաքվում է արժեքավոր էքստրագենտը 

4. տաքացնող գոլորշին ցածր ճնշմամբ է 

5. կարելի է փոքրացնել գոլորշիացման մակերեսը, գոլորշիացուցիչի չափսերը 

Վակուում գոլորշիացման կայանքների տիպային կառուցվածքը (նկ.28) 

 

 
նկ.28 

1. գոլորշիացուցիչ  

2. խտացուցիչ (կոնդենսատոր) 

3. ընդունիչ 

4. լրացուցիչ ընդունիչ (ռեսիվեր) ցայտակորստից և ճնշման տատանումներից խուսափելու համար  

5. վակուում պոմպ 

Գնդային գոլորշիացուցիչ: Գնդային գոլորշիացուցիչը գնդաձև կամ ձվաձև իրանով է: Ներքևի 

մասում գոլորշիացման շապիկ է, վերևից միացած է կոդնենսատորին և վակուումին: Խտացված 

նյութը հեռացվում է ներքևի խողովակով, եթե ստանում են չոր նյութ, վերևի կափարիչը բացվում է: 

Առավելությունը՝ պարզություն, վերջնական չոր նյութի ստացում: Թերությունները՝ պարբերական 

են, ոչ արտադրողական, գերտաքացման վտանգ կա, գոլորշիացման մակերեսը փոքր է, 

գոլորշիացվող նյութի շերտի հաստությունը՝ մեծ:  
 

Խողովակային վակուում գոլորշիացուցիչներ 
Լինում են լուծույթի բնական և հարկադրական շրջապտույտով, խողովակային և 

թաղանթային:  
 Բնական շրջապտույտով (նկ. 29, ա) - Տաքացնող խցում շրջանաձև դասավորված են 50-75մմ 

տրամագծով ուղղահայաց խողովակներ, որոնց կենտրոնում շրջապտույտային խողովակն է 

(տրամագիծը՝ 500մմ): Հեղուկը տրվում է խողովակների մեջ, իսկ գոլորշին՝ միջխողովակային 

տարածություն: Եռալու արդյունքում հեղուկը առաջացնում է գոլորշահեղուկային էմուլսիա, որի 

խտությունը փոքր է հեղուկի խտությունից: Այդ գոլորշահեղուկային էմուլսիան բարձրանում է 

վերև, խողովակներից դուրս գալիս ճնշումը կտրուկ ընկնում է և գոլորշին անջատվում է հեղուկից: 

Գոլորշին հեռանում է դեպի խտացուցիչ, իսկ հեղուկը հոսում է ներքև կենտրոնական շրջա-

պտույտային խողովակով, որտեղ ճնշումը ավելի փոքր է: Ստացվում է կանոնավոր (բնական) 

շրջապտույտ: Խտացված նյութը անընդհատ հեռացվում է:   Արդյունքում՝ գոլորշիացման մեծ 

մակերես, ինտենսիվ, անընդհատ գոլորշիացում, շարժման պատճառով գերտաքացման վտանգի 

թուլացում:   

 Առավել ինտենսիվանում է գործընթացը, եթե հարկադրական շրջապտույտ է իրագործվում 

լրացուցիչ շրջապտույտային պոմպի միջոցով (նկ. 29, բ): Սա առավել մածուցիկ նյութերի դեպքում 
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է: Ջերմատվությունը 3-4 անգամ մեծանում է: Սակայն սարքերն ավելի բարդ են շահագործման 

տեսանկյունից: 

 Թաղանթային գոլորշիացուցիչ բնական շրջապտույտով (նկ. 29, գ) -  6-9մ բարձությամբ բարակ 

խողովակներ են: Նյութը լցվում է 1/5-ի չափով: Եռման արդյունքում առաջացած գոլորշին 

խողովակներում հեղուկին բարակ թաղանթի ձևով սեղմում է պատին: Փոքրանում է շերտի 

հաստությունը, մեծանում է գոլորշիացման մակերեսը: Վերևում տեղադրված են ցայտաբռնիչներ: 

Ջերմաանկայուն, փրփրագոյացնող նյութերի համար է: Կարգավորումը դժվար է:  

 

 
ա) 

 
բ) 

նկ. 29 

 

գ)  

 
 

Կենտրոնախույս ռոտորաթաղանթային գոլորշիացուցիչներ 
Սրանց բնորոշ է տաքացման կարճ ժամանակը, ցածր ջերմաստիճանը:  

«Ցենտրիթերմ» (Շվեդական) Ջերմափոխանակիչը բաղկացած է ափսեներից, որոնք պտտվում 

են ընդհանուր սնամեջ լիսեռի վրա (500-600 պտ/ր): Լուծույթը տրվում է ափսեների մակերևույթին, 

առաջացնելով հավասարաչափ, նուրբ շերտ (01մմ), գոլորշային շապիկը ափսեների հակառակ 

կողմից է: Կոնդենսատը շպրտվում է դեպի ափսեի եզր և հեռանում: Խտացված լուծույթը 

հավաքվում է կոնաձև ափսեների հիմքում:  

Ռոտորաթաղանթային թիակային գոլորշիացուցիչ: Թիակների պտտման արդյունքում 

լուծույթը հավասարաչափ, բարակ շերտով տարածվում է, արագացնելով գոլորշիացումը 

  
Կողմնակի երևութներ, որոնք հանդիպում են գոլորշիացման ժամանակ 

1. Փրփրագոյացում և ցայտակորուստ 
Այս երևույթների հետևանքով հեղուկը շպրտվում է դեպի կոնդեսատոր, որտեղից և ընդունիչ 

(հատկապես սապոնինների լուծույթների դեպքում:  

Կանխման միջոցները՝  

 մեծ բաժանման (սեպարացիոն) խուց, որպեսզի փրփուրները հասցնեն քայքայվել-հեղուկը 

բաժանվի գոլորշուց 

 ցայտաբռնիչներ 

 արգելքներ, որոնք դանդաղեցնում են երկրորդային գոլորշու շարժման արագությունը 

 խառնիչներ 

 ծայրահեղ դեպքում օդի մուտք (անցանկալի է), որն ընդհատում է պրոցեսը: 

2. Նստվածքի առաջացում (ինկրուստացիա) 
Երկարատև տաքացման արդյունքում շատ նյութեր բնափոխվում են, նստվածք են 

առաջացնում: Սա շատ է փոքրացնում ջերմահաղորդման գործակիցը, փոքրացնում է 
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խողովակների տրամագիծը: Նստվածքի առաջացումը փոքրացնելու նպատակով խառնում են, կամ 

խողովակային գոլորշացուցիչներում ապահովում են ինտեսիվ  շրջապտույտ: Ամեն գործընթացից 

հետո պարբերաբար հեռացնում են նստվածքը մեխանիկական կամ քիմիական եղանակներով: 
 

Լուծույթի եռման կետի բարձրացում  (Ջերմաստիճանային դեպրեսիա`Ջ.Դ) 
 

1. Ջերմաստիճանային դեպրեսիա կոնցենտրացիայից- գոլորշիացման ժամանակ քանի որ լուծույթը 

աստիճանաբար խտանում է, մեծանում է կոնցենտրացիան` բարձրանում է նաև լուծույթի եռման 

կետը: Հնարավոր է գերտաքացման վտանգ կամ գործընթացի դանդաղում: Այդ անցանկալի 

երևույթները կանխելու համար խտացման հետ միաժամանակ խորացնում են վակուումը: 

2. Ջերմաստիճանի հիդրոստատիկ դեպրեսիա - ստորին շերտերի եռման ջերմասիճանը վերևի 

շերտերի հիդրոստատիկ ճնշման հաշվին ավելի բարձր է: Առկա է գերտաքացման վտանգ: 

Կանխելու համար իրականացնում են ինտենսիվ խառնում, շրջապտույտ,  գոլորշիացում բարակ 

շերտով: 

 

 

ՉՈՐԱՑՈՒՄ 
 

Չորացումը խոնավության հեռացումն է կարծր, մածուցիկ և հեղուկ նյութերից մինչև ստացվի 

չոր զանգված: Դեղագործական արտադրությունում այն կարող է հանդես գալ և որպես օժանդակ 

գործընթաց (նյութի զանգվածի փոքրացման և տեղափոխումը ավելի էժան դարձնելու, 

կայունացման, պահպանման նպատակնեերով) և որպես հիմնական գործընթաց (օրինակ 

վերջնական արտադրանքի՝ չոր լուծամզվածքների ստացման դեպքում): 

Բարդ դիֆուզիոն պրոցես է, որի ընթացքում կատարվում է ջերմության և նյութի 

(խոնավության) տեղաշարժ: Այսինքն չորացումը պայմանավորված է՝ իրար հետ կապված երկու 

պրոցեսներով՝ ջերմափոխանակություն և զանգվածափոխանակություն: 

Իրականում կատարելապես չոր նյութեր դժվար է ստանալ: Դեղագործական 

արդյունաբերությունում կիրառվող նյութերը այս կամ այն չափով պարունակում են խոնավություն: 

Նյութի խոնավությունը բնութագրող ցուցանիշներից է զանգվածային խոնավությունը, որը 

որոշվում է խոնավության և խոնավ նյութի հարաբերությամբ, արտահայտված տոկոսներով: 

Սակայն առավել ընդունված ցուցանիշներից է խոնավակրությունը - դա խոնավության այն 

քանակն է, որը կապված է «կատարելապես չոր» կարծր նյութի միավոր զանգվածին: Այն կարելի է 

արտահայտել և տասնորդական կոտորակի ձևով-0.4 և տոկոսներով՝ 40%: 

 Նյութի ամբողջ խոնավությունը իր մեջ ներառնում է և' չորացմամբ հեշտությամբ հեռացվող 

խոնավությունը՝ ազատ խոնավություն, և' դժվար հեռացվող խոնավությունը՝ կապված 
խոնավություն կամ հիգրոսկոպիկ խոնավություն: Ազատ խոնավության հեռացման արագությունը 

հավասար է ազատ մակերևույթից ջրի գոլորշիացման արագությանը: Կապված խոնավության 

հեռացումը շատ ավելի դժվար է և գալիս է մի պահ, երբ չորացումը դադարում է, հաստատվում է 

դինամիկ հավասարակշռություն օդի և նյութի միջև: Այդ վիճակին համապատասխանում է  

հավասարակշռային խոնավությունը: Տվյալ նյութի հավասարակշռային խոնավության քանակը 

կարող է փոխվել կախված միջավայրի և նյութի ջերմաստիճանից, ճնշումից:  

Չորացման մեխանիզմը նշանակալից չափով որոշվում է նյութի հետ խոնավության կապի 

ձևով: Խոնավությունը տարբեր ձևերով է կապված լինում նյութին. 

Քիմիական եղանակով կապված խոնավություն -բյուրեղական, հիդրատային, սա անվանվում 

է նաև կառուցվածքային խոնավություն և կարող է հեռացվել միայն շատ բարձր ջերմաստիճանում 

կամ քիմիական ռեակցիայի արդյունքում: Չորացման ընթացքում նման խոնավությունը չի 

հեռացվում: 

Չորացման ընթացքում սովորաբար հեռացվում են մեխանիկական և ֆիզիկաքիմիական 

եղանակով կապված խոնավությունը: 



- 47 -    

 

Մեխանիկականը դա մեծ մազանոթներում գտնվող և մակերեսային թրջման խոնավություն է և 

համեմատաբար հեշտ է հեռացվում: 

Ֆիզիկաքիմիականը կարող է լինել-ադսորբցիոն և օսմոտիկ: Ադսորբցիոն խոնավությունը 

ավելի ամուր է կապված նյութին և համեմատաբար ավելի դժվար է հեռացվում քան օսմոտիկը, որը 

գտնվում է բջիջների ներսում, պահվում է օսմոտիկ ուժերով և կոչվում է նաև ուռչեցման 

խոնավություն: 

Խոնավ նյութը որոշակի պայմաններում կարող է ոչ միայն տալ, այլև կլանել խոնավություն: 

Դա կախված է և' նյութի հատկություններից, պայմաններց և' այդ նյութը շրջապատող միջավայրից, 

որն իրենից ներկայացնում է չոր օդի և ջրային գոլորշիների խառնուրդ: Չորացվող նյութը շփվում է 

խոնավ օդի հետ: Այն հանդիսանում է տաք ջերմակիր և միջավայր: 

 

Խոնավ օդի հատկությունները (բնութագրերը) 
 
Օդի ջերմաստիճան - տաք օդը ստեղծում է այսպես կոչված ջերմաստիճանային ճնշում, որն 

արագացնում է չորացումը: 

Խոնավություն -  1մ3 խոնավ օդում գոլորշիների կշիռը կոչվում է օդի բացարձակ 
խոնավություն, այն փոփոխվում է կախված ջերմաստիճանից: 

Առավելագույն խոնավություն (հագեցվածության սահման) - ջրային գոլորշիների ամենամեծ 

զանգվածը, որը կարող է գտնվել օդում որոշակի ջերմաստիճանում և թերմոդինամիկ 

հավասարակշռության պայմաններում: Ջերմաստիճանը բարձրացնելուց մեծանում է նաև 

մեծագույն խոնավությունը: 

Հարաբերական խոնավությունը- դա բացարձակ խոնավության հարաբերությունն է 1մ3 

գոլորշիների (խոնավության) մեծագույն հնարավոր քանակին նույն ջերմաստիճանի և ճնշման 

պայմաններում (արտահատված տոկոսներով): Առավել ճշգրիտ այն արտահայտվում է որպես 

օդում առկա գոլորշու ճնշման հարաբերությունը հագեցած գոլորշու ճնշմանը:  

Այն բնութագրում է օդի հագեցվածության աստիճանը ջրային գոլորշիներով: Ջերմաստճանի 

բարձրանալուց փոքրանում է և հակառակը: Ջերմաստիճանի իջնելուց հարաբերական 

խոնավությունը կարող է հասնել 100%-ի և գոլորշին կխտանա - դա ցողի կետն է:  

 Օդի խոնավակրություն՝ 1կգ բացարձակ չոր օդին ընկնող ջրային գոլորշիների քանակը՝ կգ: 

Բնորոշում է հարաբերական բաղադրությունը ըստ խոնավ օդի զանգվածի: Քանի որ չորացման 

ընթացքում օդի ծավալը տաքանալուց և սառելուց անընդհատ փոխվում է, հաճախ ավելի 

նպատակահարմար է օդի բացարձակ խոնավության ցուցանիշի փոխարեն կիրառել օդի 

խոնավակրությունը: 

Ջերմապարունակություն - այն հավասար է չոր օդի և ջրային գոլորշիների էնթալպիաներին: 

Եթե ջերմային կորուստները հաշվի չառնենք, օդի ջերմապարունակությունը մնում է հաստատուն: 

Օդը ջերմությունը տալիս է նյութին գոլորշիացման համար: Գոլորշին անցնում է օդի մեջ, այնտեղ 

փոխանցելով իր գոլորշիացման վրա ծախսված ջերմությունը: 

Թաց ջերմաչափի ջերմաստիճանը- դա այն ջերմաստիճանն է, որի դեպքում օդը հագեցած է 

գոլորշիներով հաստատուն էնթալպիայի պայմաններում: Այսինքն հավասարակշռություն է 

հաստատվել խոնավ օդի և գոլորշիացվող խոնավության միջև, հարաբերական խոնավությունը 

100% է: Օդի և թաց ջերմաչափի ջերմաստիճանների տարբերությունը կոչվում է չորացման 

պոտենցիալ և բնութագրում է նյութից խոնավություն կլանելու օդի հատկությունը: Ինչքան մեծ է 

այդ տարբերությունը, այնքան մեծ է չորացման արագությունը: Երբ օդը ամբողջվին հագենում է 

խոնավությամբ, չորացման պոտենցիալը, հետևապես և չորացման արագությունը հավասարվում 

է-0-ի:   

Այպիսով՝ չորացման գործընթացը մեծ չափով պայմանավորված է օդի և չորացվող նյութի 

խոնավության ցուցանիշներով, որոնք առավել ճշգրիտ կարելի է արտահայտել օդում (P2) և նյութի 

մակերեսների (P1) վրա գոլորշիների պարցիալ ճնշմամբ:   

Որպեսզի ընթանա չորացում անհրաժեշտ է, որպեսզի P1 > P2 
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Նյութի վրա գտնվող գոլորշիների ճնշումը կախված է՝ 

1. նյութի խոնավությունից 

2. խոնավության կապի ձևերից 

3. ջերմաստիՃանից 

Ջերմաստիճանի բարձրացման հետ P1-ը ավելանում է, սակայն նյութի խոնավության քչացման 

հետ այն սկսում է նվազել, իսկ քանի որ օդը հագենում է գոլորշներով՝ P2-ի արժեքը սկսում է 

մեծանալ և գալիս է մի պահ, երբ P1 = P2: Այսինքն ստեղծվում է հավասարակշռություն, որին 

համապատասխանում է նյութի մի կայուն խոնավություն - հավասարակշռային խոնավություն և 

չորացումը  ընդհատվում է: Մինչ այդ վիճակին հասնելը չորացվող նյութի ջերմաստիճանը 

հավասար է թաց ջերմաչափի ջերմաստիճանին, հավասարակշռայինում՝ միջավայրի 

ջերմաստիճանին: 

 

Չորացման արագությունը 
Չորացումը կարելի է արտահայտել զանգվածափոխանակային բանաձևով, որը միավորում է 

չորացման ժամանակ կատարվող մոլեկուլային և կոնվեկտիվ դիֆուզիաները. 

W = K F ( P1- P2 ) τ 
որտեղ` W -գոլորշիացված խոնավության քանակը; 

K -զանգվածափոխանակության  գործակիցը; 

F -ֆազերի բաժանման մակերեսը (չորացման մակերես); 

P1 գոլորշիների ճնշումը նյութի մակերեսին; 

P2 գոլորշիների պարցիալ ճնշումը օդում; 

τ- ժամանակը 

Պրոցեսի շաժիչ ուժը ∆P-ն, (P1- P2): Երբ  P1 = P2, հավասարակշռային վիճակ է 

/հավասարակշռային խոնավություն և չորացումը դադարում է: Չորացման արագությունը 

որոշվում է միավոր մակերեսից միավոր ժամանակում հեռացված խոնավության քանակով. 

W 

U = -------- 

F τ 

Խոնավության հեռացումը նյութի մակերեսից կատարվում է նրա գոլորշիացմամբ (արտաքին 

դիֆուզիա), դրա փոխարեն նյութի խորքից մազանոթային ուժերի գործնեության շնորհիվ 

բարձրանում է խոնավությունը /ներքին դիֆուզիա/:  

Չորացման գործընթացի մասին լավ պատկերացում է տալիս չորացման կորը:  Օրդինատների 

առանցքի վրա ՝չորացման արագությունը՝ U, աբսցիսների առանցքի վրա՝ նյութի բացարձակ 

խոնավությունը՝ W: Կորը բաղկացած է մի քանի հատվածներից` 
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 AB հատվածը նյութի նախնական տաքացման փուլն է: Այս փուլում կտրուկ ավելանում է 

չորացման արագությունը, սակայն հեռացվող խոնավության քանակը չնչին է: Այս էտապի վերջում 

չորացման արագությունը հասնում է իր մեծագույն արժեքին: Ներքին դիֆուզիայի շնորհիվ նյութի 

մակերեսը ամբողջությամբ ծածկվում է ջրի անընդհատ շերտով:   

 BK1-ը չորացման հաստատուն արագության շրջանն է, հեռացվում է ազատ խոնավությունը 

արտաքին դիֆուզիայի միջոցով, իսկ ներքինը հասցնում է ապահովել խոնավությամբ արտաքին 

դիֆուզիային, նյութի ստորին, ներքին շերտերից խոնավությունը տեղափոխելով դեպի արտաքին, 

վերին շերտեր: Գոլորշիացումը կատարվում է ինչպես բաց ջրամբարի հայելային մակերևույթից: 

Նյութի ջերմաստիճանը հավասար է թաց ջերմաչափի ջերմաստիճանին:  

 K1-ը  Առաջին  կրիտիկական կետն է, որից սկսում է չորացման արագության անկումը: Նյութի 

մակերևութին առաջանում են չորացած տեղամասեր, կղզյակներ, սկսվում է չորացման 

արագության անկման շրջանը-K1-K2: Ներքին դիֆուզիան չի հասցնում ապահովել արտաքին 

դիֆուզիային: Փաստորեն այս պահից  չորացման արագությունը որոշվում է ներքին դիֆուզիայով: 

Բաղկացած է 2 էտապից – չորացման հավասարաչափ և անհավասարաչափ անկման փուլերից:  

2-րդ էտապում չորացման արագության կախվածությունը խոնավությունից կորագծային է՝ -

K2-C: Կարող է գոլորշիացումը ընթանալ նյութի խորքում կամ լրիվ դադարում է, կախված է նյութի 

կառուցվածքից: Երկրորդ էտապի վերջում նյութի ջերմաստիճանը հավասարվում է միջավայրի 

ջերմաստիճանին: Խոնավությունը՝ հավասարակշռային է, չորացման արագությունը՝ 0: Հնարավոր 

է՝ գերտաքացում: Այդ պատճառով էլ չորացումը սովորաբար ընդհատում են արագության անկման 

1-ին շրջանում: 

Չորացման արագության վրա ազդող գործոնները` 

1. նյութի բնական հատկությունները 

2. մակերեսը 

3. շերտի հաստությունը 

4. հեռացման ենթակա խոնավության քանակը 

5. օդի ջերմասիճանը 

6. օդի խոնավությունը 

7. ջերմակրի շարժման արագությունը 

8. նյութի խառնման ինտենսիվությունը (ակտիվ մակերեսների առաջացում) 

 

 
ՉՈՐԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ (Չորանոցներ) 

 

Համաձայն չորացվող նյութին ջերմության մատակարարման ձևերի` տարբերում են 

չորացման հետևյալ տեսակները՝ 

Կոնվեկտիվ – կատարվում է նյութի անմիջական շփումը չորացնող ագենտի հետ, որի դերում 

հիմնականում հանդես են գալիս տաք օդը և վառելագազերը: 

Կոնտակտային- ջերմությունը ջերմակրից փոխանցվում է ջերմափոխանակիչի բաժանիչ 

պատի միջոցով: 

Կան նաև չորացման յուրահատուկ եղանակներ (ռադիացիոն, դիէլեկտրիկ, սուբլիմացիոն): 

Կոնվեկտիվ չորացուցիչների հիմնական դետալներն են - չորացման խուց, կալորիֆեր 

(տաքացուցիչ) և օդափոխիչների համակարգ: 

Պահարանային կամ խցային - պարբերական գործողության սարքեր են, ունեն  հորիզոնական 

դարակներ, որոնց վրա տեղադրվում է չորացվող նյութը: Օդը օդամղիչով ներս է մտնում, անցնում 

է ֆիլտրով, տաքացվում է տաքացուցիչով, շարժվում նյութի շերտերի վրայով: Տաքացուցիչները 

տեղադրվում են են կողային պատերի երկայնքով: Որպեսզի ջերմության կորուստ չլինի, 

հավասարաչափ, մեղմ տաքացվի, մասնակիորեն խառնում են թարմ օդի հետ և կատարվում է օդի 

մասնակի շրջապտույտ: 
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Պարզ սարքավորում է, սակայն մեծ են ջերմային կորուստները բեռնավորման և 

բեռնաթափման ժամանակ (պարբերական է): Քանի որ նյութը անշարժ է, չորացումը 

անհավասարաչափ է և երկարատև (նկ.30): 

 
նկ. 30 

Ժապավենային - Նյութը շարժվում է հորիզոնական ժապավենային փոխադրիչի միջոցով  է, 

որը գտնվում է տաքացման խցում: Կարող է լինել միահարկ կամ բազմահարկ: Բազմահարկի 

դեպքում իրականացվում է նաև խառնում (նկ. 31):  

 
նկ. 31 

Տաք օդը կարող է մատակարարվել՝ 
1. փոխադրիչի շարժման հակառակ ուղղությամբ 

2. փոխադրիչի շարժման ուղղությամբ 

3. ներքևից վերև ցանցաձև փոխադրիչի դեպքում 

Ժապավենային չորացուցիչի առավելություններից է` 

 անընդհատ է 

 որոշ չափով նյութը խառնվում է 

Չորացում կեղծ եռման շերտում - Նյութը չորացնող, տաք օդի հոսքում «կախույթի» վիճակում է, 

որը մեծացնում է ակտիվ մակերեսները, արագացնում է ջերմափոխանակությունը և չորացումը 

(նկ. 32): Անընդհատ սկզբունքով աշխատող սարքավորումներ են:  

 
նկ. 32 

 

 

 

 

 

1. ձագար 

2. չորացման խուց 

3. ցիկլոն 

4. ընդունիչ 

5. գազաբաշխիչ ցանց 
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Առավելությունները՝ 

1. արագ չորացում 

2. էներգիայի խնայողական օգտագործում 

Սակայն՝ 

 քիչ սորուն նյութերի չորացումը դժվար է 

 հեշտ մաշվող նյութերը շատ են մանրանում (մաշվում) և տարվում են օդի հոսքով 

Որոշ դեպքերում կեղծ եռման շերտում չորացնող սարքերում օդը մատակարարվում է 

պուլսացիայով - չոր օդը բաժիններով է տրվում - դադարի ժամանակ մասնիկները լցնում են բոլոր 

ազատ տեղամասերը, կատարվում է արագ ջերմափոխանակություն և սա ավելի  խնայողական 

ռեժիմով է:  

Վիբրոեռացող շերտում – խոնավ և մեծ չափսերի, կոշտեր առաջացնող, ագլոմերացվող 

մասնիկների համար են կիրառում: Կատարվում է գազաբաշխիչ ցանցի վիբրացիայով: 

Օդաշատրվանային չորացում 

Բեռնավորող ձագարից  հոսող սորուն նյութը բռնվում է որոշակի ճնշման տակ 

մատակարարվող տաք օդի հոսքով և տարվում է դեպի չորացման խուց, որտեղ ծավալը 

միանգամից մեծանում է և նյութը ինտենսիվ շրջապտույտի է ենթարկվում մինչև չորանալը: 

Չորացածները անցնում են ցիկլոն, որն այս դեպքում ընդունիչի դեր է կատարում (նկ.33): 

 
նկ.33 

 

Չորացում շաղացրմամբ (ցայտացրմամբ) 
Լուծույթը մեխանիկական (կենտրոնախույս սկավառակ) կամ պնևմատիկ («ֆարսունկա») 

եղանակով տաք օդի հոսքում վերածվում է մանրագույն կաթիլների գոլորշիացման մակերեսի 

մեծացման նպատակով (10-50մկմ): Շաղացրվում է չորացման խցում, իսկ ներքևից տրվում է տաք 

օդը (150- 2000C): Մանրագույն կաթիլը 0.01-0.04 վրկ-ում կորցնում է խոնավությունը վերածվելով 

նուրբ փոշու և նստում է հատակին: Նյութը չի հասցնում շատ տաքանալ (մինչև 40-600C): 

Կիրառվում է ջերմաանկայուն և արժեքավոր նյութերի (վիտամիններ, հորմոններ, արյան 

փոխարինիչներ) չորացման համար (լիոֆիլ չորացում): Չոր նյութը շատ նուրբ դիսպերսված է և 

լրացուցիչ մանրեցման կարիք չունի, լավ է լուծվում (չոր կաթ, լուծվող սուրճ): Հիգրոսկոպիկ 

նյութեր են ստացվում, անհրաժեշտ է հերմետիկ փաթեթավորում:  

Սակայն՝  

 բարդ և չափսերով մեծ սարքավորում է: 

 էներգիայի մեծ ծախս: 

Սորբցիոն չորացում 
Այս դեպքում չի պահանջվում էներգիայի մեծ ծախս, քանի որ խոնավությունը կլանվում է 

ադսորբենտների (սիլիկագել) միջոցով: Որոշ չափով տաքացված օդը նախ անցնում է շիկացմամբ 

չորացված սիլիկագելի վրայով և լրիվ չոր վիճակում անցնում է չորացման խուց: Այնուհետև նորից 



- 52 -    

 

չորացվում է և այդպիսով շրջապտույտի է ենթարկվում: Հագեցած սիլիկագելը վերականգնվում է 

շիկացմամբ (3000C): Տևում է 1-2 ժամ: 

 Կիրառվում է ջերմաանկայուն նյութերի դեպքում, նաև արժեքավոր էքստրագենտների 

կլանման համար: Որոնք հետո դուրս են մղվում ջրային գոլորշներով: Լրացուցիչ գործողություն է 

սիլիկագելի վերականգնումը: 

 

Կոնտակտային  չորացուցիչներ 
Այս չորացուցիչներում ջերմությունը տրվում է անթափանց միջնորմի, պատի միջոցով, որի 

ներսում տաքացնող ագենտն է: Սովորաբար այս դեպքում չորացումը կատարվում է վակուումի 

պայմաններում: 
Վակուում չորացնող պահարան: Հերմետիկորեն փակվող խցի մեջ տեղադրված են սնամեջ 

տաքացվող սալիկներ, որոնց մեջ և տրվում է տաքացնող գոլորշին: Նյութը սկուտեղների մեջ 

տեղադրվում է այդ սալիկների վրա:  Գոլորշին տալուց հետո միացվում է վակուումը: 4ժամ, 50-

600C -ի պայմաններում: Պարզ սարքավորում է: Միաժամանակ տարբեր նյութեր կարելի է 

չորացնել: Քիչ արտադրողական է, պարբերական, առկա է գերտաքացման վտանգ: 

Գլանային վակուում չորացուցիչներ  
Հերմետիկորեն փակվող չորացման խցում (նկ.34)  տեղադրված անոթը (ա) լցված է չորացման 

ենթակա հանուկով կամ լուծույթով, նրա մեջ կիսով չափ ընկղմված պտտվում է գլանը (2): Գլանի 

մեջ տրվում է տաքացնող գոլորշին: Չորացված նյութը պտույտի վերջում անջատվում է քերիչով (3): 

Սա կարող է գերտաքացնել անոթի նյութը, այդ պատճառով առաջարկվել է անոթի մեջ ընկղմել 

չտաքացվող միջնորդավորված գլանիկ (բ): Կամ կիրառվում է առավել արտադողական 

երկգլանանի չորացուցիչը (գ): Այն բաղկացած է  հանդիպակաց ուղղություններով պտտվող զույգ 

գլաններից: Չորացվող նյութը տրվում է միջգլանային տարածություն (1): Գլանները տեղադրվում 

են վակուումային միջավայրում: 

 
նկ.34 

Այս չորացուցիչներում մնացորդային խոնավությունը համեմատաբար բարձր է: 

 

Չորացման յուրահատուկ մեթոդներ 
 
Ինֆրակարմիր ճառագայթներով/ ռադիացիոն չորացում/ 
Ջերմությունը տրվում է ճառագայթմամբ (ինֆրակարմիր ճառագայթներով - 8-10 մկմ): Որպես 

աղբյուր կիրառում են անդրադարձիչ ռեֆլեկտորներով հզոր էլեկտրական լամպերը - լամպային 

չորացուցիչներ: Կիրառվում են 250 կամ 500վտ հզորությամբ, ազոտի կամ արգոնի խառնուրդով 

լցված վոլֆրամային թելիկով լամպեր: Նրանց ներքին մակերևույթը պատված է արծաթի նուրբ 

շերտով: Սա հադիսանում է անդրադարձիչ՝ ռեֆլեկտոր: Այդպիսի լամպերում լուսավորությունը 

կազմում է սովորական լամպերի 1/3-ը, այսինքն էլեկտրաէներգիայի մեծ մասը վերածվում է 

ջերմայինի: Չորացվող նյութը դրվում է փոխադրիչի վրա, իսկ լամպերը՝ 40 սմ հեռավորության 

վրա: Կիրառվում են նաև գազով տաքացվող էկրանները (չուգունե, հախճապակյա) - ռադիացիոն 

գազային չորացուցիչներ: Սրանք ավելի  խնայողական են : 

Առավելությունը` 



- 53 -    

 

 չորացումը ավելի ինտենսիվ է, քան կոնվեկտիվ չորացումը   

 կոմպակտ են 

 աննշան ջերմության կորուստ դեպի միջավայրը 

 արագ չորացում նյութի բարակ շերտից 

Սակայն՝ նյութի հաստ շերտի դեպքում տաքացումը կատարվում է անհավասար, որովհետև 

այդ էներգիան շատ արագ ադսորբվում է և չի անցում նյութի խորը շերտերը: Վերին շերտերը շատ 

արագ տաքանում են, ինչը կարող է և գերտաքացման պատճառ հանդիսանալ: Գերադասելի է 

զուգակցումը կոնվեկտիվ չորացման հետ:  

Դիէլեկտրիկ չորացում (բարձր հաճախականության էլեկտրական հոսանքով) 
Միկրոալիքային չորացում 

 

Սա հիմնականում կիառվում է դիէլեկտրիկ նյութերի (խեժեր, փայտանյութ) չորացման 

համար: Մոլեկուլները էլեկտրական դաշտում բևեռանում են և դասավորվում դաշտի ուղղությամբ: 

Դաշտի ուղղությունը փոխելուց վերակողմնորոշվում են, շփվում են իրար հետ, էլեկտրական 

էներգիան փոխվում է ջերմայինի:  

Չորացումը ընթանում է հավասարաչափ նունիսկ նյութի հաստ շերտում: Արագանում է 

ներքին դիֆուզիայի միջոցով (խոնավությունը դեպի մակերես ուղղելու շնորհիվ) ստորին շերտերի 

ջերմաստիճանը ավելի բարձր է, փոփոխելով ալիքների երկարությունը կարելի է իրականացնել 

անհամասեռ նյութի ընտրողական չորացում: Միկրոալիքային էներգիան ավելի լավ կլանվում է 

փոքր և բևեռային մոլեկուլների կողմից, այդ պատճառով էլ, երբ խոնավությունը (ջուրը) հեռացված 

է, մյուս նյութերի մոլեկուլները ավելի քիչ են տաքանում: Արագ չորացում է ապահովում 

համեմատաբար ցածր ջերմաստիճանում, տեղի չի ունենում նյութի մասնիկների մաշում, 

մանրեցում, լուծույթի տեղաշարժ չի կատարվում նյութի (հատիկների) անշարժ շերտում, 

որովհետև տաքացումը հավասարաչափ է:   

Սակայն համեմատաբար բարդ սարքավորում է, աշխատանքային ծավալը մեծ չէ, 

վտանգավոր է սպասարկող անձնակազմի համար, անհրաժեշտ են անվտանգության լրացուցիչ 

միջոցառումներ (նկ.35): 

 
նկ.35 

 

Ուլտրաձայնային չորացում 
Կեղծ եռման շերտում նյութի վրա ազդում են ուլտրաձայնով: Ճնշման և թուլացման գոտիների 

առաջացումը ուղեկցվում է մասնիկների փոխադաձ ընդհարմամբ, շփմամբ և տաքացմամբ: 100 

անգամ արագացնում է չորացումը: Հարմար է ջերմաանկայուն նյութերի համար, սակայն կարող է 

պատճառ հանդիսանալ օքսիդա-վերականգնման, հիդրոլիզի, պոլիմերացման ռեակցիաների 

ակտիվացման: 

 

Սուբլիմացիոն չորացում 
Այս եղանակը հիմնված է ջրի այն հատկության վրա, որ մթնոլորտայինից ցածր որոշակի 

ճնշման պայմաններում այն կարող է կարծր վիճակից (սառույց) անցնել գազայինի շրջանցելով 

հեղուկ ֆազը: Սա կոչվում է սուբլիմացիա:  
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Էտապները` 

Նախապատրաստական - սառեցվում է հումքը: 

Հիմնական (առաջնային) չորացում - միացվում է վակուումը և կատարվում է չորացում խորը 

վակուումի պայմաններում (533 ն/մ2):  Հեռացվում է լրիվ սառույցը, խոնավության մեծ մասը: 

Երկրորդային կամ ջերմային չորացում- ջերմությունը աստիճանաբար բարձրացնում են մինչև 

400C, հեռացնում են կապված խոնավությունը: Ընդամենը տևում է 18-24-ժամ: Մնում է 1% 

մնացորդային խոնավություն: 

Առավելությունները` 
 ջերմաանկայուն նյութերի համար է (հակաբիոտիկ, ֆերմենտ, հորմոն, վիտամին, 

օրգանոպատրաստուկ); 

 պահպանում է նյութի օրգանոլեպտիկ հատկությունները և դրանք կարող են պահպանվել երկար 

ժամանակ; 

 ապահովում է նյութի ծակոտկենություն և լավ լուծելիություն; 

 փոքրագույն շփում օդի հետ 

 

Թերությունները` 
 ստացված նյութերը շատ հիգրոսկոպիկ են և պահանջում են հատուկ փաթեթավորում; 

 երկարատև գործընթաց է; 

 պահանջում է բարդ սարքավորումներ 

 

 
ՓՈՇԵՆՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆ և  

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Փոշենման նյութեր ասելով նկատի են ունենում և՛ փոշիները (առանձին մասնիկների չափսերը 

փոքր են 1000 մկմ-ից), և՛ հատիկները (չափսերը մեծ են 1000 մկմ-ից)։ Փոշենման նյութերի 

ամենաբնորոշ հատկություններից մեկը նրանց սորունությունն է։ Այդ պատճառով էլ հաճախ 

փոշենման նյութերին անվանում են պարզապես սորուն նյութեր։  Այդ նյութերը կարող են 

հանդիսանալ և՛ վերջնական արտադրանք, առանձին դեղաձև և՛ կարող են հումք հանդիսանալ այլ 

դեղաձևերի ստացման համար: Փոշենման նյութերը (այսուհետև՝ փոշիներ) լայնորեն կիրառվում 

են հատկապես դեղահատերի և պատիճների արտադրությունում։ Փոշիների ֆիզիկաքիմիական և 

տեխնոլոգիական հատկություններից ուղղակիորեն կախված են վերոհիշյալ 

արտադրություններում հիմնական արտադրական գործընթացներ հանդիսացող դեղաչափման և 

մամլման եղանակների ճիշտ ընտրությունները։ Այդ պատճառով էլ անհնար է փոշիների 
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կիրառման հետ կապված որևէ արտադրության կազմակերպում առանց վերջիններիս 

ֆիզիկաքիմիական և տեխնոլոգիական հատկությունների մանրակրկիտ ուսումնասիրման: 

Փոշիների ֆիզիկաքիմիական հատկություններն են` 
 մասնիկների ձևը և չափսը; 

 թրջելիությունը և թրջման ջերմությունը; 

 իսկական խտությունը; 

 էլեկտրական հատկությունները; 

 տեսակարար մակերեսը; 

 ներքին շփումը, շփման գործակիցը; 

 հիգրոսկոպիկությունը; 

 բյուրեղաջրի առկայությունը 

Փոշիների տեխնոլոգիական հատկություններն են` 

 կազմը ըստ ֆրակցիաների (ֆրակցիոն կազմ); 

 մամլունակությունը; 

 լցնովի զանգվածը; 

 սորունությունը; 

 հարաբերական խտությունը; 

 խտացման (սեղմման) գործակիցը; 

 դուրս հրման ուժը 

 

Փոշիների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները 
 

Փոշիների չափսը և ձևը։ Փոշիները կոպիտ դիսպերս համակարգեր են և բաղկացած են 

տարբեր ձևի ու չափսերի մասնիկներից։ Նրանց մեծ մասը բյուրեղական են, ավելի քիչ են ամորֆ 

փոշիները։ Ըստ ձևի պայմանականորեն տարբերում են մասնիկների երեք հիմնական տեսակներ 

(նկ.36): 

 
             ա)   բ)   գ) 

նկ.36. Տարբեր տեսակի փոշիների մանրադիտակային պատկերները 

 ա) երկարավուն - երկարությունը գերազանցում է լայնությանը ավելի քան երեք անգամ  

(ցուպիկաձև, ասեղնաձև) 

 բ) թիթեղաձև - երկարությունը գերազանցում է լայնությանը և հաստությանը ոչ ավելի քան երեք 

անգամ (թիթեղներ, թեփուկներ) 

 գ) հավասարառանցք – (խորանարդներ, գնդիկներ) 

Ձողաձև, երկարավուն մասնիկներին բնորոշ է մանր դիսպերսման աստիճանը, լավ 

մամլունակությունը և բավարար ծակոտկենությունը ( անալգին, ակրիխին): 

Խոշոր դիսպերսված են, ունեն փոքր մամլունակություն և փոքր ծակոտկենություն (գլյուկոզա, 

ացետիլսալիցիլաթթու, ֆենացետին): 

Հավասարաառանցք մասնիկները խոշոր դիսպերսված են, փոքր է նրանց խտացման 

աստիճանը  և ծակոտկենությունը (կաթնաշաքար, ուրոտրոպին)։ 

Խորանարդաձև մասնիկներից դեղահատ պատրաստում են առանց հատիկավորման, 

ուղղակի մամլմամբ: 

Փոշիների տեսակարար մակերևույթը։/ թե մակերես Այս ցուցանիշը արտահայտվում է նյութի 

միավոր զանգվածում գտնվող բոլոր մասնիկների գումարային մակերեսով - մ2/կգ: Որոշվում է 

օդաթափանցելիության մեթոդով, մակերևույթաչափ կոչվող սարքով: Տեսակարար մակերևույթը 
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ուղիղ համեմատական է փոշիների դիսպերսման աստիճանին: Այն օգնում է հատիկավորման 

գործընթացում հաշվարկելու անհրաժեշտ խոնավացնող - կապակցող նյութերի քանակը: 

Ներքին (կոնտակտային) շփում։ Միջմասնիկային, մասնիկների և  այլ մակերեսների միջև 

գործող շփման ուժերը ուղղակիորեն ազդում են դեղահատավորման զանգվածի այնպիսի կարևոր 

տեխնոլոգիական հատկություննների վրա, ինչպիսին  են սորունությունը և դեղահատի դուրս 

հրման ճնշումը։ Շփումը պայմանավորված է մասնիկների ադհեզիայով և կոհեզիայով։ Կոհեզիան 

գործում է միմյանց նման մակերևույթների, օրինակ՝ նյութերի համասեռ խառնուրդի մասնիկների 

միջև, մինչդեռ ադհեզիան տեղի է ունենում հետերոգեն մարմինների միջև: Օրինակ՝ փոշու 

մասնիկը բեռնավորող ձագարի պատին կպչում է ադհեզիայի շնորհիվ։ Փոշու շերտում 

մասնիկների միջև գործող կոհեզիան մեծ մասամբ պայմանավորված է կարճ շառավղով գործող 

Վան-Դեր-Վալսյան ուժերով, որոնք մեծանում են մասնիկների չափերի փոքրացման հետ և 

փոփոխվում են կախված նյութի խոնավությունից: 

Միջմասնիկային կոհեզիան պայմանավորված է նաև այլ ուժերով: Դրանցից են. 

 մասնիկի մակերեսին ադսորբցված հեղուկի շերտերի միջև գործող մակերևույթային 

լարվածության ուժերը; 

 շփման հետևանքով առաջացած էլեկտրաստատիկ ուժերը, որոնք կարող են գործել կարճ 

ժամանակով, սակայն մեծացնում են կոհեզիան՝ մեծացնելով միջմասնիկային շփումը, հետևաբար 

և միջմասնիկային փոխազդեցությունների քանակը։ 

Փոշու ներքին շփումը բնութագրող կարևոր ցուցանիշներից է շփման գործակիցը: Ըստ շփման 

գործակցի անուղղակիորեն կարելի է դատել մասնիկների մակերևույթի հղկվածության մասին: 

Բարձր շփման գործակից ունեն անօրգանական նյութերի աղերը, բուսական փոշիները (f= 0,2-0,4): 

Ցածր հալման կետով, երկար ածխածնային շղթայով օրգանական նյութերը ունեն փոքր շփման 

գործակից ( f=0,2): Ինչքան մեծ է շփման գործակիցը, այնքան շփման նկատմամբ կայուն պետք է 

լինեն դեղահատավորող մեքենայի մամլիչ դետալները: 

Թրջելիություն: Նյութերի թրջելիությունը դա նրանց ունակությունն է փոխազդելու տարբեր 

բնույթի հեղուկների (լիոֆիլություն) և առաջին հերթին` ջրի հետ /հիդրոֆիլություն/: 

Թրջելիությունը պայմանավորված է մասնիկների մակերևույթին գտնվող հիդրոֆիլ, հիդրոֆոբ 

խմբերի և հեղուկի մոլեկուլների փոխազդեցությամբ: Տարբեր նյութերի մոտ թրջելիությունը 

տարբեր է: Այն որոշում են ըստ տվյալ նյութի մակերևութին ջրի տարածման ձևի (կաթիլի կազմած 

անկյան):  

Ըստ այդմ տարբերում են (նկ.37)` 

ա) լրիվ թրջվող – հեղուկը ամբողջությամբ ծածկում է փոշու մակերևույթը 

բ) մասնակիորեն թրջվող- հեղուկը մասնակիորեն է տարածվում փոշու մակերևույթով 

գ) լրիվ չթրջվող - հեղուկի կաթիլը չի տարածվում և պահպանում է իր գնդաձև տեսքը 

 
նկ.37 

Տարբեր բնույթի կարծր մակերևույթների վրա ջրի տարածման սխեմատիկ պատկերները: 
 

Թրջելիությունը ուսումնասիրում են խոշորացույցով, գրանցելով տվյալ նյութի մակերևույթին 

ջրի տարածման ձևերը:   

Հայտնի է, որ մասնիկի վրա թրջող հեղուկի մոնոմոլեկուլային շերտ առաջանալիս 

անջատվում է թրջման ջերմություն, որը միանգամայն չափելի մեծություն է: Նյութի լիոֆիլությունը 

արտահայտվում է գործակցով, որն իրենից ներկայացնում է բևեռային հեղուկով (ջրով) թրջման 

տեսակարար ջերմության հարաբերությունը ոչ բևեռային հեղուկով թրջման տեսակարար 

ջերմությանը: 
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Թրջելիությունը ունի մեծ գործնական նշանակություն հատիկավորման համար անհրաժեշտ 

լուծիչի ճիշտ ընտրության և դեղահատերի տարալուծման բավարար արագություն ապահովելու 

համար:       

Հիգրոսկոպիկություն: Դա օդից ջրային գոլորշիներ կլանելու նյութերի հատկությունն է: Եթե 

գոլորշիների առաձգականությունը օդում ավելի մեծ է քան մասնիկների մակերևույթին, այդ 

դեպքում դեղահատավորման զանգվածը օդից խոնավություն է կլանում, որի հետևանքով 

դժվարանում է մամլման գործընթացը: 

Բյուրեղաջրի առկայություն: Այն բյուրեղական նյութերը, որոնք իրենց բաղադրության մեջ 

ունեն ջրի մոլեկուլ, կոչվում են բյուրեղահիդրատներ: Բյուրեղաջրի առկայությամբ է 

պայմանավորված բյուրեղի մեխանիկական, ջերմային հատկությունները, նյութի վարքը ճնշման 

ազդեցությամբ: Ցեմենտացման երևույթը, որը նկատվում է դեղահատավորման ժամանակ, 

պայմանավորված է բյուրեղաջրի առկայությամբ: 

Էլեկտրական հատկությունները: Նյութի վրա մեխանիկական ներգործությամբ կարող են 

բևեռանալ բոլոր ասիմետրիկ բյուրեղները, որոնք իրենց կառուցվածքում ունեն բևեռային խմբեր 

կամ պատված են ջրային թաղանթով: Նյութի մասնիկների վրա էլեկտրական լիցքերի 

առաջացումը բերում է կապակցող ուժերի մեծացման էլեկտրաստատիկ փոխազդեցության 

հաշվին: Այսպիսով՝ դեղահատի ամրության վրա կարող է ազդել նաև նյութի դիէլեկտրիկ բնույթը: 

Իրական խտություն։ Փոշիների իրական խտությունը դա նյութի զանգվածի հարաբերությունն 

է նրա ծավալին զրոյական ծակոտկենության պայմաններում։ Գործնականում զրոյական 

ծակոտկենություն կարելի է ապահովել 0,3-0,5գ զանգվածով փոշին մամլելով հիդրավլիկ մամլիչով 

680 ՄՊա   ճնշմամբ: 

ՓՈՇԻՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Կազմը ըստ ֆրակցիաների (ֆրակցիոն կազմ)։ Փոշիները իրենց մասնիկների չափսերով 

անհամասեռ են։ Նույն չափսերի մասնիկները կազմում են ֆրակցիա։ Ֆրակցիաների զանգվածների 

հարաբերությունը արտահայտված տոկոսներով կոչվում է ֆրակցիոն կամ հատիկների դեպքում՝ 

հատիկաչափական (գրանուլոմետրիկ) կազմ։ Ֆրակցիոն կազմը ազդում է փոշիների այնպիսի 

հատկությունների վրա, ինչպիսին են սորունությունը, մամլունակությունը, դոզավորման 

ճշտությունը  և դեղահատերի ամրությունը։ Դեղահատավորվող փոշիների մեծ մասը 

պարունակում են մանր ֆրակցիա (0,1 մմ) և այդ պատճառով էլ վատ սորունություն ունեն։ 

Այդպիսի փոշիները դեղահատավորման մեքենաներում ծավալային եղանակով վատ են 

դոզավորվում, ստացվում են ըստ զանգվածի և ամրության անհամասեռ դեղահատեր։ Այդ 

պատճառով էլ մեծ նշանակություն ունի փոշիների ֆրակցիոն կազմի որոշումը և ըստ 

ֆրակցիաների առանձնացումը։ Ֆրակցիոն կազմի որոշման եղանակներից մեկը մաղային 

վերլուծությունն է։ Այդ նպատակով տարբեր համարների մաղերից բաղկացած մաղային 

համակարգի միջոցով (նկ. 38), փոշին բաժանում են ըստ ֆրակցիաների և որոշում յուրաքանչյուր 

ֆրակցիայի զանգվածային բաժինը փոշու ընդհանուր զանգվածում։ 

 
Նկ. 38  Մաղային համակարգ` ամրացված վիբրատորին 

 

Մամլունակություն: Փոշիների մամլունակությունը դա ճնշման ազդեցությամբ մասնիկների 

փոխադարձ ձգման և կապման հատկությունն է: Դա կարևորվում է դեղահատերի արտադրության 

ժամանակ։ Դեղահատավորման զանգվածի բավարար մամլունակությունը հնարավորություն է 
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տալիս ապահովելու դեղահատի այնպիսի կարևոր որակական ցուցանիշ, ինչպիսին է նրա 

ամրությունը։ Փաստորեն մամլունակությունը բնութագրվում է ստացված դեղահատի ամրությամբ: 

Ինչքան բարձր է փոշու մամլունակությունը, հավասար պայմաններում այնքան մեծ է դեղահատի 

ամրությունը: Դեղահատի բաղադրության մեջ մտնող դեղանյութերը տարբերվում են իրենց 

մամլունակությամբ։ Այդ չափանիշի որոշումը հնարավորություն է տալիս ճիշտ որոշելու 

անհրաժեշտ մամլման ճնշման չափը, օժանդակ նյութերը, հատիկավորման եղանակը և 

համապատասխան մամլամայրը։ Մամլունակությունը կարելի է գնահատել ըստ ստացված 

մոդելային դեղահատի ամրության կամ մամլունակության գործակցով։ Մոդելային դեղահատի 

ամրության որոշումը մամլունակության որոշման անուղղակի եղանակ է։ Մոդելային դեղահատը 

պատրաստում են 0,3 գ դեղահատավորման զանգվածի մամլմամբ 9 մմ տրամածով պուանսոնով 

117,6 ՄՊա մամլման ճնշմամբ։ Մամլում են հատուկ հիդրավլիկ մամլիչով։ Նախապես, մինչև 

մամլումը մամլամայրը և պուանսոնները բամբակի խծուծի միջոցով պատում են 

ստեարինաթթվով։ Մամլելուց հետո դեղահատը դուրս են հրում մամլամայրից և որոշում նրա 

ամրությունը ըստ ջարդման։ Ստացված տվյալների հիման վրա որոշում են դեղահատավորման 

կամ հատիկավորման համապատասխան եղանակը և անհրաժեշտ օժանդակ նյութերը։ 

Հաստատված է, որ. 

 այն նյութերի համար, որոնցից պատրաստված մոդելային դեղահատի ամրությունը  մեծ է 7 կգ-ից,  

անհրաժեշտ է կիրառել մաքուր լուծիչներ, իսկ եթե փոշին խոշոր դիսպերսված է և լավ 

սորունություն ունի, իրականացնում են ուղղակի մամլում 

 մոդելային դեղահատերի 4-7 կգ ամրություն ունեցող նյութերի դեպքում բավարար է սովորական 

կապակցող նյութերի կիրառումը (ժելատին, օսլայի շրեշ, ուլտրաամիլոպեկտին) 

 մոդելային դեղահատերի  1-4 կգ ամրություն ունեցող նյութերի դեպքում  անհրաժեշտ է 

օգտագործել բարձր արդյունավետություն ունեցող օժանդակ նյութեր (մեթիլ ցելյուլոզա, 

պոլիվինիլպիրոլիդոն, պոլիվինիլ սպիրտ, կարբօքսիմեթիլցելյուլոզայի նատրիումական աղ): 

Մամլունակությունը  արտահայտվում է նաև  մամլունակության գործակցով-Kմ, որն իրենից 

ներկայացնում է 120 ՄՊա մամլման ճնշմամբ ստացված դեղահատի զանգվածի (m) 

հարաբերությունը նրա բարձրությանը (h). 

Kմ=m/h  (1) 

 
Փոշենման զանգվածի ծակոտկենությունը։ Ազատ լցված փոշիների զանգվածում մասնիկները 

միմյանց հետ շփվում են միայն իրենց մակերևույթի առանձին տեղամասերով, որոնք կազմում են 

մասնիկների գումարային մակերևույթի փոքր մասը։ Դատարկ տարածությունները՝ ծակոտիները, 

գրավում են փոշու ամբողջ ծավալի 50-80%-ը։ Փոշու ծակոտկենությունը կախված է մասնիկների 

չափսերից և ձևից։ Ինչքան մեծ է ծակոտկենությունը, այնքան մեծ է փոշու ծավալը, հետևապես և 

անհրաժեշտ է մամլամայրի մեծ ծավալ։ Փոշու ծակոտկենությունը ազդում է նաև նրա 

սորունության վրա։ Ինչքան մասնիկները ավելի սեղմ են դասավորված, այնքան զգալիորեն են 

գործում կոհեզիոն ուժերը և փոքրանում է սորունությունը։ Սակայն միայն ծակոտկենության 

տվյալի միջոցով դժվար է պատկերացում կազմել մասնիկների դասավորվածության մասին, 

որովհետև դրանք հաճախ դասավորվում են խիստ անհամաչափ: Օրինակ՝ որոշ փոշիներում 

մասնիկները իրենց ձևի և կոհեզիվության շնոհիվ առաջացնում են կամրջակներ և կամարներ, ըստ 

որում այդպիսի կամրջակներ են առաջանում ավելի հաճախ անիզոդիամետրիկ մասնիկների միջև։ 

Նկար 39-ում ցուցադրված է այդպիսի մի օրինակ, երբ երկու միևնույն գումարային 

ծակոտկենություն ունեցող փոշիների մասնիկները իրենց դասավորվածությամբ միանգամայն 

տարբերվում են իրարից: 
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նկ.39 

Նկ. 39. Նույն ծավալը զբաղեցնող և նույն գումարային ծակոտկենությունն ունեցող փոշիների 

մասնիկները ունեն տարբեր երկրաչափական դասավորություններ: 

 

Ինչպես տեսնում ենք նկարում՝ ա) դեպքում փոշու մեջ կամար է առաջացել: Փաստորեն 

այդպիսի կամարներ կամ կամրջակներ ունեցող փոշիների մասնիկները ավելի խիտ են 

դասավորված, ավելի կոհեզիվ են և քիչ սորուն, քան բ) դեպքում, երբ մասնիկները դասավորված են 

ավելի համաչափ։ 

Ծավալային խտություն: «Լցնովի զանգված»: Լցնովի զանգվածը դա ազատ լցված փոշու 

միավոր ծավալի զանգվածն է: Այն կախված է մասնիկների ձևից, խոնավությունից, նրանց միջին 

խտությունից և դասավորվածությունից։ Հատկապես մեծ նշանակություն ունի, թե տվյալ ծավալում 

ինչպես են դասավորված մասնիկները։ Նույնիսկ միաչափ, գնդաձև մասնիկները տարբեր 

դասավորվածության պայմաններում միմյանցից զգալիորեն տարբերվող ծավալներ են գրավում 

(նկ. 40)` 

 
նկ. 40. Փոշու մասնիների 

դասավորությունը 

 

 

ա) խորանարդաձև 

բ) շեղանկյուն զուգահեռանիստի 

ձևով 

Այն դեպքում երբ մասնիկները դասավորված են խորանարդաձև փուշու ծակոտկենությունը 

48% է, շեղանկյուն զուգահեռանիստի ձևով դասավորվածության դեպքում՝ 26% է։ Ակնհայտ է, որ բ) 

դեպքում ծավալային խտությունը զգալորեն կգերազանցի ա)-ին։  Անհրաժեշտ է հաշվել փոշու ոչ 

թե փոքրագույն, այլ մեծագույն լցնովի զանգվածը։ Վիբրացիայի, թափահարման հետևանքով փոշու 

մասնիկները վերադասավորվում են, գրավելով փոքր ծավալ։ Այդ պատճառով էլ լցնովի զանգվածի 

որոշման սարքավորումների հիմնական դետալը չափիչ անոթն է, որն ամրացված է ցնցող կամ 

թափահարող սարքին (նկ.41):  

 
ա) սխեմատիկ 

պատկերը 

 
բ) «Էռվեկա» ֆիրմայի 

սարքը 

Նկ. 41. Ծավալային խտության որոշման սարք 

Չափիչ գլանում լցված փոշու ծավալը չափվում է վիբրատորով ցնցելուց հետո: Լցնովի 

զանգվածը մաթեմատիկորեն արտահայտվում է փոշու զանգվածի և ծավալի հարաբերությամբ։ 

Քանի որ դեղահատավորման մեքենաներում դոզավորումը կատարվում է ծավալային եղանակով, 

լցնովի զանգվածի որոշումը կարևոր նշանակություն ունի։ Այդ տվյալի միջոցով կարելի է 

հաշվարկել մամլամայրի բնի անհրաժեշտ ծավալը : 

Իմանալով փոշու լցնովի զանգվածը և իրական խտությունը, կարելի է հաշվել նրա 

ծակոտկենությունը հետևյալ բանաձևով. 

P = (1- / d ) 100%    (2) 
որտեղ` ρ - լցնովի զանգվածն է, կգ/մ3 

d- իրական խտությունը, կգ/ մ3 
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Հարաբերական խտություն։  Լցնովի զանգվածի և իրական  խտության ցուցանիշների 

հարաբերությամբ որոշում են հարաբերական խտությունը՝. 

τ = (ρ / d) 100%    (3) 
Հարաբերական խտությունը ցույց է տալիս տարածության այն մասը, որը գրավում է փոշու 

նյութը։ Անիզոդիամետրիկ մասնիկներով փոշիները դասավորվում են ավելի սեղմ։ 

Ծակոտկենությունը հարաբերական խտությանը հակադաձ համեմատական մեծություն է և 

նրա հետ կապված է պարզ թվաբանական կախվածությամբ.  

P = 100- τ    (4) 
 Սեղմման (խտացման) գործակից: Լցնովի զանգվածը, ծակոտկենությունը և 

հարաբերական խտությունը փոշու կարևոր ծավալային բնութագրերն են և վկայում են այն մասին, 

որ փոշին կարող է սեղմվել, խտանալ։  

Այդ երևույթը բնութագրող մեծությունն է սեղմման գործակիցը՝ Kս, որը որոշվում է հետևյալ 

բանաձևով` 

Kս=H1/ H2,   (5) 

որտեղ` H1 – փոշու բարձրությունն է մինչև մամլումը, մ; 

H2 – մամլված զանգվածի բարձրությունը, մ 

 
Նկ. 42. Փոշու ծավալը մամլումից առաջ (ա) և հետո (բ) 

Սեղմման գործակիցը կարևոր տեխնոլոգիական գործոն է և ազդում է դեղահատավորման 

արտադրողականության վրա: Մասնավորապես, ինչքան այն մեծ է, այնքան շատ ժամանակ է 

ծախսվում մամլման համար և մեծ աշխատանք է պահանջվում պատրաստի դեղահատը 

մամլամայրից դուրս հրելու համար: Մասնիկների սեղմման ունակությունը պայմանավորված է 

նրանց ձևով, չափսերով, տեղաշարժվելու ունակությամբ, առաձգականությամբ: 

Սորունություն (հոսունություն)։ Սա ծանրության ուժի ազդեցությամբ նյութի թափվելու և 

անընդհատ, կայուն հոսք առաջացնելու հատկությունն է։ Սորունությունը փոշենման 

դեղանյութերի ամենակարևոր հատկություններից է, որովհետև դեղահատավորման և 

պատիճավորման գործընթացներում դոզավորումը կատարվում է ծավալային եղանակով, 

բեռնավորող ձագարից հոսելու միջոցով։ Բավարար սորունությունը ապահովում է 

սարքավորումների արագ աշխատանք, լցման հաստատուն ծավալ, միանման դոզավորում: 

Փոշիների անհրաժեշտ սորունությունը հնարավորություն է տալիս արտադրության ներսում 

դրանց տեղափոխումը իրականացնել գրավիտացիոն կամ պնևմատիկ եղանակներով։ Փոշիների 

սորունության վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ, որոնք բնորոշում են տվյալ նյութը 

մասնիկների ձևը և չափերը, ֆրակցիոն կազմը, ծավալային խտությունը, կոհեզիոն և ադհեզիոն 

հատկությունները, ծակոտկենությունը, խոնավությունը, մասնիկների վրա էլեկտրական լիցքերի 

առկայությունը և այլն։ Օրինակ՝ մասնիկների չափերը մեծացնելուց մեծանում է նյութի 

սորունությունը, այսպես՝ 250 մկմ մեծության մասնիկները համեմատաբար բարձր սորունություն 

ունեն, 100 մկմ մեծության մասնիկները քիչ սորուն են, իսկ 10 մկմ-ին մոտ մասնիկներրը 

ծայրահեղորեն կոհեզիվ են: Ֆրակցիոն անհամասեռ կազմը նունպես ազդում է փոշիների 

սորունության վրա, մեծ մասնիկների միջև եղած դատարկ տարածությունները լցվում են փոքր 

մասնիկներով, որի հետևանքով մեծանում է փոշու կոհեզիվությունը և փոքրանում է 

սորունությունը։ Լցնովի զանգվածի փոքրացման դեպքում նկատվում է սորունության մեծացում, 

սակայն նույնիսկ հավասար լցնովի զանգվածների դեպքում մասնիկների ձևի տարբերության 

հետևանքով առաջանում է սորունության տարբերություն։ Նկատվել է, որ նույն չափերի, սակայն 

տարբեր ձևերի մասնիկների սորունությունը տարբեր է միջմասնիկային շփումների 

տարբերությունների պատճառով։ Օրինակ՝ գնդաձև մասնիկների մոտ ամենափոքրն է 
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միջմասնիկային շփումը, և ընդհանուր առմամբ, գնդաձև մասնիկներից բաղկացած փոշիները 

ունեն ամենաբարձր սորունությունը։ Քանի որ մասնիկները հոսում են իրենց ծանրության ուժի 

ազդեցությամբ, մեծ խտությամբ մասնիկները ավելի մեծ հոսունություն ունեն, քան ավելի փոքր 

խտությամբ մասնիկները։ 

Այս գործոններից մի քանիսը հանդիսանում են նյութի սորունության չափման անուղղակի 

մեթոդներ, սակայն, ինչպես տեսանք, դրանք ոչ միշտ են ճիշտ պատկերացում տալիս նյութի 

սորունության մասին։  Այդ պատճառով էլ ավելի հարմար է մասնիկների սորունությունը որոշել 

ուղիղ փորձով։ Այս դեպքում որոշակի նշանակություն ունի որոշման մեթոդը։ Առավել հաճախ 

սորունությունը որոշում են ըստ տվյալ ձագարից որոշ քանակի նյութի թափվելու արագության։ 

Ըստ որում, մեծ նշանակություն ունեն ձագարի երկրաչափական պարամետրերը։ Սովորաբար 

կիրառում են կարճ, ուղիղ հատված քթիկով ձագար, որի կոնի անկյունը 600 է։ Սորունության 

բնութագրերից մեկը սորունության գործակիցն է, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.  

K = t r2,58 / m,    (6) 
որտեղ` t- փոշու հոսելու ժամանակն է, վրկ; 

r- ձագարի ստորին անցքի շառավիղը, մ; 

m- փոշու կշռանքի զանգվածը, կգ 

Որպես սորունության ցուցանիշ առավել ընդունված է որոշակի կշռանքով կամ ծավալով 

փոշու թափվելու արագության որոշումը, այսինքն որոշում են միավոր ժամանակում ձագարից 

թափված նյութի զանգվածը կամ ծավալը։ Որոշումը իրականացնում են տարբեր սարքերով, 

որոնցից է ERWEKA GWF սարքը (նկ.43): 

 
նկ.43  Փոշու սորունության որոշման սարք  (ERWEKA GWF) 

Սորուն նյութը թափվելուց առաջացնում է կոնաձև բլուր։ Փոշու սորունության որոշման 

եղանակներից է նաև բնական թեքման կամ հանգստի անկյան որոշումը։ Դա կոնի ներքնաձիգի և 

հորիզոնական հարթության միջև եղած անկյունն է։ Այն նյութի պոտենցիալ սորունության 

ցուցանիշն է։ Եթե փոշին չափազանց կոհեզիվ է, կարող են առաջանալ մեկից ավելի անկյուններ։ 

Սկզբում առաջանում է առավել սուր, զառիվեր կոն, սակայն փոշու հետագա ավելացման դեպքում 

այդ սուր գագաթը փլվում է և ստորոտում առաջանում են ավելի փոքր անկյունով բլրակներ։ Այդ 

դեպքում նկատի են առնում միջին անկյունը (նկ. 44)։ 

 
նկ. 44. Ազատ լցված փոշու առաջացրած բլրակը 

Բնական թեքման անկյունը տատանվում է մեծ սահմաններում՝ 25 - 30օ - լավ սորունությամբ 

նյութերի համար և 60 - 70օ - կապակցող նյութերի համար: 

Հիմնական գործոնները, որոնք ազդում են բունկերից փոշու հոսելու արագության վրա 

հետևյալն են` 

Ձագարի ստորին անցքի տրամագիծը: Փոշու հոսելու արագությունը ուղիղ համեմատական է 

անցքի տրամագծին: Ըստ որում, եթե փոշու բարձրությունը ձագարում շատ անգամ գերազանցում 
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է անցքի տրամագծին, ապա այն չի ազդում անցքից թափվելու արագության վրա, ի տարբերություն 

հեղուկների։ Սա շատ կարևոր ցուցանիշ է դեղահատերի և պատիճների ճշգրիտ դոզավորում 

ապահովելու համար։ Փորձնականորեն որոշում են նաև անցքի կրիտիկական տրամագիծը։ Դա 

ձագարի անցքի այն փոքրագույն տրամագիծն է, որն անհրաժեշտ է, որպեսզի փոշին կարողանա 

հոսել այնտեղից։  Կրիտիկական տրամագիծը որոշելու նպատակով փոշին հավասարաչափ լցվում 

է սկուտեղի վրա, որի հատակին կան տարբեր տրամագծերի անցքեր։ Այդ անցքերը նախապես 

փականներով փակվում են կամ փոշին չհոսելու համար սկուտեղը դրվում է որևէ հարթ մակերեսի 

վրա։ Երբ տեղաշարժվում է սկուտեղը, կամ բացվում են փականները, փոշին  թափվում է - հոսելով 

մի քանի անցքերով միաժամանակ։ Որպես կրիտիկական գրանցում են դրանցից ամենափոքրի 

տրամագիծը։ Փորձը կրկնում են մի քանի անգամ, որոշելով մեծագույն և փոքրագույն 

կրիտիկական արժեքները։  

Ձագարի լայնությունը: Այն պետք է բավականին մեծ լինի, որպեսզի կոհեզիվության շնորհիվ 

փոշու ներսում առաջացող կամարները չխանգարեն փոշու ազատ հոսքին։ 

Ձագարի պատի թեքությունը։ Ակնհայտ է, որ հարթ պատերով բունկերում փոշու մի զգալի 

մասը մնում է անշարժ վիճակում և չի թափվում բունկերից։ Նման երևույթից խուսափելու համար 

բունկերի ստորին մասը պատրաստում են կոնաձև, ձագարաձև։ Այսինքն պատերը ուղղահայաց 

ուղղության հետ որոշակի անկյուն են կազմում։ Այդ անկյան մեծության ընտրությունը կատարվում 

է հաշվի առնելով մասնիկների և բունկերի պատի միջև գործող ադհեզիոն ուժերը։ Եթե այդ ուժերը 

փոքր են, փոքր կարող է լինել նաև ձագարի թեքության անկյունը։ 

Ի՞նչ եղանակներով կարելի է բարձրացնել փոշու սորունությունը։  

1. Մասնիկների չափերի փոփոխմամբ։ Քանի որ մեծ մասնիկները ավելի քիչ կոհեզիվ են, քան 

փոքրերը, այդ պատճառով փոշու սորունությունը բարձրացնում են մասնիկների 

հատիկավորմամբ կամ մանր ֆրակցիայի առանձնացմամբ։ 

2. Մասնիկների ձևի փոփոխմամբ: Քանի որ գնդաձև մասնիկները ավելի սորուն են, այդպիսի 

մասնիկներ են ստանում հատիկավորմամբ կամ ցայտացրումով չորացմամբ։ Փոխելով 

բյուրեղացման պայմանները, կարելի է ասեղնաձև բյուրեղներից ստանալ գնդաձև մասնիկներ։ 

Բյուրեղացման և հատիկավորման եղանակով աշխատում են ստանալ ավելի հարթ, սահուն 

մակերեսով մասնիկներ։ 

3. Մակերևույթային ուժերի փոփոխմամբ: Էլեկտրաստատիկ ուժերը փոքրացնում են հողակցմամբ 

կամ չորացնում են։ 

4. Օժանդակ նյութերի կիրառմամբ։ Կիրառում են սահունացնող, սորունացնող, օծող նյութեր, որոնք 

փոքրացնում են մասնիկների ադհեզիայի և կոհեզիայի ուժերը։ Օժանդակ նյութերից մի քանիսը, 

օրինակ՝ տալկը, մագնեզիումի ստեարատը փոքրացնում են էլեկտրական լիցքերը, մյուսները, 

օրինակ՝ կոլլոիդային  սիլիցիումի օքսիդը փոքրացնում է ծավալային խտությունը, մագնեզիումի 

օքսիդը ճեղքում է մասնիկները շրջապատող հիդրատային թաղանթը՝ փոքրացնելով նյութի 

խոնավությունը և այլն։ 

5. Գործընթացի պայմանների փոփոխմամբ։ Տարբեր պատճառներով կարող է դժվարանալ փոշու 

հոսքը ձագարից։  Այն արագացնելու համար բեռնավորող ձագարը միացնում են վիբրատորին և 

ցնցում են որոշակի ամպլիտուդով և հաճախականությամբ։ 

Սակայն շատ չպետք է տարվել սորունության մեծացմամբ, որովհետև  չափազանց սորուն 

մասնիկները իրարից տարանջատվում, առանձնանում են, որն էլ կարող է առաջացնել 

շերտավորում։ 

Դուրս հրման ճնշում: Դա այն դիմադրությունն է, որն առաջանում է դեղահատը մամլամայրից 

դուրս հրելիս և պայմանավորված է դեղահատի կողային մակերեսին ազդող ադհեզիայի և շփման 

ուժերով: Դուրս հրման ճնշումը ուղիղ համեմատական է մամլման ճնշմանը և կախված է մամլվող 

նյութի հատկություններից: Եթե դուրս հրման ճնշումը մեծ է թույլատրելի չափից, դեղահատը 

կարող է շերտավորվել, միաժամանակ առաջանում է մամլիչի դետալների մաշում: Սա 

հանդիսանում է այն ցուցանիշներից մեկը, որով  ընտրում են  օծող նյութերի տեսակը և քանակը: 
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Խոնավության պարունակությունը փոշու զանգվածում մեծ ազդեցություն ունի փոշիների և 

հատիկների սորունության  և մամլունակության վրա։ Նյութի մեծ խոնավությունը իջեցնում է նրա 

սորունությունը, մեծացնելով կոհեզիան և ադհեզիան։ Նյութի չորացմամբ կարելի է վերականգնել 

նրա սորունությունը։ Անբավարար խոնավակրության դեպքում թուլանում են նաև մասնիկների 

փոխադարձ շաղկապման ուժերը և փոքրանում է դեղահատի ամրությունը։ Այդ պատճառով էլ 

դեղահատավորման զանգվածը պետք է ունենա օպտիմալ խոնավություն։ Նյութերի մեծ մասի 

համար օպտիմալ խոնավությունը տատանվում է 2-5%-ի սահմաններում։ Սակայն քիչ չեն նաև 

ավելի բարձր և ցածր խոնավակրությամբ նյութերը։ Օրինակ. ամիդոպիրին-0,5-1,5%, նատրիումի 

սալիցիլատ - 8-10%, խավարծիլի արմատ - 18-22%։ Պարզագույն եղանակով փոշենման զանգվածի 

խոնավակրությունը կարելի է որոշել նյութի որոշակի կշռանքը չորացնելով չորացնող 

պահարանում մինչև հաստատուն զանգված։ Սակայն արդյունաբերական պայմաններում դա 

բավականին երկարատև մեթոդ է և այժմ ավելի հաճախ  օգտվում են ինֆրակարմիր 

խոնավաչափերից, որտեղ չորացումը կատարվում է ինֆրակարմիր ճառագայթների միջոցով 

ընդամենը մի քանի րոպեում։ Հաշվում են հետևյալ բանաձևով. 

X= ∆m / m 100%,     (7) 
որտեղ`  ∆m–փոշու զանգվածի տարբերությունն է չորացումից առաջ և հետո; 

m – փոշու զանգվածը մինչև չորացումը, կգ: 

 

 

ԴԵՂԱՀԱՏԵՐ 
 

Դեղահատերը դրանք կարծր, դոզավորված դեղաձևեր են, որոնք ստացվում են դեղանյութերի, 

դեղանյութերի և օժանդակ նյութերի մամլմամբ կամ հատուկ զանգվածների ձևավորմամբ:  

Դեղահատերը հիմնականում նախատեսված են ներքին ընդունման համար, բերանի միջոցով 

(per oral): Դրանք կարող են ընդունել  ամբողջությամբ կուլ տալով, ծամելով, թողնելով բերանում 

մինչև ակտիվ բաղադրանյութի անջատումը, նախապես լուծելով կամ դիսպերսելով ջրում: 

Հիմնականում կիրառվում են օրգանիզմի վրա ընդհանուր, համակարգային ազդեցության 

նպատակով, սակայն կարող են կիրառվել նաև որպես տեղային ազդեցության դեղամիջոցներ: 

Ընդհանուր  ազդեցության դեպքում դրանք  լուծվում են օրգանիզմի հեղուկներում՝ բերանի 

խոռոչում, ստամոքսում կամ աղիներում, որտեղ և դեղանյութը անջատվում է  դեղաձևից, անցնում 

ընդհանուր արյան շրջանառության մեջ, որի միջոցով և հասնում ազդեցության վայրը: Տեղային 

ազդեցության դեղահատերը, օրինակ. կարող են ժամանակավորապես իջեցնել ստամոքսի 

թթվայնությունը, կիրառվել որպես բերանի խոռոչի հականեխիչ միջոցներ: 

Դեղահատերը կարող են ներմուծվել նաև օրգանիզմի խոռոչներ (հեշտոցային դեղահատեր), 

ներմուծել իմպլանտացիայի եղանակով: Դեղահատերը բազմազան են նաև կառուցվածքի, ձևի, 

չափսերի, բաղադրության և այլ առումերով: Ընդունված է նրանց դասակարգել համաձայն՝ 

Արտադրման տեխնոլոգիայի 

 մամլմամբ ստացվող դեղահատեր, սրանք կազմում են դեղահատերի ընհանուր քանակի 98-99%-ը 

 ձևավորմամբ ստացվող կամ տրիտուրացիոն դեղահատեր ՝ 1-2% 

Բաղադրության 

 պարզ, բաղկացած մեկ ազդող (ակտիվ) նյութից  

 բարդ (մի քանի ակտիվ նյութերից) 

Կառուցվածքի 

 միաշերտ 

 բազմաշերտ 

 ծածկութապատված կամ առանց ծածկույթի 

 դեղանյութի անջատման արագության կարգավորմամբ 

Ըստ արտաքին ձևի 

 գլանաձև, հարթ կամ երկուռուցիկ մակերևույթներով 
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 գնդաձև 

 ձվաձև 

 բազմակողմ 

Չափսերի 

Չափսերը (տրամագիծը) տատանվում են  3-ից 25 մմ –ի սահմաններում: 25-ից մեծ չափսեր 

ունեցողները կոչվում են բրիկետներ: Ամենաշատը տարածված են 7-14 մմ տրամագծով 

դեղահատերը: Եթե դեղահատի չափսը մեծ է 9 մմ-ից, նրա վրա արվում է մեկ կամ երկու 

ակոսիկներ, համապատասխան դոզավորում ապահովելու նպատակով: 

Ընդունման, ներմուծման տեղի` 

Ներքին, աչքի, իմպլանտացիոն, օրգանիզմի խոռոչների: 

Ներքին ընդունման դեղահատերը կախված լուծման տեղից լինում են` 

1. բերանում լուծվող 

 պաստեղներ-բերանի խոռոչում լուծվող 

 բուկալներ- այտի լորձաթաղանթի վրա լուծվող,  
 պերլինգվալ-լեզվի վրա լուծվող 
 սուբլինգվալ –լեզվի տակ 
2. ստամոքսում լուծվող 

3. աղիներում լուծվող 

Դեղահատերը կարող են կիրառվել նաև ասեպտիկ պայմաններում ներարկման լուծույթների 

պատրաստման համար, արտաքին օգտագործման լուծույթների պատրաստման համար: 

Դեղահատերը ներկայումս ամենամեծ կիրառություն ունեցող դեղաձևերն են, որը 

բացատրվում է նրանց բազմաթիվ առավելություններով` 

1. հարմար են ընդունման,օգտագործման, պահպանման, տեղափոխման տեսակետից  

2. ի տարբերություն հեղուկ դեղաձևերի, նրանց բաղադրության  մեջ առկա ակտիվ նյութերը ավելի 

քիչ են ենթակա քիմիական ազդեցության (հիդրոլիզ, փոխազդեցություն տարայի հետ) 

3. արտադրական գործընթացը ապահովում է ճշգրիտ դոզավորում 

4. դեղահատերում կարելի է՝  

 ապահովել դեղանյութի ազդեցության տեղայնացում (օրինակ աղիներից ներծծվելու համար 

պատում են ացետիլ ֆտալիլ ցելյուլոզայով) 

 համատեղել և մեկ դեղաձևով տալ ֆիզիկաքիմիապես անհամատեղելի նյութերը, դրանք 

բաժանելով ինդեֆերենտ նյութի շերտով 

 ապահովել ներծծման և ազդման հաջորդականությունը 

 կարգավորել դեղանյութի անջատման արագությունը (պրոլոնգացնել ազդեցությունը) 

 քողարկել տհաճ համը, հոտը, ներկելու հատկությունը 

5. արտադրական գործընթացը հնարավոր է լրիվ ավտոմատացնել, որի  շնորհիվ էլ  ապահովվում է 

բարձր արտադրողականությունը, ցածր ինքնարժեք, բարձր և կայուն որակ, ստանդարտություն 

 
Թերությունները 

1. ոչ բոլոր հիվանդները կարող են ընդունել դեղահատ- կլման ակտի խանգարում, գիտակցության 

կորուստ, ծծկեր երեխաներ 

2. ազդեցությունը հասունանալու համար անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակ 

3. բացի ազդող նյութերից իրենց մեջ պարունակում են օժանդակ նյութեր 

4. կարող են գրգռել ստամոքսի լորձաթաղանթը կամ ներծծմամ վայրը (հատկապես ուժեղ 

էլեկտրոլիտներ պարունակող դեղահատերը լուծման վայրում առաջացնում են գերխիտ լուծույթ) 

5. ջրային միջավայրում վատ լուծվող կամ վատ ադսորբցվող դեղանյութեր պարունակող  

դեղահատերի կենսամատչելիությունը ցածր է 

6. ազդող նյութերը ենթարկվելով ստամոքսաղիքային տրակտի ազդեցությանը, հաճախ զգալիորեն 

ինակտիվանում են: 

Որակյալ դեղահատի բնութագրերը` 
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1. նորմալ արտաքին տեսք 

2. դեղանյութի ճշգրիտ դոզա 

3. զանգվածը, ձևը  և չափսերը լինեն հաստատուն 

4. դեղանյութը դեղահատից պետք է անջատվի վերահսկելի և վերարտադրվող ձևով 

5. դեղահատը պետք է լինի կենսահամատեղելի, այսինքն չպարունակի այնպիսի կողմնակի 

(օժանդակ) նյութեր, այլ խառնուրդներ, միկրոօրգանիզմներ, որոնք կարող են վնասել ընդունողին: 

6. դեղահատը պետք է ունենա բավարար մեխանիկական ամրություն, որպեսզի չջարդվի և չմաշվի 

7. պահպանման ընթացքում պետք է լինեն քիմիապես, ֆիզիկապես  կայուն և կայուն 

միկրոօրգանիզմների նկատմամբ 

8. պետք է ապահովվի   ապահով փաթեթավորում:   

Դեղահատերի ստացման տիպային տեխնոլոգիական սխեման 

 

  Ելանյութեր   

     

  Կշռում , 

չափում 

  

     

  Մանրեցում   

     

  Մաղում   

     

Խոնավ 

հատիկավորում 

 Չոր 

հատիկավորում 

        Ուղիղ      

     

մամլում 

Փոշիների 

խառնում 

 Փոշիների 

խառնում 

 Փոշիների 

խառնում 

     

Խոնավացում,  

խառնում 

 Կոմպակտ

ացում 

  

     

Հատիկավորում  Մանրեցում   

     

Չորացում, 

մաղում* 

 Մաղում   

     

Փոշեցանում, 

խառնում 

 Փոշեցանում, 

խառնում 

  

     

  Մամլում   

 

* Անհրաժեշտության դեպքում 

Մամլում, դեղահատավորման մեքենաներ 
 

Մամլումը կամ բուն դեղահատավորումը դա դեղահատերի առաջացումն է 

դեղահատավորման զանգվածից (փոշներից կամ  հատիկներից)  ճնշման ազդեցությամբ: 

Դա կատարվում է դեղահատավորման մեքենաներում, նրանց հիմնական դետալներն են 

մամլամայրը, պուանսոնները (մխոցներ) և բեռնավորող ձագարը: Մամլամայրը չժանգոտվող 

պողպատից սկավառակ է, որի վրա կան 3-25 մմ տրամագծով անցքեր: Պուանսոնները քրոմացված 
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պողպատե ձողեր են, նրանց տրամագիծը մի քիչ փոքր է համապատասխան մամլամայրի 

տրամագծից այնպես, որ նրանք ազատորեն շարժվում են: Գործում են զույգ պուանսոններ՝ վերին և 

ստորին: Պուանսոնները հրիչի հետ կարող են լինել ամբողջական կամ հավաքովի: Բոլոր տիպի 

դեղահատավորման մեքենաներում աշխատանքի ընդհանուր սկզբունքը հետևյալն է` 

 
Մամլման էտապները (նկ.45)` 

1. Մամլամայրի լցնում- դոզավորում 

 ստորին պուանսոնը փակում է մամլամայրի ստորին մասը, առաջանում է մի ծավալ, որը կոչվում է 

մամլամայրի բույն 

 բեռնավորող ձագարից այդ ծավալի մեջ լցվում է փոշին, այսինքն դոզավորումը կատարվում է 

ծավալային եղանակով, ստորին պուանսոնի դիրքով, որն էլ նախապես որոշվում է 

փորձնականորեն 

2. Իջնում է վերին պուանսոնը և կատարվում է մամլում, այդ ընթացքում ստորին պուանսոնը  կարող 

է բարձրանալ, ապահովելով երկկողմանի մամլումը, կամ կարող է գտնվել անշարժ վիճակում: 

3. Ապա վերին պուանսոնը բարձրանում է և նրա ետևից էլ ստորինը, որն էլ  դուրս է հրում 

դեղահատը: 

 
Նկ.45 

Դեղագործական արտադրությունում հիմնականում կիրառվում են երկու տեսակի 

դեղահատավորման մեքենաներ՝ Էքսցենտրիկային և ռոտորային: Գիտական հետազոտությունների 

նպատակով լաբորատորիաներում դեղահատեր ստանալու համար կիրառում են նաև հիդրավլիկ 

մամլիչներ: 

Էքսցենտրիկային - պարզագույն մեքենաներ են, կոչվում են էքսցենտրիկային, որովհետև 

պուանսոնները էքսցենտրիկային մեխանիզմով են միացած շարժիչին, ծնկաձև լիսեռով, 

շուռտվիկային մեխանիզմով: Սրանք միադիրք մեքենաներ են, մշակման ենթակա նյութը չի 

շարժվում (դիրքը չի փոխում): Էտապները տե՛ս վերևում: Սրանց միակ առավելությունը 

պարզությունն է: 

Թերությունները` 
 արտադրողականությունը շատ ցածր է /մինչև 200 դեղահատ մեկ րոպեում/ 

 բեռնավորող ձագարը շարժվում է, առաջացնելով անհավասար մասնիկների շերտավորում, որի 

հետևանքը դոզայի տատանումներն են դեղահատերում: Բեռնավորող ձագարի անընդհատ 

տեղաշարժից խուսափելու համար կիրառում են մեքենաներ, որտեղ շարժվում է միայն ձագարի 

ստորին հատվածը: 

 մամլումը միակողմանի ճնշմամբ է /ստորին պուանսոնը անշարժ է/  և դա անհավասար 

ամրության պատճառ կարող է հանդիսանալ 

 մամլումը հարվածային եղանակով է, բյուրեղները, հատիկները չեն հասցնում վերադասավորվել, 

կարող են ջարդվել, ձևափոխվել, առաջացնելով  պոլիմորֆիզմ: 

 աշխատանքն աղմկոտ է 

 կիրառվում են փոքր արտադրություներում: 
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Ռոտորային դեղահատավորման մեքենաներ (ՌԴՄ) 
 

Սրանք բազմադիրք մեքենաներ են, նրանցում նյութը գտնվում է անընդհատ տեղափոխման 

մեջ: Ունեն բազմաթիվ (41-75) շարժվող մամլամայրեր և համապատասխան թվով զույգ 

պուանսոններ (նկ. 46): Ուղղահայաց առանցքի շուրջը հաստատուն անկյունային արագությամբ 

պտվում է ռոտորը, որում կարելի է առանձնացնել երեք գոտիներ: Մամլամայրերը (1) շրջանաձև 

դասավորված են միջին գոտում, վերին և ստորին գոտիներում պուանսոններն (2,3) են, որոնք 

շարժվում են պատճենասալերի (4) վրայով: Պատճենասալի թեքությամբ էլ որոշվում է պուանսոնի 

դիրքը: Ստորին պուանոնը միշտ մամլամայրի մեջ է: Նրա վերին դիրքը բնի վերին եզրն է: 

Դոզավորումը կատարվում է անշարժ բեռնավորղ ձագարի (5) միջոցով, որը բաղկացած է 

բունկերից և սնուցիչ -  դոզատորից: Բունկերում կարող են լինել խառնիչներ, շնեկներ, 

ապահովելու համար վատ սորունությամբ նյութերի անխափան մատակարարումը: Բունկերից (6) 

փոշին ինքնահոսով լցվում է սնուցիչ- դոզատոր, որի թիակները  բեռնավորում են  մամլամայրի 

բույնը, վերին պուանսոնը պատճենասալով իջնելով կատարում է ենթամամլում, դրանից հետո 

ճնշող գլանիկները հրում են  միաժամանակ ստորին և վերին պուանսոնները և կատարվում է 

երկկողմանի մամլում, պրոգրեսիվորեն աճող ճնշմամբ: Դրանից հետո պուանսոնները 

բարձրանում են վերև և դեղահատը դուրս է հրվում մամլամայրից:  

 
նկ.46 

Կատարելագործված  ՌԴՄ- երում կա վիբրացիոն սնուցիչ, որտեղ վիբրացիայի շնորհիվ 

թուլանում են մասնիկների միջև կապակցման ուժերը, մեծացնելով սորունությունը: 

Արտադրողականությունը բարձրանում է 1.5-1.8 անգամ, հասնելով ավելի քան 500 000 դեղահատ 

(մեկ ժամում): Այս տեսակի մեքենաները արտադրողական են, նրանցում բեռնավող ձագարը չի 

շարժվում, ճնշումը երկկողմանի է և պրոգրեսիվ: 

Դեղահատավորման ժամանակ հաճախ հանդիպող տեխնիկական խնդիրներից են`  

 դոզայի տատանումներ դեղահատերում 

 դեղահատերի անբավարար մեխանիկական ամրություն 

 դեղահատերում շերտավորման առաջացում կամ «թասակի» առանձնացում 

 մամլիչ դետալներին փոշենման նյութերի կպչում  

 դեղահատի դուրս հրման համար  բարձր ճնշման անհրաժեշտություն շփման ուժերի պատճառով 

Նմանատիպ խնդիրները առաջանում են կամ դեղահատավորման զանգվածի (փոշի, 

հատիկներ) հատկությունների պատճառով կամ էլ դեղահատավորման մեքենայի(կառուցվածք, 

շահագործման պայմաններ): Այսինքն պետք է ապահովել և դեղահատավորման զանգվածի 

համապատասխան տեխնիկական հատկանիշները,  և մեքենայի աշխատանքային պայմանները:  

 
 
Դոզավորման ճշտությունը կախված է՝  

 դեղահատավորման զանգվածի համասեռությունից, որն ապահովվում է  դեղանյութերի և օժանդակ 

նյութերի մանրակրկիտ խառնմամբ և հավասարաչափ բախշմամբ: Եթե տարբեր չափսերի 

մասնիկներ են, բեռնավորող ձագարի շարժման ժամանակ առաջանում է շերտավորում՝ մեծ 
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մասնիկները վերևում են, փոքրերը ներքևում: Սա առաջացնում է դոզայի խախտում: Սրանք  

կարելի է վերացնել հատիկավորմամամբ, արդյունքում  ստացվում է դեղանյութի հավասաչափ 

բաշխում հատիկներում: Նյութի համասեռություն ասելով նկատի են ունենում նաև մասնիկների 

ձևը, քանի որ նույն զանգվածն ունեցող մասնիկները ունենալով տարբեր տարածական 

գծագրություն, մամլամայրի բնում կդասավորվեն տարբեր կոմպակտությամբ, որը նունպես կազդի 

դեղահատերի զանգվածի վրա: Հատիկավորմամբ ստացվում են համեմատաբար միաչափ և միաձև 

մասնիկներ: 

 Մամլամայրի լցման արագությունից և անխափանությունից: Դժվարություններ  առաջանում են 

փոշու վատ սորունության պատճառով: Սա նույնպես մասամբ լուծվում է հատիկավորմամբ: 

Ստացվում են գնդաձև և հետևապես՝ ավելի սորուն մասնիկներ: Կիրառվում են օժանդակ 

սահունացնող նյութեր: Կատարելագործվել է նաև սնուցիչ- դոզատորների աշխատանքը: 

 

Դեղահատերի մեխանիկական ամրությունը կախված է` 

 մամլման ճնշումից - նրա մեծությունից և ձևից: 

o Ճնշման չափը պետք է լինի օպտիմալ, չափազանց մեծ ճնշումը բերում է դեղահատավորման 

մեքենայի արագ մաշման և չի ավելացնում դեղահատի ամրությունը: 

o Եթե ճնշման ձևը կոշտ է, հարվածային է, հանկարծակի է աճում (էքսցենտրիկային մեքենաներում)  

դեղահատերի մակերեսը հարվածից շատ է տաքանում նյութերը կարող են հալվել, հետո 

ցեմենտացված շերտ առաջացնել, նաև պոլիմորֆիզմ: 

o Եթե աստիճանաբար է աճում (պրոգրեսիվ), ազդեցությունը ավելի երկար է, օդը հասցնում է 

հեռանալ, մասնիկները վերադասավորվել:Կարևոր է նաև երկկողմանի ճնշման ապահովումը, որը 

բերում է դեղահատերի հավասաչափ ամրության: 

 ազդող նյութերի բնույթից 

 կապակցող նյութերի բնույթից և քանակից 

Շատ կարևոր է դեղահատավորման զանգվածի հետ իրականացվող նախամամլումային 

գործընթացները՝ մանրեցում, խառնում, չորացում, հատիկավորում: 

 
Դեղահատավորման եղանակները 

 

Դեղահատերի ստացումը մամլմամբ կարող է իրականացվել երկու եղանակներով 

 չոր - ուղղակի մամլում և մամլում չոր հատիկավորումից հետո 

 խոնավ – մամլում խոնավ հատիկավորումից հետո: 

 

Դեղահատերի ստացումը ուղղակի մամլմամբ 
 

Սա չհատիկավորված փոշիների մամլումն է:  Ինչպես երևում է դեղահատավորման տիպային 

սխեմայից, ուղղակի մամլումը հնարավորություն է տալիս կրճատելու 3-4 տեխնոլոգիական 

միջամտություն, որը նրա հիմնական առավելությունն է  հատիկավորված փոշիների մամլումից և 

իջեցնում է արտադրանքի ինքնարժեքը: Առավելություն է նաև խոնավության և ջերմային 

գործընթացի բացակայությունը, որը բացառում է դեղանյութի քայքայման վտանգը: Բացի դրանից 

կարող է այս դեպքում մեծ լինել նաև դեղահատի տարալուծման և դեղանյութի լուծման 

արագությունները: Սակայն ոչ բոլոր նյութերը ունեն անհրաժեշտ տեխնոլոգիական 

հատկանիշները (սորունություն, մամլունակություն): 

Ուղիղ մամլման ժամանակ հանդիպող խնդիրներից են ստացվող դեղահատերի 

թերություները՝ շերտավորում և ճաքեր: Կոնի ձևով կարող են անջատվել դեղահատի վերևի և 

ներքևի մասերը: Դրանց առաջացման հիմնական պատճառներն են նրանց ֆիզիկական, 

մեխանիկական և ռեոլոգիական հատկանիշների անհամասեռությունը, որն ի հայտ է գալիս 

ներքին և արտաքին շփումների և մամլամայրի պատերի առաձգական դեֆորմացիայի 

պատճառով: Ինչպես նաև ազդում է շփումը մատրիցայի կողային մակերևույթին, դեղահատի դուրս 
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հրման ժամանակ: Կարևոր է պուանսոնի ձևը. ամենաամուր դեղահատեր ստանում են հարթ 

պուանսոններով մամլմամբ, ամենաթույլ՝ խորը գոգավորությամբ  պուանսոններով: 

Ուղղակի մամլման ենթարկվող նյութերի անվանացանկը խիստ սահմանափակ է՝ նատրիումի 

քլորիդ, կալիումի յոդիդ, նատրիումի և ամոնիումի բրոմիդներ, հեքսամեթիլենտետրամին, 

բրոմկամֆորա: Այս նյութերի մասնիկները իզոմետրիկ են, մոտավորապես համասեռ 

հատիկաչափական  կազմ ունեն, չեն պարունակում մանր ֆրակցիա (0.1 մմ-ից փոքր մասնիկներ): 

Դրանք ունակ են ինքնուրույն ծավալային դոզավորման և բավարար մամլունակություն ունեն:  

Ուղղակի մամլումը հիմնականում կիրառվում է երկու տեսակի նյութերի դեպքում` 

1. համեմատաբար լավ լուծելիությամբ նյութերի դեպքում, որոնք կարող են քիչ մանրեցվել և 

ապահովել լավ սորունություն 

2. ուժեղ ազդող նյութերի դեպքում, որոնք  քիչ քանակներով են ներառնվում դեղահատի 

բաղադրության մեջ և հիմնական զանգվածը ապահովվում է համապատասխան օժանդակ 

նյութերով: 

Կան մի շարք եղանակներ, որոնց կիրառմամբ կարելի է մեծացնել ուղիղ մամլմամբ ստացվող 

դեղերի անվանացանկը: 

Դրանցից է նպատակային բյուրեղացումը: Այսինքն ընտրելով բյուրեղացման 

համապատասխան պայմաններ, կարելի է ստանալ այնպիսի բյուրեղներ, որոնք ունեն անհրաժեշտ 

սորունություն և մամլունակություն: Օր. ացետիլսալիցիլաթթվի և ասկորբինաթթվի բյուրեղները 

ստացվում են նման եղանակով: 

Մյուս եղանակը կիրառվում է հատկապես վատ սորունություն ունեցող նյութերի համար: Դա 

ռոտորային դեղահատավորման մեքենաներում սնուցիչ դոզատորների կիրառումն է; 

Սակայն ամենից   հաճախ կիրառվում են օժանդակ նյութեր: Շատ կարևոր է օժանդակ 

նյութերի և հատկապես լցանյութերի ընտրությունը, որոնք պետք է լինեն լավ սորունությամբ, 

բարձրացնեն դեղանյութի մամլունակությունը, նպաստեն արագ տարալուծմանը, լինեն իներտ, 

անհամ, անհոտ, սպիտակ: Իրականում այդ  ցուցանիշներին համապատասխանող և ոչ մի նյութ 

գոյություն չունի և այդ պատճառով էլ կիրառում են երկու և ավելի օժանդակ նյութերի 

խառնուրդներ: Այդ լցանյութերը համաձայն իրենց տարալուծման (փխրունացման) և  

սորունության  հատկանիշների բաժանվում են` 

1. վատ սորունությամբ, լավ տարալուծվող նյութեր - միկրոբյուրեղական ցելյուլոզ (ՄԲՑ) 

2. չտարալուծվող, սորուն նյութեր- կալցիումի ֆոսֆատ 

3. լավ սորունությամբ և լավ տարալուծվող - ցայտացրմամբ չորացված կաթնաշաքար, 

ցայտացրմամբ  բյուրեղացված մալթոզ, դեքստրոզ, աննիտոլ և ամիլոզ:  

Ուղղակի մամլման համար ամենաշատ կիրառվող  լցանյութերից է միկրոբյուրեղական 

ցելյուլոզը: Հայտնի լցանյութերից ՄԲՑ-ին է բնորոշ  ամենաբարձր մամլունակությունը և 

տարողունակությունը - դա մամլունակ լցանյութի ունակությունն է հնարավորին չափով շատ ոչ 

մամլունակ դեղանյութ ներառնելու իր մեջ: Սակայն անբավարար է սորունությունը: Քիմիապես 

իներտ է և համատեղելի շատ դեղանյութերի հետ: Այն ունի կայունացնող ազդեցություն որոշ 

դեղանյութերի դեպքում՝ ասկորբինաթթու, ասպիրին և հատկապես զգալի է այդ ազդեցությունը 

նիտրոգլիցերինի դեպքում:  

Ուղիղ մամլմանը ներկայացվող էական պահանջներից մեկը դա ակտիվ բաղադրանյութի 

հավասարաչափ բաշխումն է դեղահատերում, հատկապես, եթե ակտիվ նյութերի քանակը քիչ է: 

Խառնուրդի լավ համասեռությունն ապահովելու նպատակով աշխատում են հնարավորին չափ 

շատ մանրեցնել նյութերը և լավ խառնել: 

 

Դեղահատերի որակի ստուգումը 
 

Դեղահատերի արտաքին տեսքը- մակերեսը պիտի լինի հարթ, առանց քերծվածքների, գույնը 

հավասարաչափ, եթե ֆարմակոպեական  հոդվածում առանձին նշումներ չկան: 
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Միջին զանգվածը և առանձին դեղահատերի շեղումները դրանից- Կշռում են 20 դեղահատ 

0.001գ ճշտությամբ  և ստացված արդյունքը բաժանում են 20-ի: Հետո առանձին-առանձին բոլոր 

դեղահատերը կշռում են և համեմատում միջին զանգվածի հետ: Զանգվածի շեղումները պետք է 

լինեն թույլատրելի սահմաններում: 

Դեղանյութերի դոզավորման ճշտությունը Դեղանյութի քանակական պարունակությունը 

որոշում են 20 տրորված դեղահատերի մեջ: Շեղումները պետք է լինեն թույլատրելի 

սահմաններում: 

Դոզավորման համասեռությունը-վերցնում են 10-ական դեղահատ և որոշում են 

յուրաքանչյուրում դեղանյութի պարունակությունը: Շեղումները պետք է լինեն թույլատրելի 

սահմաններում: 

Ամրությունը մաշման նկատմամբ- Կշում են 10 դեղահատ և որոշում են նրանց մաշելիությունը 

թմբուկային մաշեցնող սարքերում (ֆրիաբրիլյատոր): Այն իրենից ներկայացնում է մի թմբուկ, որի 

մեջ կա մեկ   կամ 12 թիակներ: Պտտում են 20պտ/ ր արագությամբ 5 ր: Մաշվածությունը պետք է 

լինի ոչ ավելի քան դեղահատերի ընդհանուր զանգվածի 1%-ը: 

Տարալուծուման թեստ- 6 ական դեղահատ տեղադրում են ճոճվող զամբյուղի մեջ, այն 

տեղադրում են համապատասխան միջավայրում (թերմոստատի մեջ), զամբյուղը կատարում է 

անդրադարձ շարժում ուղղահայաց հարթության մեջ և որոշում են դեղահատերի տարալուծման 

ժամանակամիջոցը: Չծածկութապատված դեղահատերի համար այն 15 ր-ից ավելի չէ, 

ծածկութապատվածների համար 30 ր: Ժամանակակից սարքավորումները կատարում են 

ժամանակի ավտոմատ գրանցում: Յուրաքանչյուր դեղահատի վերևում կա մի ծանրություն, որը 

կապված է հաղորդիչի կոնտակտային համակարգի հետ: Դեղահատի տարալուծվելուց այն իջնում 

է և ազդում է հաղորդիչի վրա, որն էլ ավտոմատ կերպով գրանցում է տարալուծման ժամանակը: 

 Լուծման արագությունը - Միայն  տարալուծման ժամանակամիջոցի որոշումը  ամբողջական 

տեղեկություն չի տալիս դեղանյութերի անջատման և նրանց կենսամատչելիության մասին: Այդ 

առումով մեծ նշանակություն է ստանում լուծման թեստը: Որոշակի ինտերվալներով կատարում 

են դեղանյութի քանակական վերլուծություն:  Տարբեր սարքավորումներ են կիրառվում: Նրանց 

հիմնական դետալը անոթ է, որտեղ ընթանում է լուծումը: Խառնումը կարող է տեղի ունենալ 

անոթի շարժմամբ, հատուկ խառնիչներով կամ դեղահատի պտտմամբ լուծող միջավայրում: 

Վերջինս կարող է լինել ցանցապատ գլան, որը պտտվում է: Դեղահատը տեղադրում են պտտվող 

զամբյուղ -ի մեջ, այն իջեցնում են լուծման միջավայր և պտտում են խիստ որոշակի արագությամբ/ 

եթե մասնավոր  հոդվածում նշված չէ - 100 պտ/ր արագությամբ: 45ր անց  ստուգում են 

քանակական պարունակությունը միջավայրում, պետք է լինի  ազդող նյութերի 75%-ից ոչ քիչ: 

Ժամանակակից սարքավորումներում փորձանմուշների վերցնելը և վերլուծությունը 

կատարվում է ավտոմատ կերպով:  Որոշակի ժամանակային ինտերվալներում լուծման 

միջավայրից փորձանմուշները անցնում են սպեկտրոֆոտոմետրի կյուվետի մեջ, ավտոմատ 

վերլուծության են ենթարկվում և գրանցում են  արդյունքները: 

 

Լցանյութեր և օժանդակ նյութեր 
 

Դեղահատերում բացի ազդող նյութերից (դեղանյութեր) հաճախ ներառվում են նաև այլ, 

լրացուցիչ նյութեր, որոնք ապահովում են դեղահատավորման նորմալ ընթացքը և դեղահատերի 

պահանջված որակը: Այդպիսի նյութերին անվանում են լցանյութեր և օժանդակ նյութեր:  

 

Լցանյութեր (նոսրացնողներ) 
Լցանյութերը, դրանք այնպիսի նյութեր են, որոնք օգտագործվում են դեղահատերի որոշակի 

զանգվածը ապահովելու համար այնպիսի դեպքերում, երբ նրա մեջ գտնվող դեղանյութը շատ 

փոքր քանակով է (0.01-0.001 գ), որովհետև նորմալ արտադրություն իրականացնելու համար 

դեղահատի զանգվածը պետք է լինի ոչ քիչ քան 50 մգ:    

Իդեալական լցանյութերիը պետք է լինեն՝ 
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 քիմիապես և ֆարմակոլոգիապես իներտ 

 կենսահամատեղելի 

 ոչ հիգրոսկոպիկ 

 անհամ կամ հաճելի համով 

 էժան 

Դրանք պետք է ցուցաբերեն՝  

 լավ կենսադեղագործական հատկություններ (օրինակ ջրալույծ կամ հիդրոֆիլ) 

 լավ տեխնիկական հատկություններ (մամլունակություն, տարողունակություն): 

Իրականում լցանյութերը չեն հանդիսանում միանգամայն իներտ  նյութեր և զգալիորեն 

ազդում են դեղանյութերի անջատման  և ներծծման արագության և լիակատարության վրա: 

Ինչպես  նաև ազդում են դեղի կայունության վրա: Այդ պատճառով էլ նրանց ճիշտ ընտրությունից  

մեծապես կախված է դեղի որակը: 

Կաթնաշաքարը, որպես լավ  լցանյութ, ընդունված է կիրառել  դեղահատերում: Այն՝ 

 լավ լուծվում է ջրում  

 լավ համ ունի 

 հիգրոսկոպիկ չէ 

 համեմատաբար իներտ է 

 ունի լավ մամլունակություն 

Միակ սահմանափակումը այն է, որ որոշ մարդիկ տոլերանտ չեն դրա նկատմամբ:  

Կան կաթնաշաքարի ամորֆ և բյուրեղական տեսակները: Բյուրեղականը ստացվում է 

կաթնաշաքարի լուծույթից՝ նստեցմամբ և կախված բյուրեղացման պայմաններից կարող է 

ստացվել մոնոհիդրատի կամ անջուր կաթնաշաքարի ձևով: Ջերմային մշակմամբ մոնոհիդրատից 

կարելի է ստանալ անջուր կաթնաշաքար: 

Ամորֆ կաթնաշաքար կարելի է ստանալ կաթնաշաքարի լուծույթի կամ սուսպենզիայի 

ցայտացրման եղանակով չորացմամբ: Ամորֆ կաթնաշաքարը ավելի լավ է լուծվում և ավելի 

մամլունակ է: Այն հաճախ կիրառվում է ուղղակի մամլան եղանակով դեղահատերի ստացման 

համար: Սակայն ավելի հիգրոսկոպիկ է և ֆիզիկապես անկայուն, համապատասխան 

պայմաններում (բարձր ջերմաստիճան, բարձր հարաբերական խոնավություն) կարող է 

ինքնուրույն բյուրեղանալ: 

Մյուս շաքարներից կիրառվում են գլյուկոզը, սորբիտոլը, մաննիտոլը: Լավ համի պատճառով 

դրանք հիմնականում կիրառվում են պաստեղներում կամ ծամվող դեղահատերում: Մաննիտոլը 

լուծվելուց ջերմություն է կլանում առաջացնելով հաճելի սառեցնող էֆֆեկտ:  

Նպատակահարմար է նաև ցելյուլոզի (թաղանթանյութ) տարբեր տեսակների կիրառումը: 

Դրանք՝ 

 կենսահամատեղելի են 

 քիմիապես իներտ են 

 ձևավորում են լավ դեղահատ 

 լավ տարալուծող, փխրունացնող  հատկություն ունեն 

Հաճախ կիրառվում են որպես չոր կապակցող նյութեր և փխրունացնող նյութեր: Համատեղելի 

են շատ դեղանյութերի հետ, սակայն հիգրոսկոպիկ են և չեն կիրառվում հեշտ հիդրոլիզվող 

դեղանյութերի հետ: Ամենից հաճախ կիրառվում է միկրոբյուրեղական ցելյուլոզը (ՄՎՑ), որը 

կարող է լինել ամորֆ և բյուրեղական ձևով: Ձևը կախված է ստացման հումքից և եղանակից: Այն 

ազդում է հիգրոսկոպիկության և մամլունակության վրա: ՄԲՑ-ն ստացվում է ցելյուլոզի 

հիդրոլիզով և ցայտացրման եղանակով չորացմամբ: 

Անօրգանական նյութերից հաճախ կիրառվում է կալցիումի ֆոսֆատը: Այն՝ 

 կենսաբանորեն իներտ է 

 ունի լավ սորունություն 

 ջրում չի լուծվում և հիգրոկոպիկ չէ 

 հեշտությամբ թրջվում է ջրով 
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Կալցիումի ֆոսֆատը թույլ ալկալի է, և անհամատեղելի է հիմնային միջավայրի նկատմամբ 

զգայուն դեղանյութերի դեպքում: 

Օժանդակ նյութերը ապահովում են դեղահատավորման զանգվածի այնպիսի 

տեխնոլոգիական հատկությունները, որոնք հաճախ պակասում են դեղանյութերին նրանցից 

դեղահատ պատրաստելու համար- լավ մամլունակություն, սորունություն, դոզավորման 

հատկություն, փխրունություն: 

Դեղահատերի արտադրությունում օգտագործվող օժանդակ նյութերը, կախված իրենց 

նշանակությունից բաժանվում են հետևյալ խմբերի՝ փխրունացնող, կապակցող (սոսնձող), 

սահունացնող  (անտիֆրիկցիոն) նյութեր և ներկանյութեր: 

Կապակցող նյութերը ապահովում են դեղահատի մեխանիկական ամրությունը:  

Դեղահատավորման զանգվածի մեջ կարող են ներմուծվել. 

ա) չոր գրանուլացման ժամանակ չոր վիճակում (ցելյուլոզ, պոլիէթիլենգլիկոլ) 

բ) խոնավ հատիկավորման ժամանակ. 

1. եթե կիրառվում է խոնավացնող լուծույթի ոչ մեծ քանակություն, կապակցող նյութը խառնուրդի 

մեջ ավելացնում են չոր վիճակում 

2. եթե խոնավացնողի քանակը մեծ է, կապակցողները ավելացնում են լուծույթի ձևով 

Որպես կապակցող նյութեր կիրառում են` 

1. մաքուր լուծիչներ (ջուր, սպիրտ), որոնք մասնակիորեն լուծում են դեղահատավորման զանգվածը: 

Սպիրտը օգտագործվում է հիգրոսկոպիկ նյութերի դեպքում, որոնք ջրի հետ առաջացնում են 

սոսնձվող, դժվար չորացող զանգված 

2. բնական կամեդներ (ակացիա, տրագականտ), ժելատինի լուծույթ (4-10%), շաքարի օշարակ (50-67 

%), օսլայի շրեշ (5-15%), ցելյուլոզի ածանցյալներ, ալգինաթթու, ալգինատներ 

Կապակցող նյութերը բաժանվում են երեք խմբի համաձայն մոդելային դեղահատերի 

ամրության:  

 մոդելային դեղահատի 1-4 կգ ամրության դեպքում կիրառում են ամուր կապակցող նյութեր- մեթիլ 

ցելյուլոզ, կարօքսիմեթիլցելյուլոզի նատրիումական աղ, պոլիվինիլպիրոլիդոն (ՊՎՊ), պոլիվինիլ 

սպիրտ 

 4-7 կգ-միջին ամրության- ժելատին, օսլայի շրեշ, ուլտրաամիլոպեկտին  

 7 կգ-ից մեծ ՝ թույլ կապակցող՝- դեքստրոզ 

 

 

Անտիֆրիկցիոն նյութեր 
 

Դեղահատավորման ժամանակ զանգվածը շփման ուժի պատճառով դժվարությամբ է հոսում 

բեռնավորող ձագարից, կպչում է պուանսոններին կամ մամլամայրին, իսկ պատրաստի 

դեղահատը դժվարությամբ է դուրս հրվում մամլամայրից: Այդ շփման ուժերը փոքրացնելու 

նպատակով կիրառում են անտիֆրիկցիոն նյութեր: Ըստ իրենց հատկությունների դրանք 

պայմանականորեն բաժանվում են 3 խմբերի՝ սահեցնողներ (սահունացնող), օծողներ և 

կպչունությունը արգելողներ: 

Սահեցնողները կպչելով մասնիկների մակերևույթին, վերացնելով նրանց 

անհարթությունները, մեծացնելով սորունությունը, նպաստում են զանգվածի արագ և 

հավասարաչափ հոսելուն բեռնավորող ձագարից, ապահովելով ճշգրիտ դոզավորումը և բարձր 

ատադրողականությունը: Նրանք սֆերիկ տեսք ունեն և հիմնականում սորուն փոշիներ են՝ տալկ, 

օսլա, կաոլին, բենտոնիտներ: Առաջ հիմնականում կիրառվում էր տալկը ոչ ավելի քան 1%-ի 

չափով, ներկայումս ավելի հաճախ կիրառվում է շատ նուրբ մանրեցված (կոլլոիդային)   

սիլիցիումի օքսիդ, «Աէրոսիլ»,-0.2 %-ի չափով:  Մագնեզիումի ստեարատը, որը հիմնականում 

կիրառվում է որպես օծող, փոքր քանակներով ՝ 1%-ից քիչ, կարող է նպաստել նաև փոշու 

սորունության մեծացմանը: 
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Օծողները փոքրացնելով շփումը կարծր նյութի և մամլամայրի պատի միջև, նպաստում են 

մամլմանը և դեղահատի հեշտ դուրս հրմանը մամլամայրից՝ կանխելով դեղահատի կողերին 

քերծվածքների առաջացումը և թասակի առանձնացումը:  

Օծման երևույթը իրականացվում է երկու հիմնական մեխանիզմներով՝ 

1. հեղուկային 

2. սահմանային 

1-ին դեպքում կիրառվում են հեղուկ օծող նյութեր, որոնք գտնվում են երկու շփվող 

մակերևույթների միջև, փոքրացնելով շփումը: Ունեն սահմանափակ կիրառում: Բացառություն է 

հեղուկ պարաֆինը, որը կիրառվում է արագ տարալուծվող դեղահատերի արտադրությունում: 

2-րդ դեպքում հիմնականում կիրառվում են կարծր, փոշենման նյութեր, որոնք շատ նուրբ են 

մանրեցված և գնդաձև են: Այդ նյութերը նուրբ շերտի ձևով պատում են նյութերի և մամլամայրի 

մակերևույթները, իջեցնելով շփման ուժերը: Շփման գործակիցը այս նյութերի դեպքում ավելի մեծ 

է, քան հեղուկ օծող նյութերի դեպքում: Սահմանային օծող նյութերից են ստեարինաթթուն, 

ստեարինաթթվի աղերը, հատկապես մագնեզիումի ստեարատը: Դրանց քանակը պետք է լինի ոչ 

ավելի քան դեղահատի զանգվածի 1%-ը: 

Օծող նյութերը խոչընդոտում են ամուր դեղահատերի ստացմանը, ինչպես նաև, լինելով 

հիմնականում հիդրոֆոբ նյութեր, փոքրացնում են տարալուծման արագությունը: Դրանցից 

են՝ստեարինաթթուն, կալցիումի և մագնեզիումի ստեարատները, ածխաջրածիններ (վազելինի 

յուղ), ԲՄՄ-եր, տվին- 80, պոլիէթիլեն օքսիդ; 

Կպչունությունը արգելողներ - ավելացվում են, որպեսզի չկպչի պուանսոնին, մամլամայրին: 

Փոքրացնում են ադհեզիայի ուժերը: Դրանցից են՝  տալկը, օսլան, որոշ չափով ստեարինաթթուն, 

ստեարատները: 

Շատ կարևոր է մի շարք նյութերի՝ տալկ, աէրոսիլ, ստեարատներ բարձր դիսպերսության 

ապահովումը: Հատկապես տալկը, ստեարատները, որոնք հիդրոֆոբ են, դժվարացնում են 

մարսողական նյութերի մուտքը դեղահատ, իջեցնելով տարալուծման արագությունը: Մինչդեռ 

բարձր դիսպերսություն ունեցող տալկի քանակը կարելի է իջեցնել մինչև ռեգլամենտով 

նախատեսվածի 1/3-ը: Տալկը, ստեարատները, աէրոսիլը էլեկտրական լիցքը վերացնում են 

մասնիկի վրայից, որը նույնպես լավացնում է նրանց սորունությունը: 

Փխրունացնողները ապահովում են դեղահատի արագ տարալուծումը ստամոքսաաղիքային  

տրակտում: Տարալուծումը կատարվում է երկու փուլով 

1. հեղուկը թրջում է դեղահատին և ծակոտիներով թափանցում ներս 

2. դեղահատը քայքայվում է փոքրագույն մասնիկների 

Ազդման մեխանիզմի համաձայն փխրունացնող նյութերը լինում են՝ 

1. Թրջելիությունը մեծացնողներ և հիդրոֆիլացնողներ: Այստեղ բացահայտ է ՄԱՆ-երի դերը 

(տվիններ): Հիդրոֆիլությունը մեծացնում են նաև շաքարը, գլյուկոզան, որոնք արագ լուծվելով, 

նպաստում են հիդրոֆիլ ծակոտիների առաջացմանը դեղահատում:  

2. Դեղահատը քայքայողներ: Սա կարող է կատարվել  

 ջրի հետ շփվելուց նյութերի ուռչեցմամբ կամ  մասնիկների նախնական չափսերի և ձևի 

վերականգնմամբ (մասնիկները ձևափոխվել են մամլման ժամանակ): Այս խմբի նյութերից են 

ալգինաթթուն և նրա նատրիումական աղը, ամիլոպեկտինը, ուլտրամիլոպեկտինը, ագար-ագարը, 

տրագականտը: Ավանդական փխրունացնող նյութ է օսլան (դեղահատի զանգված մինչև 10%-ը): 

Օսլան ազդում է և դեղահատի քայքայման մեխանիզմով (ուռչում է ջրային միջավայրում) և 

հիդրոֆիլացմամբ: Առավել արդյունավետ են ձևափոխված օսլան կամ ձևափոխված ցելյուլոզը: 

Սրանք կարելի է ներառնել 1-5%-ի չափով: 

 գազի առաջացմամբ: Ջրի հետ շփվելիս առաջանում է գազ (հիմնականում ածխածնի երկօքսիդ): 

Այդ նպատակով դեղահատի բաղադրության մեջ ներառում են լիմոնաթթվի կամ գինեքարեթթվի 

խառնուրդը նատրիումի հիդրոկարբոնատի հետ, կալցիումի կարբոնատի հետ: Դրանք կիրառվում 

են արագ տարալուծվող դեղահատերում`  «Թշշան» դեղահատեր: 

Ներկանյութեր 
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1. արտաքին տեսքի ապահովման նպատակով 

2. որևէ խմբի դեղերի նշման նպատակով-օր. քնաբեր, թունավոր 

Ինդիգո (կապույտ է), տետրազին (դեղին), թթվային կարմիր 2C, տրոպեոլին ՕՕ,էոզին 

Պիգմենտայինններից - սպիտակ պիգմենտ - տիտանի դիօքսիդ; Հեռանկարային են 

հանդիսանում բնական ներկանյութերը` քլորոֆիլ, կարոտինոիդներ, ներկված յուղաշաքարներ: 

 

Հատիկավորում 
Հատիկավորումը  դա փոշենման նյութերի մասնիկների միացմամբ որոշակի մեծության 

համասեռ և ամուր հատիկների ստացումն է: Դեղահատավորման և պատիճների  ստացման 

համար կիրառվող հատիկների  չափերը տատանվում են 0.2-ից  0.5մմ սահմաններում, իսկ ավելի 

մեծ հատիկները՝ մինչև 4մմ,  կարող են կիրառվել որպես առանձին դեղաձև: 

Դեղահատավորման համար հատիկավորված զանգվածի կիրառումը հնարավորություն է 

տալիս`  

1. կանխելու բազմակոմպոնենտ դեղահատավորման զանգվածի շերտավորումը 

2. բարելավելու դեղահատավորման զանգվածի սորունությունը 

3. ապահովելու մամլամայրի մեջ մատակարարման հաստատուն արագություն (դոզավորման 

ճշտություն) 

4. ակտիվ նյութի հավասաչափ բաշխում 

Հատիկավորումը լինում է չոր և խոնավ: Առավել տարածված է խոնավ հատիկավորումը: Այս 

դեպքում օգտագործվում է հատիկավորման հեղուկ, որը նպաստում է մասնիկների միացմանը: 

Այս եղանակը` 

 գրեթե ունիվերսալ է 

 չի պահանջում բարդ և թանկ սարքավորումներ 

 հնարավորություն է տալիս ստանալու մամլման բոլոր պահանջներին բավարարող արտադրանք 

Խոնավ հատիկավորումը կատարվում է հետևյալ էտապներով` 

1. չոր դեղանյութերի խառնումը լցանյութերի, օժանդակ նյութերի հետ 

2. փոշիների խառնում հատիկավորող հեղուկի հետ 

3. բուն հատիկավորում (հատիկների ստացում) 

4. չորացում 

5. մաղում (ստանդարտացում ըստ չափերի) 

6. փոշեցանում (սահունացնող նյութերի ավելացում) 

1. -2. Փոշիների խառնում և խոնավացումը սովորաբար համատեղվում է և կատարվում է թիակային 

տիպի խառնիչներում, հաճախ կիրառվում են մոլորակային խառնիչներ համասեռ խառնուրդ 

ապահովելու համար: Այն պահանջում է մեծ հզորություն և խառնվում է 15ր-ից մինչև 1 ժ: 

Վտանգավոր է գերխոնավացումը- դրա արդյունքում ցանցի անցքերը խցանվում են  և  չորանալուց 

հետո ստացվում են կարծր հատիկներ, որոնք հետագա խառնման ընթացքում վերածվում են մանր 

փոշու: Առաջնային մասնիկների միացման համար կիրառում են հատիկավորող հեղուկներ, որոնք 

պետք է թունավոր չլինեն և հեշտ հեռացվեն: Որպես հատիկավորող հեղուկներ կիրառում են ջուր, 

էթանոլ, իզոպրոպանոլ, առանձին առանձին կամ խառնուրդների ձևով: Հատիկավորող հեղուկ 

կարող է կիրառվել առանձին, կամ ավելի ընդունված է կապակցող նյութերի լուծույթը: Ջրի 

կիրառումը որպես հատիկավորող հեղուկ նպատակահարմար է էկոլոգիական և տնտեսական 

տեսակետից: Թերություները` դեղանութերի հնարավոր հիդրոլիզ, երկարատև չորացում, 

ջերմության երկարատև ներգործություն: Հիդրոլիզի ենթակա նյութերի դեպքում օգտագործում են 

օրգանական լուծիչներ:  

3. Բուն հատիկավորումը կատարվում է խոնավ զանգվածը ամուր մաղերի միջով տրորմամբ 

անցկացնելով:  Այն սարքավորումները, որոնց միջոցով կատարվում է հատիկների ստացումը, 

կոչվում են հատիկավորող մեքենաներ կամ գրանուլյատորներ:  
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Պարզագույն գրանուլյատորը (նկ.47) բաղկացած է աշխատանքային խցից, որի մեջ 

բեռնավորող ձագարից լցվում է խոնավ զանգվածը: Ներսում գտնվող շնեկները կամ թիակները 

զանգվածը տրորում են մաղերի պատերին: 

 
Նկ.47 

 

 

 
Նկ.48 

Արագընթաց խառնիչ գրանուլյատորներ (նկ.48): Այդ տիպի սարքավորումներում խառնման, 

խոնավացման  և հատիկավորման գործընթացները համատեղվում են:  Հերմետիկ  ծավալ է, 

ուռուցիկ հատակով: Երկու խառնիչներ են, մեկը կենտրոնական քերիչ է (1), որը զանգվածին 

հաղորդում է կարգավորված շարժում, մյուսը (2) ոչ ստանդարտ մասնիկների ջարդման համար է, 

որի արագությունը 10 անգամ ավելի մեծ է մյուսից: Սարքում կատարվում է խառնում և 

հատիկավորում: Զուտ խառնումը տևում է 3-5 րոպե: Խոնավ հատկավորման դեպքում  

խառնուրդին ավելացնում են հատիկավորող հեղուկը և  խառնում են ևս 3-10 ր: Դրանից հետո 

քերիչի դանդաղ պտույտի պայմաններում դատարկում են պատրաստի արտադրանքը, անց են 

կացնում մաղով և  30-90 վրկ չորացնում  կեղծ եռման շերտում: Առավելությունը այն է, որ  

խառնումը, խոնավացումը, հատիկավորումը կատարվում են միևնույն սարքում և ամբողջ 

գործընթացը տևում է մի քանի րոպե: Դժվար է հսկումը և անզգուշության դեպքում շատ արագ 

որակյալ հատիկները կարող են վերածվել անորակի: Գործընթացը շատ զգայուն է ելանյութերի 

փոփոխությունների նկատմամբ: Հատիկավորման վերջնական պահը ճիշտ որոշելու համար 

անհրաժեշտ մոնիտորինգ են  իրականացնում 

4. Հատիկների չորացում 
Պարզագույն եղանակը չորացումն է չորացնող պահարաններում, որը երկարատև է, 

հնարավոր է լուծված նյութի տեղաշարժ դեպի մակերեսային շերտեր, շփման տեղում հատիկները 

կպչում են իրար: Անհրաժեշտություն է առաջանում առանձնացնելու դրանք խառնմամբ կամ 

մաղելով:  

Առավել հարմար եղանակը կեղծ եռման շերտում կատարվող չորացումն է:  

Առավելությունները`  

 բարձր ինտենսիվություն 

 էներգիայի ծախսի կրճատում 

 լրիվ ավտոմատացման հնարավորություն 

 սորուն արտադրանքի ստացում 

Օդը ներծծվում է մթնոլորտից, տաքացվում է, ֆիլտրվում և որոշակի ճնշման տակ անցնում 

ռեզերվուարի միջով (2), որում բունկերից (1) լցվում են հատիկները: Օդի հոսքում առաջանում է 

կեղծ եռման շերտ և արագ չորացում: 

5. Մաղում 

Համաչափ մասնիկներ ստանալու համար հատիկների զանգվածը անց են կացնում մաղերով: 

Եթե ստացված մասնիկները շատ անհամաչափ են և մեծ չափսերով, մաղերով անցկացնում են 

ուժի կիրառմամբ, ճնշմամբ, այսինքն իրականացնում են չոր հատիկավորում:  

6. Փոշեցանում (սահունացնող նյութերի ավելացում): Սա կարող է կատարվել կեղծ եռման շերտում: 

Հատիկավորման ավանդական եղանակը երկարատև է, պահանջում է մի քանի 

սարքավորումներ, նյութի տեղափոխման ժամանակ հնարավոր է նյութական կորուստ: 

Առավելություններն են`  
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 շատ զգայուն չեն հատիկների բաղադրանյութերի փոփոխությունների նկատմամբ (ունիվերսալ են) 

 հեշտ է վերահսկվում հատիկավորման վերջնական կետը: 

Այժմ մեծ արտադրություններում կիրառվում են ավելի ժամանակակից սարքավորումներ: 

Հատիկավորում կեղծ եռման շերտում (նկ.49) - սա նունպես խոնավ հատիկավորման  տեսակ է, 

սակայն տեխնիկապես առավել կատարելագործված է և հեռանկարային, քանի որ 

հնարավորություն է տալիս համատեղելու խառնման, հատիկավորման, չորացման և փոշեցանման 

գործընթացները մեկ սարքում և կազմակերպել անհընդհատ արտադրություն բարձր 

արտադրողականությամբ: Կեղծ եռման շերտում նախ կատարվում է խառնում, հետո խոնավացում 

հատիկավորող հեղուկով շարունակվող խառնման պայմաններում: 

 
Նկ.49 

Այս սարքը նմանատիպ չորացման սարքից տարբերվում է ցայտացրող հարմարանքով, որով 

ցայտացրվում է հատիկավորող հեղուկը: Ժամանակ առ ժամանակ այն դադարեցվում է և 

հատիկները չորացվում են: 

Առավելությունները` 
1. արտադրական ցիկլի կրճատում (11-30 ժ-ի փոխարեն տևում է 25-45 րոպե) 

2. օգտագործվող սարքավորումների կրճատում (5-ից մնում է երկուսը) և համապատասախանաբար՝ 

արտադրական տարածքների կրճատում մոտ 50%-ով 

3. աշխատանքի աշխատատարության կրճատում, քանի որ կրճատվում են ձեռքով կատարվող որոշ 

գործընթացներ 

4. հատիկների ֆրակցիոն կազմը ավելի համասեռ է, հիմնականում ստացվում են 0.25-ից 1.5 մմ 

մեծության մասնիկներ 

Թերությունը սարքավորման բարդությունն է և մինչև հատիկավորումը որոշակի 

նախապատրաստական աշխատանքի կատարումը, գործընթացի չափանիշների մշակումը 

կախված նյութի տեսակից: 

 

Հատիկավորում ցայտացրմամբ 
 

Այս մեթոդը նպատակահարմար է կիրառել այն դեպքում, եթե երկարատև շփումը ջերմակրի 

հետ անցանկալի է (անտիբիոտիկներ, էնզիմներ, բուսական և կենդանական լուծամզվածքներ)  և 

հատիկավորումը կարող է կատարվել անմիջապես լուծույթից:  

Նյութի լուծույթը կամ դիսպերսիան հեղուկում ցայտացրվում է չորացման խցում, որտեղ 

ներքևից մատակարարվում է տաք օդ: Շատ բարձր դիսպերսվածության շնորհիվ (շփման մեծ 

մակերես) կատարվում է արագ ջերմափոխանակություն և զանգվածափոխանակություն, և 

առաջանում են հատիկներ: Դրանք գնդաձև են և ծակոտկեն: Այս եղանակով կարելի է ավելի կոշտ, 

առաձգական  նյութից ստանալ ավելի պլաստիկ, մամլունակ նյութ: Չորացումը մի քանի վրկ է 

տևում և չնայած ջերմակրի ջերմասիճանը  բարձր է (մինչև 2000C), գերտաքացման վտանգը 

բացառվում Է:  

Կարող է իրականացվել երկու տարբերակով` 
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1. լցանյութերի և օժանդակ նյութերի սուսպենզիայի ցայտացրում: Ստացված հատիկները հետո 

խառնում են նուրբ մանրեցված դեղանյութի հետ, եթե անհրաժեշտ է հատիկների կազմից 

բացակայող օժանդակ նյութերի հետ: 

2. դեղանյութերի և օժանդակ նյութերի լուծույթի կամ սուսպենզիայի ցայտացրում 

Ստացված հատիկները ունեն լավ սորունություն, հեշտ մամլվում են: 

Թերությունները` 
 ծավալուն սարքավորումներ,  

 էներգիայի մեծ ծախս 

Այդ պատճառով էլ այն կիրառվում է միայն շատ թանկ պատրաստուկների ստացման համար:  

Խոնավ հատիկավորման արդյունքում հաճախ ստացվում են անհամաչափ, երկարավուն, 

անհարթ մակերեսով մասնիկներ, այդ պատճառով էլ չորացումից հետո կատարվում է հատիկների 

կլորացում, կոկում: Այդ գործընթացը  կատարվում է մարմերիզերում (նկ.50), որն իրենից 

ներկայացնում է գլանաձև անոթ, որի հիմքի մոտ 400-1600 պտ/ր արագությամբ պտտվում է 

անհարթ մակերեսով մի սկավառակ: Պտտվելու հետևանքով, կենտրոնախույս և շփման  ուժերի 

ազդեցությամբ գլանաձև հատիկները վերածվում են սֆերիկ մասնիկների: 

 
Նկ.50 

 

Չոր հատիկավորում 
 

 Չոր հատիկավորմամբ փոշու առաջնային մասնիկները վերածվում են հատիկների 

միայն ճնշմամբ, առանց նախնական խոնավացման: Այս եղանակի առավելությունը խոնավության 

և ջերմային գործոնների բացակայությունն է: Երկու տեսակի սարքավորումներ են անհրաժեշտ՝ 

1. մամլիչներ, որոնց միջոցով փոշուց կստացվեն բրիկետներ: Այդ սարքավորումներին անվանում են 

կոմպակտորներ (նկ. 51): Կոմպակտորներով փոշենման զանգվածը ենթարկում են սկզբնական 

խտացման (կոմպակտացման) կոմպակտորներում ստանալով բրիկետներ: 

2. Աղացներ, որոնց միջոցով այդ բրիկետները մանրեցվում են և ստացվում են հատիկներ, որոնք 

ավելի լավ սորունություն ունեն, քան ելքային փոշին: 

     Առավել հեռանկարային են այն կոմբինացված սարքավորումները, որոնցում  

համատեղվում են կոմպակտացումը, մանրեցումը և ստացված հատիկների առաջացումը: 

Դրանցից է մամլիչ գրանուլյատորը (նկ.52): Աշխատանքային դետալները մամլիչ գլաններ են: 

Դրանք դատարկ գլաններ են, արտաքին մակերեսին ատամիկներ ունեն, միջատամային 

տարածություններում անցքեր կան: Հարկադրական մատակարարումը իրականացնում է շնեկը: 

Պտտվելով հակառակ ուղղություններով գլանները զանգվածը անց են կացնում այդ անցքերով 

դեպի գլանի ներսը:  Գլանների ներսում տեղադրված են դանակներ, որոնք կտրատում են 

հատիկները: Հատիկների ձևը և չափերը կախված են անցքերի չափից և ձևից: 
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Նկ.51 

 

 
Նկ.52 

 

 ԴԵՂԱՀԱՏԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Մամլման ամբողջ ընթացքը կարելի է  պայմանականորեն բաժանել երեք էտապի՝ 

1. խտացում կամ ենթամամլում; 

2. կոմպակտ մարմնի առաջացում; 

3. կոմպակտ մարմնի ծավալային սեղմում: 

Առաջին էտապում արտաքին ուժերի ազդեցությամբ տեղի է ունենում մասնիկների մոտեցում 

և խտացում ի հաշիվ մասնիկների տեղաշարժի և ազատ տարածությունների լրացման: Այս 

դեպքում հաղթահարվող դիմադրությունները մեծ չեն և խտացում նկատվում է արդեն փոքր 

ճնշումների դեպքում: Այդ ժամանակ հիմնական էներգիան ծախսվում է հիմնականում 

հաղթահարելու միջմասնիկային շփման (կոհեզիոն) և մասնիկների և մամլամայրի շփման 

(ադհեզիոն) ուժերը: 

Երկրորդ էտապում  ճնշումը ավելանում է և  նյութը ինտենսիվորեն  խտանում է ի հաշիվ նրա, 

որ մասնիկները դեֆորմացվում են և մոտենում են միմյանց, լցնելով բոլոր ազատ 

տարածությունները: Կատարվող պլաստիկ և առաձգական դեֆորմացիաները հնարավորություն 

են  տալիս մասնիկներին փոխադարձորեն սեպվելու միմյանց միջև, որը մեծացնում է 

կոնտակտային մակերևույթը: Որոշ դեպքերում էլ մասնիկի ամրության սահմանը հաղթահարելիս 

մասնիկները փշրվում են առաջացնելով ավելի փոքրերը և ավելի մեծացնելով կոնտակտային 

մակերևույթները: Այս բոլորի արդյունքում այս էտապում առաջանում է կոմպակտ ծակոտկեն 

մարմին; 

Երրորդ էտապում ճնշման մեծացման հետևանքով դեղահատի մեխանիկական ամրությունը 

փոխվում է աննշան: Հավանաբար տեղի է ունենում ծավալային սեղմում, առանց կոնտակտային 

մակերեսների զգալի մեծացման: 

Իրականում այս երեք էտապների միջև կտրուկ սահման դնել հնարավոր չէ: 

Դեղահատերի ստացման համար հիմնականում կիրառում են 25-ից 250 մՊԱ ճնշում: 

Ինչպիսի՞ ուժեր են ապահովում դեղահատավորման արդյունքում մասնիկների կպչելը 

միմյանց: Գոյություն ունի մի քանի հիպոթեզներ, որոնք բացատրում են դեղահատերի առաջացման 

մեխանիզմները: Դեղահատերի ներսում մասնիկները միմյանց կպչում են հիմնականում 

ներքոհիշյալ 5 մեխանիզմներով` 

1. կարծր կամուրջներ - Կարծր կամուրջներ առաջանում են այպես կոչված կապերի դիֆուզիոն 
տեսության համաձայն: Երբ մասնիկների մոլեկուլները դիֆուզիոն եղանակով խառնվում են 

միմյանց և առաջանում է անընդհատ  կարծր ֆազ: Այդպիսի ժամանակավոր շարժունակություն  

մասնիկների մոլեկուլները ձեռք են բերում ժամանակավորապես, մամլման ժամանակ: Այդպիսի 

կամուրջներ կարող են առաջանալ նաև  ճնշման ազդեցությամբ որոշ նյութերի հալվելու 

հետևանքով: Այդպիսի նյութերից են` ֆենիլսալիցիլատը, հեքսամեթիլեն տետրամինը, 

բրոմկամֆորան, նատրիումի քլորիդը: Այդ նյութերը հալվում են ամենաբարձր ճնշման կետերում, 

ձուլվում միմյանց և կարող են առաջացնել ամուր բազմա- բյուրեղական ագրեգատ, որը հեղուկ 

միջավայրում երկար ժամանակ չի տարալուծվում: 
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2. կապեր հեղուկների միջոցով (մազանոթային կամ մակերևույթային լարվածության ուժեր) - Մյուսը 

դա մազանոթային տեսությունն է: Զանգվածի ծակոտիներում գտնվող հեղուկը դուրս է մղվում և 

պատում մասնիկների արտաքին մակերեսը և մակերևույթային լարվածության շնորհիվ 

առաջանում է կոմպակտ մարմին: 

3. կապակցող նյութերի կամուրջներ (մածուցիկ կապեր և ադսորբցիոն շերտեր) - Կապակցող 

նյութերը կամուրջներ են առաջացնում նյութի մասնիկների միջև: 

4. միջմոլեկուլային և էլեկտրոստատիկ - Մամլման ճնշման ազդեցությամբ մասնիկները մոտենում են 

և առաջանում են պայմաններ միջմոլեկուլային (Վան Դեր Վալսյան) և էլեկտրոստատիկ ուժերի 

փոխազդեցության համար: Միջմոլեկուլային ուժերը գործում են,  երբ մասնիկները իրար մոտենում 

են 10-6  -10-7 սմ: Այդ ուժերի մեծությունը ուղիղ համեմատական է մասնիկների շփման մակերեսին: 

Նույնիսկ շատ ուժեղի ճնշման դեպքում այդ մակերեսը շատ չի մեծանում նախնականից  

(նոմինալից), այդ պատճառով էլ այս տեսությունը ևս ամբողջական չէ: 

5. մեխանիկական - Ճնշման ազդեցությամբ մասնիկները մեխանիկորեն կարող են իրենց 

ելուստներով և ակոսներով փոխադարձորեն կառչել միմյանցից կամ սեպվել միջմասնիկային 

տարածության մեջ: Սա ապացուցվել է փորձով. ինչքան մասնիկների մակերևույթը անհարթ է,  

այնքան դեղահատը ամուր է ստացվում: 

Մամլման վրա մեծ ազդեցություն է թողնում  նյութում գտնվող խոնավությունը: Օպտիմալից 

քիչ լինելու դեպքում փոշու մամլունակությունը թուլանում է: Հիդրոֆիլ նյութերում մասնիկների 

մակերեսին ադսորբցված է ջրային թաղանթ մինչև 3 մկմ հաստությամբ: Այն ամուր կապված է, 

ազատ չի տեղաշարժվում  և չի խանգարում Վան Դեր Վալսյան  ուժերին: Նպաստում է 

մասնիկների ազատ տեղաշարժին և լավ կողմնորոշվելուն, դասավորվելուն միմյանց նկատմամբ: 

Օպտիմալից ավել լինելու դեպքում առաջանում է ավելի հաստ շերտ, վանդերվալսյան ուժերը 

թուլանում են, թուլանում է նաև դեղահատի մեխանիկական ամրությունը 

 

ԴԵՂԱՀԱՏԵՐԻ ԾԱԾԿՈՒԹԱՊԱՏՈՒՄԸ 
 

Դեղահատերի ծածկութապատումը կարող է կատարվել հետևյալ նպատակներով` 

1. արտաքին տեսքի ապահովման համար 

2. քողարկելու տհաճ համը, հոտը, ներկելու հատկությունը 

3. ավելացնելու մեխանիկական ամրությունը 

4. պաշտպանելու արտաքին ազդեցություններից /ավելացնում է մեխանիկական ամրությունը/ 

5. կրճատվում է խաչաձև աղտոտման վտանգը արտադրությունում: Փաթեթավորման  ժամանակ 

պակասում է դեղահատերից անջատվող  փոշին  

6. տեղայնացնելու կամ երկարացնելու  դեղի ազդեցությունը 

7. պաշտպանելու կերակրափողի կամ ստամոքսի լորձաթաղանթը դեղի գրգռիչ ազդեցությունից 

Ծածկութապատումը իրականացնում են երեք եղանակներով` 

 դրաժեավորմամբ 

 թաղանթապատմամբ  

 մամլմամբ 

 

Դրաժեավորմամբ 
Իրականացվում է դրաժեավորման կաթսաներում (նկ.53): Ձվաձև պտտվող կաթսա է, 

տեղադրված թեք առանցքի վրա: Պտտման արագությունը 20-60 պտ/ր: Կիրառում են հոսքային 

գծեր բաղկացած 2-6 կաթսայից: Ծանրաբեռնվածությունը-ծավալի 1/5-1/6-ը: Մեծ 

ծանրաբեռնվածության դեպքում դեղահատերը կարող են քայքայվել պտտվող զանգվածի 

ազդեցությամբ, փոքր ծանրաբեռնվածության դեպքում- մաշվում են, որովհետև ինտենսիվորեն են 

խառնվում: Ծածկութապատում են սովորաբար երկուռուցիկ դեղահատերը: 
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Նկ.53 

Փուլերը` 

1. Աստառապատում - Սա կատարվում է, որպեսզի դեղահատերի մակերևույթին առաջացնի 

անհարթ մակերևույթ, հիմնարար շերտ, որին հեշտությամբ կամրանա հաջորդ շերտը: 

Դեղահատերը լցնում են կաթսայի մեջ և պտտման պայմաններում խոնավացնում են շաքարի 

օշարակով, հետո հավասարաչափ ցանում են սկզբում ալյուր, 3-4 ր հետո մագնեզիումի հիմնային 

կարբոնատ: 25-30 ր հետո կաթսայի մեջ տրվում է ֆիլտրված օդ (40-50): Կրկնվում է 2-3 անգամ: 

2. Խմորապատում - Աստառապատված դեղահատերի վրա լցնում են խմորանման զանգված (1կգ 

ալյուրին 2լ օշարակ), և ցանում են մագնեզիումի հիմնային կարբոնատ: Հետո 30-40 ր տաք օդ: այս 

օպերացիան կրկնվում է 14 անգամ: Վերջին բաժնին ավելացնում են նաև ներկանյութ: Դեղահատի 

զանգվածը ավելանում է 2 անգամ: Չորացման ռեժիմը պետք է խստորեն պահպանել, այլապես 

չորացման ընթացքում թույլ տրված խախտումների հետևանքով կարող են ծածկույթի ճաքեր 

առաջանալ: 

3. Հղկում - Շաքարի օշարակ և ժելատին: 

4. Փայլեցում - Բուսական յուղ, մեղրամոմ,սպերմացետ, բուտիլացետատ, բուտիլ սպիրտ: 

Թերությունները` 
1. կշիռը ավելանում է 30-50%-ի չափով 

2. երկարատև է (8 և ավելի ժամ), բազմափուլային  է 

3. ստացվում են հիմնականում միայն գնդաձև դեղահատերը 

 
Թաղանթային ծածկութապատում 
Դեղահատերը պատվում են թաղանթագոյացնող նյութի լուծույթով, որից հետո լուծիչը 

հեռացվում է: Առաջանում է բարակ (0.05-02 մմ կարգի) թաղանթ: 

Ներկայումս ամենից հաճախ  կիրառվող եղանակն է, շնորհիվ նրա, որ  

 քիչ են ավելացնում դեղահատի զանգվածը (2-3%) 

 տնտեսապես հարմար են 

 արտադրանքը ավելի որակյալ է 

 պահպանում է դեղահատի նախնական ձևը, հնարավոր է դեղահատի վրա նշել դեղի անունը, 

ակոսիկներ ստեղծել (դեղահատը կիսելու համար) 

 արտադրությունը ավտոմատացված է 

 արտադրության ժամանակը կարճ է (1.5-2 ժամ) և սովորաբար 1 փուլով  

 այս եղանակով կարելի է ստանալ դեղահատեր դեղանյութի անջատման արագության 

կարգավորմամբ 

Կիրառվող ծածկութանյութի տիպային բաղադրությունը` 

 թաղանթագոյացնող նյութ (պոլիմեր) 

 պլաստիֆիկատոր 

 ներկանյութ 

 լուծիչ 

Թաղանթագոյացնող նյութին ներկայացվող պահանջները` 
 Լուծելիություն - սովորական դեղահատերի դեպքում ցանկալի է, որ թաղանթը լինի ջրում լավ 

լուծելի, չխոչընդոտելու դեղանյութի անջատմանը, երկարացված ազդեցության դեպքում՝ 

թափանցելիությունը պետք է ընտրվի: 
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 Մածուցիկություն - ցանկալի է ոչ բարձր մածուցիկությունը 

 Թափանցելիություն - հաճախ պահանջվում է այնպիսի թաղանթների առկայություն, որոնք կարող 

են պաշտպանել արտաքին միջավայրի ազդեցությունից (խոնավություն, գոլորշիներ) 

 Մեխանիկական հատկություններ – պետք է ապահովեն համապատասխան ամրություն 

Ջրալույծ թաղանթները – լավացնում են արտաքին տեսքը, ուղղում են համը և հոտը, 

պաշտպանում են մեխանիկական վնասվածքներից: ՊՎՊ, ՄՑ, հիդօսիպրոպիլմեթիլցելյուլոզ 

կարբօսիմեթիլ ցելյուլոզի նատրիումական աղ 

Ստամոքսահյութում քայքայվող թաղանթներ - Սրանք լավ պաշտպանում են դեղահատերը 

խոնավության ազդեցությունից, միևնույն ժամանակ չեն խանգարում, որ ստամոքսահյութում 

արագ քայքայվեն (10-30 ր): Պոլիմերներ են, որոնք իրենց մոլեկուլում ունեն հիմնային բնույթի 

տեղալիչներ`ամինոխմբեր (դիէթիլամինոմեթիլցելյուլոզ, բենզիլամինոցելյուլոզ): Կիրառվում է այդ 

նյութերի լուծույթը օրգանական լուծիչներում-էթանոլ, իզոպրոպանոլ, ացետոն: 

Աղիներում լուծվող ծածկույթներ - ացետիլֆտալիլ ցելյուլոզ, մետաֆտալիլցելյուլոզ, 

պոլիվինիլացետիլֆտալատ, դեքստրինի, լակտոզի, մաննիտի ֆտալատներ: 

Անլուծելի ծածկույթներ- Միկրոծակոտկեն թաղանթներ են: էթիլցելյուլոզա, ացետիլ 

ցելյուլոզա: Մարսողական հյութերը թափանցում են  ներս և  լուծում են դեղանյութը: Լուծված 

նյութը դիֆուզիայի եղանակով դուրս է գալիս (դեղանյութերի կարգավորված անջատում): 

Պլաստիֆիկատորները կիրառվում են թաղանթագոյացնող նյութը ավելի առաձգական 

դարձնելու համար, որպեսզի ծածկույթը չճաքի: Կիրառվում են` 

 բազմատոմ սպիրտներ-պոլիէթիլեն գլիկոլ 400 

 օրգանական էսթերներ-դիէթիլ ֆտալատ 

 ճարպային նյութեր/գլիցերիդներ-կոկոսի յուղ 

Ներկանյութեր - նախընտրելի է ջրում չլուծվող պիգմենտների կիրառումը, որոնց 

առավելություններն են ջրալույծների համեմատ` 

 քիմիապես ավելի կայուն են լույսի նկատմամբ 

 ապահովում են ավելի անթափանց ծածկույթ 

 բարելավում են ծածկույթի անթափանցությունը ջրային գոլորշիների, խոնավության նկատմամբ 

Օրինակ կիրառվող ներկանյութերց են` տիտանի օքսիդ, երկաթի օքսիդ և հիդրօքսիդ, 

ինդիգոկարմին, տետրազին, էոզին,քլորոֆիլ, կարոտին: 

  Լուծիչներից այժմ նախընտրելի է ջրի օգտագործումը, որովհետև օրգանական լուծիչների 

օգտագործումը առաջադրում է մի շարք խնդիրներ` 

 էկոլոգիական-անթույլատրելի չօգտագործված լուծիչի անցումը միջավայր, իսկ դրանց 

արդյունավետ հեռացումը թանկ է 

 անվտանգություն-այդ լուծիչները հիմնականում հրավտանգ են, պայթունավտանգ և թունավոր 

 ֆինանսական-պայթունավտանգ և հրավտանգ լինելը պահանջում է անվտանգության լրացուցիչ 

ծախսերի իրականացում: Այդ լուծիչները, և նրանց պահպանման և որակի հսկման ծախսերը 

ավելի մեծ են 

 թաղանթում լուծիչի մնացորդի հնարավոր առկայությունը պահանջում է լրացուցիչ 

ուսումնասիրություններ: 

 

Թաղանթային ծածկութապատման եղանակները 
 

Դրաժեավորման կաթսայում: Թաղանթագոյացնող լուծույթը ցայտացրվում է հետո 5-10 ր 

տրվում է սառը օդ: 

Կեղծ եռման շերտում- Դրաժեավորման կաթսաների ջերմահաղորդականությունը ցածր է, այդ 

պատճառով էլ ջրային լուծույթների կիրառման դեպքում ծածկութապատումը շատ դանդաղընթաց 

է: Այդ դեպքում օգտվում են կեղծ եռման շերտից: 

Կենտրոնախույս սկզբունքով աշխատող  սարքում: Կենտրոնախույս ուժերի շնորհիվ 

դեղահատերը անցնում են թաղանթագոյացնող նյութի լուծույթի միջով, չորացվում են օդի հոսքում: 
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Արտադրանքի  բարձր որակ ապահովելու  համար անհրաժեշտ է ապահովել՝ 

1. ցայտացրվող լուծույթի համապատասխան դիսպերսվածություն 

2. խառնման ճիշտ ռեժիմ 

3. ճիշտ ջերմային ռեժիմ 

4. փոշիով և լուծիչի գոլորշիներով հագեցած օդի արագ և լիակատար հեռացում 

Իդեալական թաղանթային ծածկույթը պետք է ապահովի հավասարաչափ թաղանթ և 

գունավորվածություն, լոգոտիպերը և ակոսիկները պետք է պարզորոշ նկատվեն: 

Ի՞նչ թերություններ կարող են նկատվել ծածկութապատման ժամանակ 

1. ոչ ճիշտ չորացման ռեժիմի դեպքում դեղահատերը կարող են կպչել միմյանց 

2. լուծույթի որակից կախված դեղահատերի ակոսները կարող են  փակվել թաղանթով, կամ այդ 

տեղերում թաղանթը կարող է ընդհատվել, ճեղքվել 

 

 
Ծածկութապատում մամլմամբ 
 

Սա մամլմամբ  չոր ծածկույթների տեղադրումն է դեղահատերի վրա: Դա կատարվում է 

հատուկ մեքենաներում, որոնք կրկնակի մամլման մեքենաներն են: Այսինք երկու մեքենաների 

համակցում-ռոտորային դեղահատավորման մեքենա և հատուկ ծածկութապատման: Առաջինում 

պատրաստվում են դեղահատի միջուկները-երկուռուցիկ, որը փոխանցող սարքի միջոցով տրվում 

է երկրորդ ռոտորին, որի մամլամայրի մեջ լցված է ծածկութապատման նյութը և կատարվում է 

ծածկութապատում մամլմամբ: Այն կատարվում է մի քանի փուլով (նկ.54): 

Նախ մամլամայրի մեջ լցվում է ծածկութապատող նյութի մի մասը, որն  ապահովում է 

ստորին ծածկույթը, դրա մեջ դրվում է դեղահատը, այն մի փոքր մամլվում է վերին պուանսոնով, 

հետո նրա վրա լցվում է երկրորդ բաժինը, նորից կատարվում է ենթամամլում: Դեղահատի 

ծածկույթի  վերջնական ձևավորումը կատարվում է միաժամանակ վերին և ստորին 

պուանսոններով մամլմամբ: 

 
Նկ.54 

Մամլմամբ  ծածկութապատումը հնարավորություն է տալիս` 

 ստանալ երկարացված ազդեցության դեղաձևեր,  

 հաղթահարել անհամատեղելիությունների պրոբլեմը, 

 ապահովել դեղերի ազդման հաջորդականությունը, 

Այս եղանակով ծածկութապատումը շատ արագընթաց  գործընթաց է: 

Թերությունները`  

 խոտանը չի վերականգնվում 

 ծածկութապատման համար շատ նյութ է ծախսվում 

 դեղահատի զանգվածը և չափերը մեծ են 

 թաղանթը հասարաչափ չէ 

 շատ ծակոտկեն է (խոնավություն է ներծծում) 
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 ապրանքային տեսքը հաճելի չէ 

Բացի պաշտպանիչ, համը հոտը քողարկելու կամ հաճելի տեսք հաղորդելու համար 

կիրառվելուց դեղահատերի ծածկութապատումը կիրառվում է նաև ֆունկցիոնալ նպատակով, 

օրինակ երկարացնելու կամ տեղայնացնելու դեղի ազդեցությունը: Այդպիսի ծածկութապատումը 

կոչվում է ֆունկցիոնալ: 

 

Դեղանյութի անջատման արագությունը վերահսկող ծածկութապատում 
 

Այդ նպատակով ծածկութապատում են և դեղահատերը  և միկրոմասնիկները (հատիկները): 

Ծածկութապատվելուց հետո այդ միկրոմասնիկները կարող են լցվել կամ կարծր 

դեղապատիճների մեջ (սպասուլներ), կամ մամլվել որպես դեղահատեր, այնպիսի ճնշմամբ, որ 

թաղանթները չվնասվեն: Որպես թաղանթագոյացնող նյութեր կիրառվում են այնպիսի 

պոլիմերներ, որոնք ջրում լավ չեն լուծվում և քիչ թափանցելի են-էթիլ ցելյուլոզ և ակրիլատի 

ձևափոխված ածանցյալներ:  

Այդպիսի ծածկութապատված միկրոմասնիկների (պելլետներ) կիրառոււմը հաճախ ավելի 

նպատակահարմար է քան դեղահատերինը, որովհետև` 

 փոքր չափսերը (0.7-2.0 մմ) հնարավորություն են տալիս ավելի հեշտ անցնելու ստամոքսաղիքային 

տրակտ 

 ամբողջական դեղահատերը հաճախ  տարալուծվելով ստամոքսի որոշակի հատվածում գրգռում 

են այն և կարող են առաջացնել խոց: Իրենց չափսերի պատճառով դա պելլետներին չի սպառնում: 

 եթե առանձին պելլետը վնասվի և նրա պարունակությունը միանգամից ամբողջությամբ անջատվի, 

դա լուրջ վտանգ չի ներկայացնի հիվանդի համար: 

Աղիքային (էնտերալ) ծածկութապատումը կիրառվում է կանխելու դեղահատի տարալուծումը 

ստամոքսի թթվային միջավայրում մի շարք պատճառներով՝ 

 պաշտպանելու թթվային միջավայրի ազդեցությունից այն դեղանյութերին, որոնք քայքայվում են 

ցածր pH-ի պայմաններում 

 պաշտպանելու ստամոքսը  որոշ դեղանութերի գրգռիչ ազդեցությունից 

 նպաստելու որոշ դեղանյութերի աղիներում տարալուծվելու և ներծծվելու  գործընթացներին 

Այդ նպատակով կիրառում են հետևյալ ծածկութապատող նյութերը՝ 

 ացետիլ ֆտալիլ ցելյուլոզ 

 պոլիվինիլ ացետիլ ֆտալատ 

Այս նյութերը, ունենալով թթվային կարբօքսիլային խմբեր, գրեթե անլուծելի են ցածր pH-ով 

թթվային միջավայրում, սակայն pH-ի բաձրանալուց նրանց լուծելիությունը շատ արագ 

բարձրանում է:  Էնտերալ ծածկութապատում իրականացնում են թաղանթային 

ծածկութապատմամբ և դրաժեավորմամբ: 

Մամլմամբ ծածկութապատման սկզբունքի կիրառմամբ ստանում են նաև բազմաշերտ 

դեղահատեր, որոնք հնարավորություն են տալիս՝  

 համատեղելու ֆիզիկաքիմիապես անհամատեղելի նյութերը 

 երկարացնելու դեղի ազդեցությունը 

 ապահովելու դեղանյութի անջատման և ազդման  հաջորդականությունը 

Կարևոր է յուրաքանչյուր շերտի ճշգրիտ դոզավորում, իրականացնում են յուրաքանչյուր 

շերտի ենթամամլում և վերջնական երկկողմանի մամլում: 

 

 

Դեղահատերի պատրաստումը ձևավորմամբ 
Տրիտուրացիոն դեղահատեր 

 

Տրիտուրացիոն են կոչվում այն դեղահատերր, որոնք պատրաստվում են խոնավացված 

զանգվածի ձևավորմամբ` տրորելով հատուկ կաղապարների մեջ` հետագա դուրս մղմամբ և 
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չորացմամբ: Ի տարբերություն մամլված դեղահատերի` տրիտուրացիոնները չեն ենթարկվում 

ճնշման ազդեցության, այս դեղահատերում մասնիկների կապակցումը տեղի է ունենում 

աուտոադհեզիայի հետևանքով չորացման ընթացքում, հետևաբար այս դեղահատերը փոքր 

մեխանիկական ամրություն ունեն: Տրիտուրացիոն դեղահատերր պատրաստվում են այն 

դեպքերում, երբ ճնշման ազդեցությունը այս կամ այն պատճառով անցանկալի է կամ դեղաչափը 

այնքան փոքր է, որ մեծ քանակությամբ օժանդակ նյութերի օգտագործումը աննպատակահարմար 

է: Դեղահատավորման մեքենայով այդպիսի փոքր չափսի դեղահատերի (d=1-4մմ) պատրաստումը 

տեխնիկապես դժվար է: Տրիտուրացիոն դեղահատերը նպատակահարմար է պատրաստել նաև 

այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ են ջրում արագ և հեշտ լուծվող դեղահատեր (աչքի կաթիլների և 

ներարկման լուծույթների պատրաստման համար դեղահատեր): Տրիտուրացիոն դեղահատեր են 

նաև աչքի և իմպլանտացիոն դեղահատերը:  

Որպես օժանդակ նյութեր տրիտուրացիոն դեղահատերի պատրաստման ժամանակ 

օգտագործվում է լակտոզան, սախարոզան, գլյուկոզան, կալցիումի կարբոնատը, էթիլ սպիրտը և 

այլ նյութեր: 

1. Բաղադրիչների խառնում: Դեղանյութերի և օժանդակ նյութերի խառնումը իրականացվում է 

հավանգում: Փոշենման զանգվածը խոնավացնում են նշված խտության սպիրտով մինչև պլաստիկ, 

բայց ոչ մածուցիկ  զանգվածի ստացումը: 

2. Դեղահատերի ձևավորում: Ստացված խոնավ զանգվածը լցնում են ծակոտկեն պլաստմասայե 

կաղապարների մեջ: Սենյակային ջերմաստիճանում ոչ երկարատև չորացումից հետո (5-10րոպե), 

դեղահատերը դուրս են մղվում կաղապարներից պուանսոնների օգնությամբ, որոնք ամրացված են 

այլ թիթեղի վրա: Դեղահատերը չորացնում են օդում: 

 Տրիտուրացիոն դեղահատերը այժմ ստանում են նաև լայնամասշտաբ 

արտադրություններում: Ստեղծված են բավականին բարդ մեքենաներ, որոնք ապահովում են 

հերթափոխի ընթացքում մինչև 200 000 հատ դեղահատի ստացում:  

Տրիտուրացիոն դեղահատերի որակի ստուգումը որոշ տարբերություններով հանդերձ` նման 

է մամլման եղանակով  ստացված դեղահատերի ստանդարտավորմանը: Ընդհանուր առմամբ 

իրականացվում են դեղահատերի բոլոր թեստերը, բացառությամբ մեխանիկական ամրության 

(մաշելիության) թեստի:  

 

 

ԴԵՂԱՊԱՏԻՃՆԵՐ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՏԻՃՆԵՐ 
Capsulae (lat. Capsulae - պատյան, տուփ) 

  

Կարծր դոզավորված դեղաձև է, բաղկացած պատյանից և նրանում ամփոփված դեղանյութից: 

Հաճախ ներքին ընդունման համար է, կարող է լինել նաև ռեկտալ:  

Շատ տարածված դեղաձև է, շնորհիվ իր դրական հատկանիշների` 

1. դոզավորման ճշտություն - ժամանակակից սարքավորումները ապահովում են պատիճների լցման 

ճշգրտության բարձր մակարդակ (սխալը, ոչ ավելի 3%-ից) 

2. բարձր արտադրողականություն- կախված կիրառվող մեթոդից և մեքենայից, այն փոխվում է, 

ժամանակակից ավտոմատներում  120 հազար հատ մեկ ժամում 

3. բարձր կենսամատչելիություն - ավելի արագ են տարալուծվում քան դեղահատերը, չեն 

պարունակում որոշ օժանդակ նյութեր (կապակցող, փխրունացնող) 

4. բարձր կայունություն - պատյանը պաշտպանում է արտաքին անցանկալի ազդեցություններից 

5. քողարկում է տհաճ համը և հոտը 

6. ունի հաճելի արտաքին տեսք 

7. կարելի է տեղայնացնել, երկարացնել ազդեցությունը -  աղիներում լուծվող, ռետարդ պատիճներ 

8. որոշ դեղանյութեր որոշակի ակտիվություն ցուցաբերում են միայն պատիճ դեղաձևում 

9. պատիճավորման տեխնոլոգիական ռեժիմները ավելի խնայողական են - խոնավության, ջերմային 

ազդեցության, մամլման ճնշման բացակայություն 
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Որպես թերություն կարելի է առանձնացնել` 

 բարձր հիգրոսկոպիկությունը 

 որոշ մարդկանց համար դժվար է կուլ տալ դեղապատիճը 

 

Տարբերում են երկու տիպի պատիճներ` կարծր- կափարիչներով և փափուկ- ամբողջական:  

Կարծրերը գլանաձև են , բաղկացած երկու մասից- մարմին և կափարիչ, որոնք ազար մտնում 

են միմյանց միջև, սակայն ճեղքեր չեն առաջանում: Կարող են ունենալ հատուկ ակոսներ և 

ելուստներ- «Կողպեք»: Սրանք կիրառվում են սորուն, փոշենման և հատիկավորված նյութերի 

համար: Կախված տարողունակությունից կարող են լինել 8 համարի: Ամենամեծը ՚՚ «000՚՚»-1.35 մլ և 

ամենափոքր՝ ՚ «5» ՚՚ -0.13 մլ: 

 

Պատիճի 

համարը 

000 00 0 1 2 3 4 5 

Պատիճի 

տարողունակությունը, մլ 

1.37 0.95 0.68 0.50 0.37 0.30 0.20 0.13 

 

 

Փափուկները՝ գնդաձև են, ձվաձև, եկարավուն, մինչև 1.5 մլ տարողությամբ` հեղուկ և 

մածուցիկ նյութերի համար:  0.1-0.2 մլ- մարգարիտներ/ perlae/, երկարացված վզիկով՝ 

տուբատիններ (նորածին երեխաների համար):  

Պատիճների ստացման համար հիմնականում կիրառվում են տարբեր 

թաղանթագոյացնողներ` զեին, ճարպեր, պարաֆին, մեթիլ ցելյուլոզ, էթիլցելուլոզ, վերջին 

ժամանակներս հաճախ է կիրառվում հիդօքսիպրոպիլմեթիլցելյուլոզը, ցածր հիգրոսկոպիկության 

պատճառով, սակայն առայժմ հիմնական հումքը ժելատինն է:  

Ժելատինը՝ 
1. թունավոր չէ, լայնորեն կիրառվում է սննդում, հեշտ յուրացվում է օրգանիզմի կողմից, կիրառումը 

ընդունված է ամբողջ աշխարհում 

2. հեշտությամբ լուծվում է կենսաբանական հեղուկներում մարմնի ջերմաստիճանում 

3. լավ թաղանթ է առաջացնում, ամուր է և էլասիկ: Կարծր ժելատինային թաղանթի հաստությունը 

մոտավորապես 100 մկմ է 

4. բարձր կոնցենտրացիայի լուծույթները (40%)  500C-ում շարժուն են: Այլ թաղանթանյութերը  

այդպիսին չեն (օր` ագար-ագար): 

5. լուծույթը կարող է դարձելի փոփոխության ենթարկվել անցնելով կարծրից դոնդող կամ հակառակ 

վիճակի ընդամենը մի քանի աստիճանով ջերմաստիճանը իջեցնելիս կամ բարձրացնելիս: 

 

Ժելատինի ստացում 
Պատիճավորման համար ժելատինի օգտագործումը հիմնված է այն երևույթի վրա, որ նրա 

լուծույթները սառելիս առաջացնում են  պինդ (կարծր)  դոնդող: Ժելատինը բնական նյութ է, 

սակայն այդ ձևով բնության մեջ գոյություն չունի, այլ հանդիսանում է կոլլագենի մասնակի 

հիդրոլիզի արդյունք: Այն ստանում են տարբեր կոլլագեն պարունակող հումքից (խոշոր 

եղջերավոր անասունների ոսկրեր, ջլեր, կրճիկներ, խոզի կաշի) կիրառելով ստացման երկու 

եղանակ. թթվային և հիմնային: Թթվային մշակմամբ ստացված ժելատինը հայտնի է, որպես «Ա», 

հիմնային մշակմամբ՝  «Բ»: Դրանք տարբերվում են իրենց իզոէլեկտրիկ կետերով: «Ա»- pH  7.0-9.0, 

«Բ»- pH  4.7-5.0: Առավել հեռանկարային է համարվում «Ա» տիպի ժելատինը, որի դեպքում 

ստացվում է ավելի բարձր ամրության և մածուցիկության լուծույթ: Թթվային եղանակը տևում է 7-

10 օր և այդ եղանակով հիմնականում մշակում են կենդանիների կաշին, հիմնային եղանակը 

կիրառվում է խոշոր եղջերավոր անասունների ոսկորների մշակման համար և տևում է տաս 

անգամ ավելի երկար: 
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Ժելատինային պատիճների արտադրությունը 
Արտադրության հիմնական էտապներն են՝ 

1. ժելատինային զանգվածի պատրաստում 

2. պատիճների պատրաստում 

3. պատիճների լցնում 

4. որակի հսկում 

 

Ժելատինային զանգվածի պատրաստում - Սա  շատ կարևոր էտապ է, որովհետև  շատ 

դեպքերում պատիճի որակը դրանով է պայմանավորված: Բաղադրության հիմնական տարրերն 

են` ժելատին, ջուր և գլիցերին: Դրանց քանակները տարբեր են, կախված նրանից,  թե ինչ տեսակի 

պատիճ են ստանալու:  Կարծր դեղապատիճներում գլիցերինի պարունակությունը 0.3% է, 

փափուկներում՝ 20-25%: 

Զանգվածի բաղադրության մեջ մտնում են նաև  տարբեր օժանդակ նյութեր. 

պլաստիֆիկատորներ, ներկանյութեր, կոնսերվանտներ: 

 Պլաստֆիկատորներ` սորբիտ, պոլիէթիլենսորբիտ  օքսիէթիլենի հետ, հեքսանտրիոլ: 

 Ներկանյութեր` տիտանի երկօքսիդ (սպիտակ), էրիթրոզին (կարմիր), տետրազին (դեղին), 

իդիգոտին (կապույտ): 

 Կոնսերվանտներ` կալիումի մեթաբիսուլֆիտ, բենզոյական թթու, նատրիումի բենզոյատ, 

սալիցիլաթթու,  նիպագին/  նիպազոլ-7/3: 

Զանգվածը պատրաստում են չուգունե էմալապատ կաթսայում, որն ունի գոլորշային շապիկ: 

Կախված նրանից, թե ինչ տիպի պատիճ են ստանալու, տարբերվում է զանգվածի ստացման երկու 

մեթոդներ` 

1. ժելատինի ուռչեցմամբ  - Ժելատինի վրա ռեակտորում լցնում են 15-180C ջուր, թողնում են 1.5-2 

ժամ, հետո  լուծում են 45-750C –ում, մեկ ժամ խառնելով, ավելացնում են անհրաժեշտ օժանդակ 

նյութերը և խառնում են ևս 30 ր: Հետո անջատում են խառնիչը և տաքացուցիչը և միացնում են 

վակուումին 1.5-2 ժ, որպեսզի զանգվածի միջից հեռացվեն օդի պղպջակները: Հետո տեղափոխում 

են թերմոստատի մեջ և կայունացման համար պահում են 2.5-3ժամ: Պատիճավորումից  առաջ 

ստուգում են մածուցիկությունը: Այս եղանակով ստացվում է բարձր կոնցենտրացիայի ժելատին և 

սովորաբար օգտագործում են մամլման եղանակով պատիճների ստացման համար 

2. առանց ժելատինի ուռչեցման - 70-750C տաքացված ջրում  նախ լուծում են կոնսերվանտները և 

պլաստիֆիկատորները, հետո ավելացնում են ժելատինը (այդ ընթացքում խառնիչը միացված է): 

Զանգվածը պահում են թերմոստատում կայունացման համար 2.5-36 ժ 45-500C –ում 

Պատիճավորումը կատարվում է թերմոստատի միջոցով կայուն ջերմաստիճանը 

ապահովելով: 

  

Պատիճների ձևավորումը 
 

Գոյություն ունեն պատիճների ստացման 3 եղանակներ`  

1. ընկղման - Այս եղանակով հիմնականում պատրաստում են կարծր դեղապատիճներ, որոնք հետո 

լցվում են դեղանյութերով: Հատուկ շտիֆ-կաղապարները ընկղմվում են ժելատինային զանգվածի 

մեջ, որի ջերմաստիճանը 45-500C է և իրենց առանցքի շուրջը պտտվելով դուրս են բերվում: 

Ուղարկվում են չորացման: Հետո կտրվում, դուրս են բերվում կաղապարների վրայից և 

կոմպլեկտավորում- մարմին և կափարիչ: Եթե ստանում են փափուկ դեղապատիճ, թաղանթը 

հանելուց հետո լցնում են դեղանյութի յուղային լուծույթով կամ սուսպենզիայով և զոդում: Այս 

բոլոր գործընթացները ավտոմատացված են: 

2. կաթիլային 

3. մամլման 

Դատարկ կարծր դեղապատիճների որակին ներկայացնում են որոշակի պահանջներ` 
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 խոնավության պարունակությունը- Դրանք պարունակում  են որոշակի խոնավութուն, որը հանդես 

է գալիս որպես պլաստիֆիկատոր, ապահովում է որոշակի առաձգականություն, որն անհրաժեշտ 

է լցման ժամանակ: Ստանդարտ խոնավությունը պետք է լինի 13-16%: Եթե քիչ է, կարող են 

դառնալ փխրուն: 

 հեշտ պետք է լուծվեն ջրում 370C -ում: 

 
Պատիճների լցնումը 
Կարծր պատիճների մեջ կարող են լցվել տարբեր նյութեր, որոնց ներկայացնում են հետևյալ 

պահանջներ՝. 

 ժելատինի հետ չպետք է փոխազդեն 

 չպետք է պարունակեն շատ ազատ խոնավություն/ պատիճը կփափկի, կբորբոսնի/ 

 միանվագ դոզան պետք է համապատասխանի պատիճի ծավալին 

Կարծր պատիճների մեջ կարող են լցվել՝ 

 փոշի 

 հատիկներ 

 փոքրիկ դեղահատեր 

 պելլետներ 

 մածուկներ 

 թանձր խառնուրդներ 

 ոչ ջրային լուծույթներ 

Կարծր պատիճների լցնում կարող է կատարվել ձեռքով, ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ 

սարքերով: 

Ավտոմատ սարքերին  բնորոշ է բարձր արտադրողականությունը (20-150 հազար/ժ) և 

դոզավորման ճշտությունը (դոզայի տատանումը՝ 2-5%): Դոզավորման  համակարգը կարող է լինել 

երկու տեսակի՝ 

1. Պատիճի ծավալից կախված -այս դեպքում պատիճի ծավալը ինքն էլ հանդիսանում է դոզատոր: 

Պատիճների մարմինները դասավորվում են պտտվող սկավառակի  բնիկներում: Փոշին 

բեռնավորող ձագարից պատիճների մեջ մատակարարվում է  շնեկներով: Դոզայի ճշտությունը 

կախված է այն ժամանակից, որի ընթացքում պատիճների մարմինները մնում են բեռնավորող 

ձագարի տակ: Միանման և ճիշտ դոզավորում ապահովվում է միայն այն դեպքում, երբ պատիճը 

ամբողջությամբ լցվում է: Սրանք հիմնականում կիսաավտոմատ սարքեր են: 

Արտադրողականությունը՝ 15000-ից 25000 մեկ ժամում և կախված է նաև օպերատորի 

հմտությունից: 

 
2. Անկախ-դոզավորում -  կատարվում է անկախ պատիճից, հատուկ դոզավորման 

հարմարանքներով: Այդ դոզավորման մեխանիզմներով առաջանում են այսպես կոչված փոշու 

“խցաններ”, այսինքն փոքր ճնշմամբ առաջանում է փափուկ, կոմպակտ մարմին: Այդ 

մեխանիզմները հիմնականում լինում են երկու տեսակի՝ 

 ”դոզատորային” համակարգ - Այս համակարգը բաղկացած է դոզավորող խողովակից, որի ներսում 

գտնվում է շարժվող զսպանակային մխոցը, որի միջոցով էլ խողովակի ստորին մասում ստեղծվում 

է փոփոխվող ծավալով խուց: Սկզբում այդ խողովակը մտնում է փոշու ծավալի մեջ, լցվում է 

համապատասխան կշռանքի փոշիով (դոզան կարելի է կարգավորել մխոցի դիրքով), հետո 

պտտվելով տեղափոխում է փոշին և  լցնում պատիճի ծավալի մեջ (նկ.55):  Այսպիսի սարքերը 

ավելի արտադրողական են, լրիվ ավտոմատացված: Արտադրողականությունը՝ 30 000-ից 150 000 
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հատ մեկ ժամում: Դոզան կարելի կարգավորել մխոցի դիրքի փոփոխությամբ կամ անշարժ փոշու 

շերտի հաստությամբ 

 
նկ.55 

 “տոփանող մխոցի  և դոզավորող սկավառակի “ համակարգ - Այս համակարգում դոզավորող 

սկավառակի վրա կան ճշգրիտ չափսերի բազմաթիվ  անցքեր, որոնցում էլ մխոցների միջոցով 

ստեղծվում են փոշու խցաններ և այդ մխոցներով մղվում պատիճների ներսը: Փոշու դոզան 

(զանգվածը) կախված է սկավառակի անցքերում մխոցների դիրքերից, դոզավորող սկավառակի 

հաստությունից, բեռնավորող ձագարում առկա փոշու քանակից (նկ.56): 

 
նկ.56 

Պատիճների թաղանթապատումը 
Կարող է կատարվել օրինակ աղիներում տարալուծվող դեղապատիճներ ստանալու 

նպատակով:  Դրանց ստացման մի քանի եղանակներ կան՝ 

1. նախապես ստանում են պատիճի պատրաստման  համար անհրաժեշտ ժելատինի 

մոդիֆիկացիան, այն մշակելով ֆորմալդեհիդով 

2. պատրաստի դեղապատիճը պատում են ացետիլֆտալիլ ցելյուլոզայով 

3. ժելատինային թաղանթի մեջ մտցնում են  ստամոքսահյութի նկատմամբ կայուն նյութ (ացետիլ 

ֆտալիլ ցելյուլոզայի հիմնային աղ) 

Հերմետիկության, խոնավության նկատմամբ կայունության նպատակով  օգտագործում են 

թաղանթային ծածկույթներ-պոլիվինիլ ացետատ ստեարինաթթու, ացետիլացված 

մոնոգլիցերիդներ: 

 

Փափուկ ժելատինային պատիճները հիմնականում ստանում են կաթիլային և մամլման 

եղանակներով: Այս եղանակներով պատիճների ձևավորումը և լցնումը իրանացվում է 

միաժամանակ, միևնույն սարքավորման  միջոցով: 

Կաթիլային եղանակ - Այս եղանակով միաժամանակ առաջանում է թաղանթը արդեն լցված 

դեղանյութի համապատասխան դոզայով: «Globex» 

Դեղանյութի յուղային լուծույթը ռեզերվուարից  անցնում է դոզավորող  հարմարանքի մեջ, 

որտեղից դուրս է հրվում հալված ժելատինային զանգվածի հետ միաժամանակ դեպի հանգույց, 

որտեղ էլ տեղի է ունենում կաթիլի առաջացումը: Պուլսատորի միջոցով կաթիլը պոկվում է 

անցնելով սառնարան, որտեղ պատիճը ձևավորվում, սառում և տեղափոխվում է ձիթապտղի 

յուղով լցված անոթի մեջ; հետո պատիճները լվանում են և չորացնում հատուկ խցում (նկ. 57):  
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նկ. 57 

Սա բարձր արտադրողականություն ունի (մինչև 100 հազար հատ/ժ), ապահովում է ճշգրիտ 

դոզավորում, հիգենիկություն, ամրություն, լավ արտաքին տեսք: 

Թերությունը: Պատիճավորման այս  եղանակը կիրառվում է միայն սահմանափակ 

դեղանյութերի դեպքում՝ նյութերի յուղային լուծույթներ կամ դրանց մոտ խտությամբ  նյութեր՝ 

վիտամին A,D,E,K նիտրոգլիցերինի լուծույթ: 

 
Մամլման եղանակ -  հորիզոնական մամլիչով (նկ. 58):  

 
նկ. 58 

Ստանում են ժելատինային ժապավեն, որից պատիճներ են մամլում: Կան տարբեր տիպի 

մեքենաներ: Օրինակ KS4 տիպի գերմանական  մեքենաներում կա  սնամեջ մամլամայր, որի մեջ 

կան գոգավորություններ: Տաք ջուրը (45-550C) տրվում է մամլամայրի մեջ: Ժելատինային 

ժապավենը փափկում է և ընդունում գոգավորությունների ձևը: դրանց մեջ լցվում է դեղանյութը: 

Նույն ձևով պատրաստվում է 2-րդ կեսը: Դրանք դրվում են իրար վրա և մամլիչով մամլում: 

Առաջանում են գնդաձև պատիճներ, որոնք իրենց երկարությամբ  կար ունեն: Սրանք ցածր 

արտադրողականություն ունեն: 

Թմբուկային մամլիչներ (Ռոտորա-կաղապարային պատիճավորող սարք): Ամերիկացի 

գիտնական Շերերը առաջարկել է հորիզոնական  մամլիչը փոխարինել երկու հանդիպակաց 

ուղղություններով պտտվող թմբուկներով, որոնց մեջ գոգավորություններ կան: Ժապավենը դրվում 

է այդ տաքացված, պտտվող թմբուկների վրա: Երբ գոգավորությունները համընկնում են, լցվում է 

դեղանյութը , հետո կատարվում է մամլում: Առաջացած  պատիճները սեպաձև հարմարանքով 

կտրվում են և ուղղվում դեպի սառեցնող հարմարանք: Այս մեքենաները շատ արտադրողական են  

(20 հազ./ժ) և աչքի են ընկնում դոզավորման բարձր ճշգրտությամբ (նկ. 59):  

 
նկ. 59 
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Թմբուկային մամլիչներով փափուկ դեղապատիճների ստացման ժամանակ հսկվում են 

հետևյալ ցուցանիշները` 

1. ջերմաստիճանը - Այս ցուցանիշը  կարևոր է պատիճների ձևավորման և զոդման համար 

2. ժամանակը - Շատ ճշգրիտ է հաշվարկված, որպեսզի մինչև պատիճի փակվելը ճիշտ դոզայող 

դեղանյութի յուղային լուծույթը լցվի պատիճի մեջ 

3. ճնշումը - Երկու մամլիչ գլանների միջև առկա ճնշումը պայմանավորում է պատիճի ձևը և 

հատումը, անջատումը ժապավենից: 

 

Որակի հսկումը 
Որակի գնահատման համար որոշում են՝  

1. միջին զանգվածը և շեղումները դրանից 

2. դոզավորման համասեռությունը 

3. տարալուծման տեստը 

4. լուծման թեստը 

 

 

Լուծամզվածքային պատրաստուկներ դեղաբուսական հումքից 

Արդյունաբերական մասշտաբներով իրականացնում են ոգեթուրմերի, լուծամզվածքների, 

առավելագույն չափով մաքրված պատրաստուկների և դեղաբուսական հումքից առանձնացված 

/անջատված/ անհատական  պատրաստուկների արտադրությունը: Նրանց ստացման հիմնական 

էտապ է հանդիսանում դեղաբուսական հումքի լուծամզումը:  

Լուծամզման տեսական հիմքը 

 Լուծամզումը զանգվածափոխանակային գործընթաց է և ենթարկվում է 

զանգվածափոխանակության օրենքներին: Դեղաբուսական հումքի լուծամզումը  հիմնականում  

տեղի է ունենում կարծր նյութ – հեղուկ համակարգում, հանուկների մաքրումը առանձին նյութերի 

անջատման նպատակով ՝ հեղուկ-հեղուկ համակարգում: 

 Ի տարբերություն լուծման, որտեղ նյութի անցումը լուծույթի մեջ կատարվում է ամբողջությամբ, 

լուծամզման ժամանակ այն մասնակի է, առաջանում են երկու ֆազեր-նյութերի լուծույթը ջրում  և 

նյութերի լուծույթը հումքը ողողող էքստրագենտում: Մի ֆազից մյուսը նյութերի անցումը 

կատարվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանց կոնցենտրացիաները տարբեր են, որն էլ 

հանդիսանում է լուծամզման շարժիչ ուժը: Սահմանային  վիճակը հավասարակշության 

հաստատումն է համակարգում, երբ նյութերի անցման արագությունները մի ֆազից մյուսին և 

հակառակը հավասարվում են: Նյութերի անցումը  դեպի էքստրագենտ կատարվում է  

մոլեկուլային և կոնվեկտիվ դիֆուզիաների միջոցով:  

 Մոլեկուլային դիֆուզիան  դա նյութերի փոխադարձ ներթափանցումն է պայմանավորված 

մակրոսկոպիկ հանգստի վիճակում գտնվող, միմյանց հետ սահմանակից մոլեկուլների քաոսային, 

անկանոն շարժմամբ: Ինտենսիվությունը կախված է մոլեկուլների կինետիկ էներգիայից: Մ.Դ.-ի 

մաթեմատիկական արտահայտությունը ներկայացվում է ՖԻԿԻ բանաձևով. 

dM/dt = - DF dc/dx 
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dM/dt - դիֆուզիայի արագությունը - կգ/մ 

dc- կոնցենտրացիաների տարբերությունը ֆազերի բաժանման սահմանին-կգ/ մ3 

dx- դիֆուզիոն շերտի հաստությունը-մ 

F -  ֆազերի բաժանման մակերեսը-մ2 

D- մոլեկուլային դիֆուզիայի գործակիցը 

«-»նշանը ցույց է տալիս, որ դիֆուզիան ուղղված է կոնցենտրացիայի փոքրացման ուղղությամբ: 

D- մոլեկուլային դիֆուզիայի գործակիցը բնութագրվում է Էյնշտեյնի բանաձևով. 

 

 

kB- Բոլցմանի հաստատունը,  

T- բացարձակ ջերմաստիճանը 

η-էքստրագենտի մածուցիկությունը 

r- դիֆուզվող մասնիկների շառավիղը  

  Կոնվեկտիվ դիֆուզիան  նյութի տեղափոխումն է լուծույթի  ոչ մեծ ծավալների ձևով: 

Մաթեմատիկական արտահայտությունը. 

dM / dt = - β F dc / d x 

  β -ն կոնվեկտիվ դիֆուզիայի գործակիցն է, կախված է հիդրոդինամիկ պայմաններից: 

Որոշվում է փորձնական եղանակով, նրա արագությունը 10 12   անգամ  մեծ է մոլեկուլայինից: Այդ 

մեծ ծավալների ներսում միաժամանակ ընթանում է նաև մոլեկուլային դիֆուզիա: 

 Կոնվեկտիվ դիֆուզիան կարող է լինել բնական. 

 լուծույթի և էքստրագենտի խտությունների տարբերության պատճառով 

 ջերմաստիճանի փոփոխման պատճառով 

 հեղուկի հիդրոստատիկ ճնշմամբ: 

Հարկադրական՝ պոմպերով, խառնիչներով, ճնշմամբ հեղուկի խառնմամբ այնպես, որ որպեսզի 

հեղուկը և լուծված նյութը շարժվեն տուրբուլենտ հոսքով: 

 

Բուսական հումքի լուծամզումը 

Առանձնահատկությունները կախված են հումքի կառուցվածքից և ֆիզիկաքիմիական 

հատկություններից: Կենսակտիվ նյութերը գտնվում են բջջի ներսում և էքստրագենտը պետք է 

հաղթահարի բջջաթաղանթի արգելքը: Ըստ որում լուծամզումը խիստ տարբեր է թարմ և չոր 

հումքերի դեպքում: 
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 Կենդանի բջջում նյութերը լուծված են: Բջիջը տուրգորի վիճակում է, պլազմոլեմման 

սեղմված է բջջապատին, որն էլ բջջաթաղանթին հաղորդում է կիսաթափանց թաղանթի 

հատկություն, էքստրագենտին թողնում է ներս, դուրս չի թողնում լուծված կենսակտիվ նյութերին, 

բջջային հյութի ծավալը մեծանում է, մեծանում է հիդրոստատիկ ճնշումը, երբ հասնում է 

օսմոտիկին, էքստրագենտի մուտքը դադարում է: Փաստորեն լուծամզում տեղի չի ունենա, միայն 

լվացում, եթե բջիջը կորցնի ամբողջականությունը, պատռվի:  

Չորացնելիս բջիջը պլազմոլիզի է ենթարկվում: Բջջաթաղանթը կորցնում է իր 

կիսաթափանց թաղանթի հատկությունը և վերածվում է ծակոտկեն միջնորմի – 10 նանոմետրից 

մինչև 0,3 մմ մեծության ծակոտիներով: 

Չոր հումքի լուծամզումը բազմաէտապային  է. 

 էքստրագենտի մուտքը հումք 

 էքստրագենտի մուտքը բջիջ-հումքի թրջում 

 կենսակտիվ նյութերի դեսորբցիա և լուծում   

 լուծված նյութի դիֆուզիա բջջաթաղանթով դեպի նյութի մակերես 
 զանգվածափոխանցում նյութի մակերեսից դեպի էքստրագենտ   

Էքստրագենտի մուտքը հումք: Բջջաթաղանթը դիֆիլ է, հիդրոֆիլության գերակայությամբ: Կարևոր 

է էքստրագենտի բնույթը, հումքի հիդրոֆիլությունը: Ներթափանցումը կատարվում է 

մազանոթներով, որտեղ գտնվող օդը կարող է խանգարել: Ներթափանցումը և թրջումը  

ինտենսիվացնելու նպատակով իրականացնում են. 

1. հումքի նախնական վակուումացում 

2. էքստրագենտի մատակարարում բարձր ճնշման տակ 

3. մազանոթների օդի փոխարինում լավ լուծվող գազով 

4. մակերևույթային ակտիվ նյութերի ավելացում  
 

Էքստրագենտի մուտքը բջիջ: Էքստրագենտը  բջջապատի ծակոտիներով դիֆուզիայի միջոցով 

անցնում է բջիջ: Դիֆուզիան ծակոտկեն միջնորմով անվանվում է դիալիզ: 

Կենսակտիվ նյութերի դեսորբցիա և լուծում: Նյութերը չոր բջջում ադսորբցված են պատերին 

կոնգլոմերատների ձևով և էքստրագենտը պետք է ունենա ոչ միայն  դրանք լուծելու այլև 

դեսորբցելու ունակություն: 

Լուծված նյութի դիֆուզիան բջջաթաղանթով դեպի նյութի մակերես:Բջջում լուծված նյութերի 

անցումը  ծակոտիներով դեպի միջբջջային տարածություն կատարվում է ներքին դիֆուզիայի 

միջոցով: 

 

Ներքին դիֆուզիայի բանաձևը. 

dM/dt = - Dն F dc/dx 

 Dն- ներքին դիֆուզիայի գործակիցն է և կախված է հումքի առանձնահատկություններից/ 

բրջջաթաղանթի կառուցվածք, ծակոտիների թիվ և չափսեր: Արագությունը 100-1000 անգամ փոքր է 

ազատ մոլեկուլային դիֆուզիայի արագությունից:  
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Զանգվածափոխանցումը նյութի մակերեսից դեպի էքստրագենտ: Կատարվում է ազատ 

մոլեկուլային դիֆուզիայի միջոցով:  

Համաձայն  թաղանթային տեսության նյութի մակերեսին էքստրագենտի անշարժ շերտ է, 

համաձայն  դիֆուզիոն  տեսության - դիֆուզիոն սահմանային շերտ է  /լամինար հոսք/:  

Բոլոր դեպքերում էլ զանգվածափոխանակության արագությունը հիմնականում 

պայմանավորված է այդ շերտի հաստությամբ: Այն կարող է փոխվել էքստրագենտի շարժումից 

կախված: Տուբուլենտ հոսքի դեպքում փոքրանում է, մոտենալով 0-ի, մոլեկուլային դիֆուզիան 

փոխարինվում է կոնվեկտիվով, որը շատ է արագացնում լուծամզումը: 

Այսպիսով դեղաբուսական հումքի լուծամզումը կատարվում է երեք տիպի 

զանգվածափոխանակությունների զուգակցմամբ. 

1. Բուսահումքի ներսում - ներքին դիֆուզիա-բնորոշվում է ներքին դիֆուզիայի գործակցով՝ Dն 

2. Բջջահյութում, դիֆուզիոն սահմանային շերտում-ազատ մոլեկուլային դիֆուզիա- բնորոշվում է 

ազատ մոլեկուլային դիֆուզիայի գործակցով՝ D 

3. Սահմանային շերտից դեպի էքստրագենտ-կոնվեկտիվ դիֆուզիա-կոնվեկտիվ դիֆուզիայի 

գործակից՝ β 

Լուծամզման զանգվածափոխանակության գումարային գործակիցը՝ K  

1 

K = ------------------------------- 

1/β + d/ Dն+ S/ D 

 

 K-ն կախված է լուծամզման հիդրոդինամիկ ռեժիմից. 

Այդ հիդրոդինամիկ ռեժիմը դիտարկվում է հետևյալ իրավիճակներում. 

1.Երբ լրիվ անշարժ են հումքը և էքստրագենտը/ ստատիկ մացերացիա/ 

1 

K = ------------------ 

d/ Dն+ S/ D 

2.Երբ հումքը կամ էքստրագենտը, կամ երկուսն էլ միասին, շարժվում են որոշակի արագությամբ/ 

պերկոլյացիա, դինամիկ մացերացիա (խառնմամբ)/ 

1 

K = ------------------------------- 

1/β + d/ Dն+ S/ D 
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3.Երբ հումքը կամ էքստրագենտը, կամ երկուսն էլ միասին, շարժվում են շատ մեծ 

արագությամբ/հողմնային լուծամզում/ 

 

1 

K = ------------------------------- 

d/ Dն 

Գործոններ, որոնք ազդում են լուծամզման արդյունավետության վրա 

Հումքի տեխնոլոգիական հատկություները 

 

Կլանման հատկությունը:  Կլանման գործակիցը որոշում են հումքի կշիռը մինչև 

թրջելը  և ուռչելուց հետո: 1գ բուսահումքը լուծամզումից հետո քամում են և կշռում:  K= P /  P 

   Հումքի կլանման հատության վրա ազդում են: 

Ծակոտկենությունը: Բուսական հյուսվածքի ներսում դատարկ տարածքների 

առկայությունը: Ինչքան մեծ է, այնքան շատ է ներքին հյութը ուռչեցման ժամանակ: 

Տարանջատվածությունը: Մանրեցված հումքի մասնիկների միջև դատարկ 

տարածությունները: Այդ տարածություններում հավաքվող հյութը կոչվում է «արտաքին հյութ»: 

Լրիվ  կլանումը  դա  «ներքին» և «արտաքին» հյութերն են միասին: 

Մանրեցման աստիճանը: Մանրեցումը ապահովում է բուսահումքի շփումը էքստրագենտի 

հետ, քանի որ հումքի արժեքավոր մասերը ծածկված են կեղևով , էպիդերմիսով 

-շատ մանրեցումը ապահովում է ֆազերի բաժանման մեծ մակերես, որն էլ բերում է լուծամզման 

արագացման, սակայն չափազանց մանրեցման դեպքում . 

 մանրեցված հումքը քարանում է արգելելով էքստրագենտի մուտքը դեպի ներս  

 լորձային նյութերի դեպքում լորձապատվում է 

 շատ է ուռչում, մեծացնելով հիդրավլիկ դիմադրությունը էքստրագենտի նկատմամբ  

 պատռվում են շատ բջիջներ, որը բերում է  լվացման էֆեկտի, բալաստային նյութերի անջատման, 

պղտոր, չպարզվող կախույթների առաջացման: 

Հումքը մանրեցնելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել մի շարք առանձնահատկություններ  

1. հումքի տեսակը 

2. ակտիվ նյութի բաշխվածությունը հումքում 

3. հումքի անատոմիական առանձնահատկությունները 

Սրանք հաշվի առնելով ընտրում են օպտիմալ չափսերը, կարևոր է նաև մանրեցման, հատման 

ուղղությունը:  
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Լուծամզման պայմանները 

 

 Կոնցենտրացիաների տարբերությունը և լուծամզման հիդրոդինամիկ ռեժիմը: Այս առումով 

կարևորվում են Էքստրագենտի և հումքի ծավալային հարաբերությունը, ինչպես նաև լուծամզման 

եղանակի ընտրությունը, որն ուղղված է սահմանային դիֆուզիոն շերտի փոքրացմանը: Այդ 

եղանակները տարբերվում են  էքստրագենտի շարժման  արագությամբ և բնույթով- խառնում, 

վիբրացիա, էքստրագենտի շրջապտույտ, կենտրոնախույս ուժերի ազդեցություն, ուլտրաձայն և 

այլն: 

Էքստրագենտի մածուցիկությունը: Դանդաղեցնում է լուծամզումը: Կարգավորվում է 

Էքստրագենտի ընտրությամբ, իսկ  ընթացքում՝ տաքացմամբ: 

 Ջերմաստիճանը: Արագացնում է լուծամզումը: Սա միայն որոշ դեպքերում է կիառվում / 

յուղային լուծամզվածքների ստացում/: Արագացնում է մոլեկուլային դիֆուզիան, իջեցնում է 

էքստրագենտի մածուցիկությունը:  Անհրաժեշտ է հաշվի առնել էքստրագենտի ցնդելիությունը, 

նյութերի ջերմաանկայունությունը: 

 Լուծամզման տևողությունը: Բանաձևի համաձայն այն ուղիղ համեմատական է լուծամզված 

նյութերի քանակին, սակայն կարևորը ոչ թե ամբողջ լուծամզված  նյութերի քանակն է, այլ 

կենսաբանորեն ակտիվ նյութերինը(ԿԱՆ): Այդ նյութերը լուծամզվում են սկզբում, հետո միայն 

բալլաստային նյութերը, որանք ԲՄՄեր են , սրանք նախ ուռչում են, հետո լուծվում, որը 

պահանջում է որոշակի ժամանակ: Այսինքն երկարատև լուծամզումը ծանրաբեռնում է հանուկը 

բալլաստային նյութերով: 

Լուծամզման եղանակների դասակարգումը 

և համեմատական բնութագիրը 

 Լուծամզման բոլոր եղանակները դասակարգվում են որպես ստատիկ և դինամիկ: 

 Ստատիկ –Այս եղանակի դեպքում հումքի կամ էքստրագենտի շարժ չի նախատեսվում: Հումքի 

վրա էքստրագենտ են ավելացնում միանգամից կամ բաժիններով, թրմում որոշ ժամանակ, ապա 

ստացված հանուկը անջատում միանգամից, կամ մի քանի բաժիններով: 

Սրանք պարբերական արտադրական գործընթացներ են և կարող են լինել.  

ա/ միաստիճան  

 բ/ բազմաստիճան:  

Ամենապարզը  ստատիկ միաստիճանային մեթոդն է, երբ ամբողջ էքստրագենտը 

միանգամից լցնում են ամբողջ հումքի վրա, թրմում որոշ ժամանակ  և անջատում են մեկ անգամով; 

Սա դասական մացերացիան է:  Լուծամզումը ընթանում է մոլեկուլային  դիֆուզիայի հաշվին:  

Այս մեթոդը պարզ է և չի պահանջում բարդ սարքավորումներ, սակայն 

 Ազդող նյութերի լուծամզումը լիարժեք չէ - / 90%/  



- 96 -    

 

 երկարատև է 

 շատ բալլաստային նյութեր են անցնում հանուկ 

 աշխատատար է-կրկնակի մզում, քուսպի լվացում: 

Սրա կատարելագործված տեսակը բազմաստիճանայինն է, որը լինում է ուղղահոսով և 

հակահոսով: 

Ուղղահոսով – կոտորակային մացերացիա կամ ռեմացերացիա - Թարմ էքստրագենտը 

մատակարարվում  է աստիճանաբար հյուծվող հումքին և հանուկը անջատվում է պարբերաբար: 

Դիֆուզիոն կորուստներից խուսափելու համար զուգակցում են մամլման հետ: Թարմ 

էքստրագենտի պարբերաբար ավելացումը ավելի արդյունավետ է դարձնում լուծամզումը 

կոնցենտրացիաների տարբերության շնորհիվ: 

Սակայն ավելի կոնցենտրիկ հանուկներ կարելի է ստանալ բազմաստիճանային 

հակահոսքային եղանակով: Էքստրագենտը հումքից նյութերով հարստանալուն զուգընթաց 

հանդիպում է ավելի շատ էքստրակտիվ նյութեր պարունակող հումքի և էլ ավելի է հագենում այդ 

նյութերով: Այս մեթոդներից է հակահոսքային արագացված կոտորակային մացերացիան, որը 

կատարվում է երեք պերկոլյատորներից բաղկացած մարտկոցում: 

Առավել արդյունավետ են լուծամզման դինամիկ մեթոդները, երբ կատարվում է 

էքստրագենտի կամ հումքի և էքստրագենտի անընդհատ փոփոխում կամ  շարժում միմյանց 

նկատմամբ: Այս դեպքում լուծամզված նյութերը անընհատ հեռանում են լուծամզման գոտուց  և  

կոնցենտրացիաների տարբերությունը միշտ մնում է մեծ: 

Դինամիկ մեթոդները կարող են լինել պարբերական և անընդհատ:  

Դինամիկ պարբերական մեթոդները լինում են.   

 Միաստիճան- պերկոլյացիա  

 Բազմաստիճան- ռեպերկոլյացիա: 

Պերկոլյացիա/ քամում, մզում  հումքի միջով/- Սա էքստրագենտի անընդհատ ֆիլտրումն է, 

քամումը հումքի շերտի միջով: Մի կողմից  մատակարարվում է էքստրագենտը, մյուս կողմից 

անընդհատ ստացվում է պատրաստի արտադրանքը/ նույն արագությամբ/: Կատարվում է հատուկ 

տարաներում-պերկոլյատոր, որը գլանաձև է, ներքևում կեղծ հատակով և ծորակով: Պերկոլյացիան 

կատարում են մինչև հումքի լրիվ հյուծումը, այսինքն մինչև որ հումքում մնա այնքան քիչ ազդող 

նյութեր, որի հետագա լուծամզումը տնտեսապես ձեռնտու չլինի: Լուծամզման վերջը որոշում են 

որակական ռեակցիաներով կամ վիզուալ: 

Դինամիկ միաստիճանային եղանակ է նաև շրջապտույտային լուծամզումը, որն 

իրականացվում է Սոքսլետի սարքում: Նուն էքստրագենտով բազմաթիվ անգամ լուծամզվում է 

նույն հումքը, սակայն գոլորշիացման շնորհիվ ամեն անգամ էքստրագենտը հումքին 

մատակարարվում է մաքուր, էքստրակտիվ նյութերից ազատված վիճակում: 
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Սոքսլետի լաբորատոր սարք 

 

 Դինամիկ բազմաստիճան  պարբերական մեթոդներից են ռեպերկոլյացիայի մեթոդները. 

որոնց էությունը պերկոլյատորների մարտկոցի օգտագործումն է, (բաղկացած 3-5 

պերկոլյատորներից), կախված հումքի հատկություններից: Ըստ որում մի պերկոլյատորից 

ստացված  հանուկը օգտագործվում է հաջորդ պերկոլյատորի հումքի լուծամզման համար, ավելի  

ու ավելի հարստանալով  ակտիվ նյութերով: 

Թարմ էքստրագենտը միշտ ավելացվում է ավելի հյուծված հումքին, իսկ վերջնական 

հանուկը անջատում են նոր բեռնավորված, թարմ հումքով լցված պերկոլյատորից: 

 

 

Պերկոլյատորների մարտկոց ռեպերկոլյացիայի համար 

 

Այս մեթոդները չնայած ապահովում են կոնցենտրիկ հանուկի ստացում, սակայն պրոցեսը 

ավտոմատացված չէ, սարքավորումները շատ ծավալուն են, աշխատուժի մեծ ծախս է պահանջում: 

Դրանց նկատմամբ մեծ առավելություն ունեն լուծամզման անընդհատ մեթոդները հատուկ 

էքստրակտորների կիրառմամբ, որոնք ապահովում են հումքի և էքստրագենտի անընդհատ շարժ 

միմյանց նկատմամբ հակահոսքային եղանակով: Կարգավորելով  շարժման արագությունները 

կարելի է ստանալ կոնցենտրիկ հանուկներ:  
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Այդպիսի սարքավորումներում դեղաբուսական հումքը շնեկների, թիակների, շերեփների, 

սկավառակների միջոցով շարժվում է էքստրագենտին ընդառաջ: Նմանատիպ սարքավորումներից 

են. 

 Սկավառակային էքստրակտորը, որը բաղկացած է անկյան տակ միացած երկու խողովակներից, 

որոնց մեջ շարժվում են ճոպանին ամրացված պերֆորացված սկավառակները: Մի կողմից 

մատակարարվում է հումքը, մյուս կողմից էքստրագենտը: Դրանք շարժվում են հակառակ 

ուղղություններով և հումքը լուծամզվում է: 

 Զսպանակա-թիակայինում հումքը և էքստրագենտը շարժվում են միմյանց ընդառաջ 

զսպանակային թիակների միջոցով, որոնք հումքը ընկղմում են էքստրագենտի մեջ: 
 

 

 

 

 Շնեկային 

 

 

Լուծամզման ինտենսիվացումը 

 

Տուրբոէքստրակցիա/ հողմնային լուծամզում/- Լուծամզումը ընթանում է  հզոր, տուբինային 

խառնիչներով խառնմամբ/ 4 000-15 000 պտ/ր /: Այն սահմանային դիֆուզիոն շերտի հաստությունը 

հասցնում է նվազագույնի /այն գրեթե անհետանում է/, կոնվեկտիվ դիֆուզիան կատարվում է 

գրեթե ակնթարթորեն, լուծամզումը տևում է մինչև 10 ր: 

 Թերությունը 

Խառնիչների աշխատանքի արդյունքում՝  

 բարձրանում է ջերմաստիճանը, որն ազդում է ջերմաանկայուն  նյութերի վրա և բերում է նաև  

էքստրագենտի կորստի 
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 տեղի է ունենում հումքի լրացուցիչ մանրեցում,  դրա հետևանքով  բջջի լվացման արդյունքում 

հանուկը հարստանում է բալաստային նյութերով և բուսահումքի մանրագույն մեխանիկական 

մասնիկներով 

Ռոտորային – պուլսացիոն ապարատ - Այստեղ լուծամզումը կատարվում է մշակվող 

միջավայրի հարկադրական շրջապտույտով: ՌՊԱ-ն բաղկացած է անշարժ իրանից/ ստատոր/ և 

նրա մեջ պտտվող ռոտորից, որոնց մակերեսին կան ակոսներ: Միջգլանային տարածությունը 

ընտրվում է կախված հումքից և տեխնոլոգիական պահանջներից՝ 0.25-2 մմ: Պտույտների 

հաճախությունը՝ 800-4000 պտ/ ր:  

 Հումքը լցվում է էքստրակտորի մեջ, որն անմիջապես կեղծ հատակի վերևի մասում ունի շնեկ, 

որի միջոցով հումքը անցնում է ՌՊԱ-ի մեջ, իսկ էքստրագենտը ՌՊԱ-ի մեջ է անցնում 

էքստրակտորի ստորին մասից: 

 

Պտտման ժամանակ հումքը և էքստրագենտը ինտենսիվորեն խառնվում են , առաջանում են 

հզոր տուրբուլենտ հոսանքներ, ինչպես նաև կենտրոնախույս ուժերի շնորհիվ  հումքը և 

էքստրագենտը մղվում են դեպի էքստրակտոր, կատարվում է շրջապտույտ: 

Լուծամզում ուլտրաձայնով- ՈւՁ-ի աղբյուրը տեղադրում են էքստրակտորի մեջ: ՈւՁ ալիքները 

ստեղծում են ձայնային ճնշումներ, ձայնային քամի և կավիտացիա: Սրանց ազդեցությամբ 

առաջանում են հզոր տուրբուլենտ հոսանքներ, միկրոհոսանքներ, փոքրանում է դիֆուզիոն 

սահմանային շերտը, մեծանում է կոնվեկտիվ դիֆուզիայի դերը,  մասնիկների տատանումների և 

շփման հետևանքով տեղի է ունենում ջերմաստիճանի տեղային բարձրացում, դրա հետևանքով 

մածուցիկության փոքրացում և դիֆուզիայի արագացում: Կավիտացիոն խոռոչների փակումը 

նման է միկրոպայթյունի, որը բերում է նաև բջջային կառուցվածքների քայքայմանը: 

Սակայն ինդեֆերենտ  չէ. կարող է փոխել ակտիվ նյութերի հատկությունները: Կարևոր է ճիշտ 

պարամետրերի ընտրությունը- ինտենսիվությունը, ժամանակը, էքստրագենտը, տեսակարար 

բեռնվածությունը, խառնման աստիճանը, ջերմաստիճանը: 

Լավագույն  տարբերակ է 40 րոպե  ՈՒՁ-ի ազդեցությունը, 21-22 ԿՀց հաճախությամբ: 

Մագնիսաիմպուլսային էքստրակտոր- Փոփոխվող էլետրամագնիսական դաշտի 

ազդեցությամբ շարժուն էլեկտրահաղորդիչ մեմբրանը տատանվում է և իմպուլսային շարժում է 

հաղորդում էքստրագենտին: Առաջանում են հերթափոխվող ճնշումներ և կավիտացիոն 

երևույթներ: 

Լուծամզում էլեկտրական լիցքաթափմամբ  
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Հումքը լցվում է էքստրակտորի մեջ, որտեղ տեղադրված են էլեկտրոդներ: Տրվում է բարձր կամ 

գերբարձր հաճախության էլեկտրական հոսանք: Լիցքաթափման ազդեցությամբ  խառնուրդում 

առաջանում են հարվածային ալիքներ, որոնք ստեղծում են իմպուլսիվ ճնշում: Աճում են 

տուրբուլենտ հոսանքները, գրեթե վերանում է դիֆուզիոն սահմանային շերտը, մեծանում է 

կոնվեկտիվ դիֆուզիային գործակիցը: Հարվածային ալիքները նպաստում են նաև էքստրագենտի 

մուտքին բջիջ: Առաջանում են պլազմային խոռոչներ, որոնց փակվելը նման է միկրոպայթյունի:  

 

 Լուծամզում էլեկտրապլազմոլիզով և էլեկտրադիալիզով 

  էլեկտրապլազմոլիզը  հումքի մշակումն է էլեկտրական հոսանքով, որի ազդեցությամբ  

քայքայվում են բուսական թաղանթների սպիտակուցա-լիպոիդային թաղանթները, սակայն 

ամբողջական են մնում բջջապատերը: Սա կիրառվում է թարմ բուսական   կամ  կենդանական 

հումքի լուծամզման նպատակով, որպեսզի հանուկի մեջ ավելի շատ անցնեն կենսաբանորեն 

ակտիվ և ավելի քիչ բալաստային, ուղեկցող նյութեր: Էլետրական հոսանքի ազդեցությամբ կարող 

է կատարվել նաև էլեկտրադիալիզ, կիսաթափանց թաղանթի դերը կատարում է բջջաթաղանթը: 

Փոխվում են  էլետրական պոտենցիալները հումքի մակերևույթի վրա, որը լավացնում է 

թրջելիությունը, արագանում է արժեքավոր նյութերի իոնների շարժը, մեծանում է ներքին 

դիֆուզիայի գործակիցը: 

 

 

Լուծամզում հեղուկացված գազերով 

Սա ժամանակից և հեռանկարային եղանակներից է: Այս եղանակով ստանում են ցնդող և 

անկայուն նյութեր- եթերային յուղեր, սրտային գլիկոզիդներ, ֆիտոնցիդներ, բուսական հորմոններ 

և այլն: 

Կիրառվում են հեղուկացված բութան, ազոտ, ամոնիակ, արգոն, ֆրեոններ և ամենից շատ՝ 

ածխաթթու գազ: Քանի որ սրանց եռման կետը ցածր է սենյակայինից և արագ ցնդում են 

սենյակային ջերմասիճանի պայմաններում, նյութերի քայքայում, օքսիդացում չի կատարվում:  

Ածխաթթու գազով լուծամզման ժամանակ ելքը 88-98% է: 

Սարքավորումը բաղկացած է միմյանց հերթականորեն միացած տարբեր խցերից- հումքի 

թրջման խուց, հումքի պայթյունային քայքայման խուց, էքստրակտոր, գոլորշիացուցիչ- հումքի 

մնացորդը ածխաթթու գազի մնացորդներից ազատվելու համար: 

Բուսական հումքը լցվում է ցանցաձև տարողության մեջ, որը սկզբում տեղափոխվում է 

հեղուկացված գազով թրջման խուց/10-65 մթն/ ճնշման պայմաններում/: Թրջումը կատարվում է 

18-25 օC-ի պայմաններում մի քանի ր-ի ընթացքում:  Այնուհետև մանրեցման նպատակով հումքը 

փոխադրվում է ցածր ճնշման խուց: Կարծր նյութի խորքում և մակերեսին ճնշումների մեծ 

տարբերության շնորհիվ տեղի է ունենում պայթյուն/ կտրուկ փոխվում է գազի ագրեգատային 

վիճակը/, որն էլ հումքը ենթարկում է լրացուցիչ մանրեցման: 
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 Դրանից հետո հումքը տեղափոխվում  է էքստրակտոր, որտեղ նրա վրա պոմպով մղվում է 

հեղուկ ածխաթթու գազ, հակահոսքի սկզբունքով: Ստացված հանուկը ֆիլտրվում է և ուղղվում 

ջերմափոխանակիչ, որտեղ էլ հեռացվում է գազը և ուղղվում խտացուցիչ: Քուսպից տաքացման 

պայմաններում  հեռացվում են գազի մնացորդները և ուղղվում խտացուցիչ: 

Դիֆուզիոն կորուստ 

 

Գրեթե բոլոր մեթոդներով լուծամզում իրականացնելուց հետո, այս կամ այն չափով 

էքստրագենտի հետ  ազդող նյութի որոշակի քանակ մնում է քուսպում(լուծամզված, մնացորդային 

հումքում): Դա կոչվում է դիֆուզիոն կորուստ և որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

rx =   ax0 / n 

 

x0- ազդող նյութի քանակը հումքում,կգ 

a- քուսպում մնացած էքստրագենտի քանակը, լ 

n- վերցրած ընդհանուր էքստրագենտի քանակը, լ 

Դիֆուզիոն կորուստը քչացնելու համար- 

 լուծամզումից հետո քուսպը մամլում են մամլիչներով, կամ կոտորակային մացերացիա 

են իրականացնում  հումքի մամլումով 

 էքստրագենտի ծավալի մեծացում, սակայն այս դեպքում խախտում է կոնցենտրացիան: 
 

 
ԼՈՒԾԱՄԶՎԱԾՔԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐ  

ԴԵՂԱԲՈՒՍԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԻՑ 
 

Ոգեթուրմեր  

(Tincture - թրջել, ներկել) 
 

Դեղաբուսական հումքից ստացված սպիրտաջրային հանուկներն են, որոնք ստացվում են 

առանց տաքացման և առանց էքստրագենտի հեռացման: Թափանցիկ գունավորված հեղուկներ են, 

որոնք  ունեն այն բույսի բնորոշ համը և հոտը, որից ստացվում են:  

Պարզ ոգեթուրմերը պատրաստված են մի տեսակի հումքից: 

Բարդ ոգեթուրմերը՝ տարբեր տեսակի հումքերից, երբեմն նաև՝  դեղանյութերի ավելացմամբ:  

 

Ստացման եղանակներն են՝ 
 Մացերացիա և նրա ձևափոխված եղանակները - կոտորակային մացերացիա, մացերացիա 

խառնմամբ; 

 Պերկոլյացիա ; 

 Չոր և թանձր լուծամզվածքների լուծում  

Մաքրման եղանակներն ամենապարզն են - նստեցում և ֆիլտրում:  
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Էքստրագենտը 
Հիմնականում կիրառվում է  40-95% էթանոլ: Պատրաստվում է հումքի և էքստրագենտի 

հետևյալ զանգվածածավալային հարաբերությամբ 

 1: 5 - ոչ ուժեղ ազդող դեղաբուսական հումքից  

 1:10 - ուժեղ ազդող հումքից: 

Բացառություններ - նարգիզ (Calendula), արնիկա, ալոճ`1:10 

Ստանդարտավորում: Իրականացվում է համաձայն հետևյալ ցուցանիշների` 

1 .  սպիրտի պարունակություն/կոնցենտրացիա/ 

2 .  չոր մնացորդ 

3 .  ծանր մետաղներ 

*Ավելի մանրամասն տե'ս գործնականի մեթոդականում:  

Պահպանումը 
Լավ փակված տարաներում, լույսից պաշտպանված տեղում, 8-150C-ում:  

Ոգեթուրմերի վա ազդում են նաև ֆերմենտները, ջերմային ռեժիմը:  Պահպանման ընթացքում 

նստվածք է  առաջացում (ոգեթուրմերը «ծերանում» են): Սա կապած է  նյութերի լուծելիության 

փոքրացման հետ և տարբեր նյութերի փոխազդեցության արդյունքում անլուծելի նյութերի 

առաջացման հետ: Ֆիլտրում են և նորից են  ստանդարտավորում, եթե համապատասխանում է 

ստանդարտին, թույլատրվում է օգտագործել:  

 

ԼՈՒԾԱՄԶՎԱԾՔՆԵՐ 
 

Դեղաբուսական հումքի խիտ  հանուկներն են: Կախված օգտագործվող էքստրագենտից լինում 

են` 

 ջրային 

 սպիրտային 

 եթերային 

 յուղային 

Ըստ ագրեգատային վիճակի տարբերում են` հեղուկ, թանձր և չոր լուծամզվածքներ:  

 

Հեղուկ լուծամզվածքներ 
Դեղաբուսական հումքի շարժուն, խիտ սպիրտաջրային հանուկներ են: Մեկ զանգվածային 

կամ ծավալային մաս պատրաստի արտադրանքը համապատասխանում է 1 մաս դեղաբուսական 

հումքին: 

Առավելությունները` 

 միևնույն քանակի ազդող նյութեր են պարունակվում և' պատրաստի արտադրանքում և'  հումքում  

 հարմար է չափումը (դոզավորումը) բյուրետային համակարգում  

 

 Հեղուկ լուծամզվածքների թերությունները` 

 մեծ քանակությամբ ուղեկցող նյութերի առկայություն 

 ջերմաստիճանի մի փոքր իսկ իջեցման, կամ սպիրտի մասնակի ցնդման  դեպքում նկատվում է 

նստվածքի առաջացում, դրա համար պահանջվում է հերմետիկ փաթեթավորում և  պահպանում 

15-200C-ում  

Ստացման եղանակները` 
 Պեկոլյացիա  - Առաջին բաժին հանուկը` 85% հավաքում են առանձին տարայի մեջ, հետո հումքը 

պերկոլյացիայի են ենթարկում մինչև լրիվ հյուծում և հանուկը լցնում են այլ տարայի մեջ: 

Ստացվում է հումքի զանգվածից 5-8 անգամ շատ և նոսր հանուկ: Այդ նոսր հանուկն  էլ 

գոլորշիացնում են (50-600C-ում) մինչև պատրաստի արտադրանքի 15%-ը: Ստացված հանուկը 

խառնում են  առանձնացված առաջին բաժին հանուկին: Ստանում են հումքի նկատմամբ 1:1 

հարաբերությամբ հանուկ 
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 Ռեպերկոլյացիա 

 Շրջապտույտային լուծամզում 

 Հակահոսքային լուծամզում 

Մաքրման եղանակներն են` նստեցում, ֆիլտրում, ադսորբցիա:  

 
Թանձր լուծամզվածքներ 
Թանձր լուծամզվածքները դրանք դեղաբուսական հումքից ստացված խիտ, մածուցիկ 

հանուկներ են, խոնավությունը ոչ ավելի քան 25%: Չեն հոսում տարայից, ձգվում են թելերի նման: 

Որպես էքստրագենտ կիրառվում են սպիրտը, եթերը, ջուրը: 

Դժվար է կշռումը, պահելուց կամ խոնավանում, բորբոսնում են, կամ չորանում են` 

խախտվում է դոզավորումը:  

 
Չոր լուծամզվածքներ 
Դեղաբուսական հումքից ստացված չոր, սորուն զանգվածով հանուկներ են,  խոնավությունը-

ոչ ավելի քան 5%: Նրանց կարող են  ավելացվել նաև համապատասխան օժանդակ նյութեր, 

լցանյութեր/ դոզավորման նպատակով/:  

 Դրական հատկանիշներն են՝ 

 ավելի քիչ բալլաստային նյութեր են պարունակում 

 հեշտ տեղափոխելի են և  տեխնոլոգիապես ավելի հարմար են կշռելու, խառնելու, լուծելու համար:  

Չոր լուծամզվածքների թերությունը՝ 
Հիգրոսկոպիկ են: Հիգրոսկոպիկության իջեցումը կատարվում է էթանոլի համապատասխան 

կոնցենտրացիայի ընտրությամբ: Նույն նպատակով կարևորվում է լցանյութերի ճիշտ 

ընտրությունը: Ուժեղ ազդող նյութերի դեպքում չոր լուծամզվածքների վերին սահմանը 

լիմիտավորվում է, դրա համար էլ նոսրացնում են լցանյութերով-կաթնաշաքար, 

դեքստրին,գլուկոզա:  

 

Թանձր և չոր լուծամզվածքների ստացման տեխնոլոգիական սխեման 
 

1. հումքի և էստրագենտի նախապատրաստում (մանրեցում, մաղում, կշռում, նոսրացում) 

2. առաջնային հանուկի ստացում 

3. հանուկի մաքրում բալլաստային նութերից (պարզեցում, ֆիլտրում, ադսորբենտների ավելացում, 

սպիրտամաքրում) 

4. գոլորշիացում 

5. չորացում (չոր լուծամզվածքների համար) 

6. ստանդարտավորում (վերլուծություն, դոզայի կարգավորում) 

7. փաթեթավորում  

 

Լուծամզվածք - խտանյութեր ջրաթուրմերի և եփուկների պատրաստման համար 
 

Ստանդարտավորված լուծամզվածքներ են, որոնք կիրառվում են դեղատնային 

պայմաններում ջրային հանուկների արագ պատրաստման համար: 

Հեղուկ լուծամզվածքները պատրաստում են հումքի և պատրաստի արտադրանքի 1:2, չորերը՝ 

1:1 հարաբերությամբ:   

Որպես էքստրագենտ օգտագործվում է 20-40%  սպիրտը, դրանով խտանյութերը  իրենց 

բաղադրությամբ  մոտեցվում են դեղատնային պայմաններում պատրաստվող ջրային 

հանուկներին:  

Չոր խտանյութերը տարբերվում են սովորական չոր լուծամզվածքներից նրանով, որ ազդող 

նյութերի քանակությունը նրանցում և հումքում նույնն է ՝ 1:1  
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ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐ ԹԱՐՄ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԻՑ 
 

Չորացման և պահպանման արդյունքում ջերմային գործոնի, օդի թթվածնի, էնզիմների 

ազդեցությամբ շատ բույսերի ազդող նյութերը ենթարկվում են փոփոխությունների: Շատ 

դեպքերում թարմ բուսահումքից ստացված պատրաստուկը ավելի ակտիվ է չորացվածից: 

Կատվախոտի թարմ արմատներից ստացված ոգեթուրմը 2-3 անգամ ավելի ակտիվ է, քան 

չորացվածից ստացվածը: Ֆիտոնցիդային ակտիվությունը նկատվում է միայն թարմ բույսերից 

ստացված պատրաստուկներում:  

Ստացման սահմանափակումները՝ 
Տեխնիկական բարդությունները կապված են  բույսերի մեծ մասի  վեգետատիվ շրջանի 

համընկնման հետ  

 հավաքման ժամանակը շատ կարճ է, անհրաժեշտ են մեծ արտադրական հզորություններ դրանք  

արագ մշակելու համար:  

 քանի որ թարմ բուսահումքը չի կարող պահպանվել, իսկ տեղափոխումը դժվար է, գործարանները 

պետք է մոտ լինեն նրա հավաքման վայրին:.  

 

Թարմ բուսահումքից ստանում են՝ 
 

1. Լուծամզվածքային պատրաստուկներ՝  

 ոգեթուրմեր  

 լուծամզվածքներ 

2. Հյութեր  

 

Լուծամզվածքային պատրաստուկներ թարմ բուսահումքից 
 

Ստացման տեխնոլոգիական սխեման 

 բուսահումքի լվացում 

 շատ մանր մանրեցում կամ աղում, ճզմում 

 լուծամզում (մացերացիա կամ ռեմացերացիա) 90-96% էթանոլով 

 հումքի մամլում 

 հանուկի նստեցում (7 օր, 80C), ֆիլտրում  

 ստանդարտավորում  

 

Թարմ բուսահումքից ստացված լուծամզվածքային պատրաստուկներ են`  

Ֆիտոնցիդային  
Ալլիլչեպ- սոխի սպիրտային հեղուկ լուծամզվածք  

Ալլիլսատ-սխտորի սպիրտային հեղուկ լուծամզվածքն է, ավելացրած քեմիոնի, հոռոմսամիթի 

և անանուխի եթերային յուղեր: 

Կիրառվում են աթերոսկլերոզի, աղիների աթոնիայի դեպքում:  

Կարդիովալեն- Ձագախոտի հյութ,ադոնիզիդի խտանյութ,կատվախոտի ոգեթուրմ,ալոճի 

հեղուկ լուծամզվածք, կամֆորա, նատրիումի բրոմիդ, քլորբութանոլհիդրատ:  

  

Հյութեր 
Ստացման տեխնոլոգիական սխեման՝ 

 հումքը մաքրում, մանրեցնում են վերածելով շիլայանման զանգվածի  

 մամլում են հիդրավլիկ մամլիչներով: Եթե   աղքատ է հյութով, մամլելուց առաջ մացերացիայի են 

ենթարկում  էթանոլով: 

 անջատված հյութին անմիջապես ավելացնում են 85-ին 15 մաս 95% սպիրտ: 
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 պարզեցնում են 7 օր 80C-ում  և ֆիլտրում:  Կիրառվում է ջերմային մշակում այն հյութերի համար, 

որոնք հարուստ են ֆերմենտներով, պեկտինային նյութերով, սպիտակուցներով, լորձերով: Արագ 

տաքացնում են մինչև 800C, պահում այդ ռեժիմում  30 րոպե և արագ սառեցնում հոսող ջրով: 

 

Թարմ բուսահումքից ստացվող հյութերն են՝ 
 Ձագախոտի հյութը  

 Ջղախոտի հյութը-անացիդային գաստրիտ և կոլիտներ  

 Ալոէի հյութը - լինիմենթներում, այրվածքների դեպքում  

 Կալանխոյեի հյութը-կալանխոյեի քսուքի բաղադրության մեջ  

 

 
ԿԵՆՍԱԾԻՆ ԽԹԱՆԻՉՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐ 

 

Կենսածին խթանիչները դրանք նյութեր են, որոնք առաջանում են կենդանիների և բույսերի 

մեկուսացված հյուսվածքներում, որոնք պահվում են նրանց գոյության համար անբարենպաստ 

պայմաններում:  

 կենդանիների համար դա ցածր ջերմաստիճանն է՝ 2-4 օC  

 բույսերի համար ցածր ջերմաստիճանը և մթությունը  

Անբարենպաստ պայմաններում հյուսվածքներում տեղի են ունենում բիոքիմիական 

փոփոխություններ, որոնց արդյունքում արտադրվում են այնպիսի նյութեր, որոնք կարող են 

նպաստել կենսական պրոցեսների ակտիվացմանը: Այդպիսի նյութերի առաջացումը կարելի է 

բացատրել, որպես հյուսվածքների հարմարում միջավայրի պայմաններին: Այսինքն` դրանք 

բարձրացնում են օրգանիզմի դիմադրողականությունը և վերականգնողական հատկությունները, 

նպաստելով առողջացմանը:  

Կենսածին խթանիչներին բնորոշ են՝ 
 չունեն տեսակային և հյուսվածքաբանական առանձնահատկություններ 

 տարբեր բուսական և կենդանական հյուսվածքները նույն պայմաններում արտադրում են միևնույն 

նյութերը 

Կենսածին նյութերի քիմիական կազմը բարդ  կոմպլեքս է, որից անջատված են՝ 
 արոմատիկ թթուներ 

 ոչ սահմանային դիկարբոնաթթուներ  

 ոչ սահմանային արոմատիկ  միացություններ (դարչնաթթու, օքսիդարչնաթթու, կումարին) 

Ֆիզ-քիմիական հատկությունները՝ 
 ջրում լուծելի են  

 մասնակիորեն թորվում են ջրային գոլորշիներով  

 ջերմակայուն են, դիմանում են 1200C-ում մանրէաջնջմանը: 

Կենսածին խթանիչների պատրաստուկներ 
 Բիոսեդ (Biosedum) - Sedum Maximum բույսի կենսախթանված խոտի ջրային լուծամզվածքն է 

 Ալոէի հեղուկ լուծամզվածք (Extractum Aloes Fluidum) - ալոէի կենսախթանված տերևների ջրային 

լուծամզվածքն է 

 Տորֆոտ (Torfotum) - Տորֆի թորվածքն է 

 Պելոիդին (Peloidinum)- Օդեսայի Կուլյանիցյան ծովախորշի բժշկական ցեխի ջրային 

լուծամզվածքն է 

 Պելոիդոդիստիլյատ ներարկման համար (Peloidodistillatum   pro injectionibus) նույն ցեխի ջրային 

գոլորշիների թորվածքն է 

 ՖիԲՍ-ներարկման համար (Fibs) - նույն ցեխի ջրային գոլորշիների թորվածքն է, ավելացրած 

դարչնաթթու և կումարին 

 Հումիզոլ (Humizolum)- էստոնական ցեխի լուծամզվածքն  է 
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Բուսական հումքի լուծամզման համար կիրառվող որոշ էքստրագենտների համեմատական 
բնութագիրը 

 

Էքստրագենտները դրանք այնպիսի լուծիչներ են, որոնք օգտագործվում են արժեքավոր 

նյութերի լուծամզման, լուծահանման  նպատակով: 

Լուծամզման արդյունավետության համար շատ կարևոր է  էքստրագենտի ճիշտ 

ընտրությունը: 

Էքստրագենտների ընտրությունը կատարում են, ելնելով  նրանց բնույթից, ըստ որի կարող են 

լինել՝ 

 բևեռային 

 քիչ բևեռային 

 ոչ բևեռային 

Բևեռային- ջուր, գլիցերին, սպիրտի ջրային լուծույթ - լուծում են  ալկալոիդների աղեր, 

սրտային գլիկոզիդներ, անտրագլիկոզիդներ, սապոնիններ, օրգանական թթուներ, շաքարներ, 

լորձեր:  

Ջրում չեն  լուծվում- ալկալոիդների հիմքեր, մոմեր, խեժեր, ճարպեր, եթերային յուղեր 

Քիչ բևեռայիններ - էթիլ սպիրտ, բութիլ սպիրտ, ացետոն- լուծում են ալկալոիդների աղեր և 

հիմքեր, գլիկոզիդները, ֆլավոնները և նրանց ագլիկոնները, եթերային յուղեր, պիգմենտներ, 

քլորոֆիլ, խեժեր սակայն չեն լուծում սպիտակուցներ, լորձեր, պեկտիններ, շաքարներ, մոմեր 

Ոչ բևեռայինները – քլորոֆորմ, բենզոլ, բենզին, հեքսան-լուծում են սրտային գլիկոզիդների 

ագլիկոններ, ալկալոիդների մեծ մասի հիմքերը, ֆլավոններ, եթերային յուղեր, ճարպեր, մոմեր, 

խեժեր: Չեն լուծում հիդրոֆիլ նյութեր-սպիտակուցներ, ածխաջրեր: 

 

Էքստրագենտների համեմատական բնութագիրը և   ներկայացվող պահանջները՝ 
 պետք է ունենան բարձր ընտրողականություն: Այսինքն կարողանան իրենց մեջ լուծել միայն 

որոշակի խումբ նյութեր 

 հեշտ ներթափանցեն բուսական կամ կենդանական բջջի ներսը, հաղթահարեն բջջապատի 

արգելքը 

 լինեն ֆարմակոլոգիապես իներտ 

 լինեն քիմիապես իներտ 

 ունենան անտիսեպտիկ հատկություն, կանխեն միկրոֆլորայի աճը 

 հեշտ վերականգնվեն, ունենան եռման ցածր կետ 

 չայրվեն, չբռնկվեն, պայթունավտանգ չլինեն 

 լինեն էժան և մատչելի 

 

Ջուր 
1. ունիվերսալ լուծիչ է, լուծում է և շատ արժեքավոր նյութեր և բալաստային նյութեր/ 

սպիտակուցներ, լորձ, օսլա/ 

2. հեշտ է ներթափանցում բջիջ, բացի եթերայուղային, ճարպային բնույթի զետեղարաններից 

3. ֆարմակոլոգիապես իներտ է 

4. քիմիապես իներտ չէ/ հիդրոլիզ, ֆերմենտների, էնզիմների ակտիվացում/ 

5. անտիսեպտիկ հատկություն չունի, նրանում լավ զարգանում է միկրոֆլորան 

6. ունի բարձր եռման կետ 

7. չի այրվում 

8. էժան է և մատչելի 

 

Էթիլ սպիրտ 
1. ունի ընտրողական լուծելիություն (կախված կոնցենտրացիայից կարող է լուծել բևեռային և ոչ 

բևեռային բնույթի նյութեր) 
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2. բարձր կոնցենտրացիայի էթիլ սպիրտը դժվար է ներթափանցում բջիջ, փոխազդում է  ծակոտիների 

սպիտակուցների հետ, բնափոխում դրանց, խցանում ծակոտինները 

3. ֆարմակոլոգիապես իներտ չէ 

4. քիմիապես իներտ է 

5. ունի արտահայտված անտիսեպտիկ հատկություն 

6. հեշտ է վերականգնվում, հեշտ հեռացվում է հանուկից 

7. այրվում է, հրավտանգ է 

8. մատչելի է 

 

Հեղուկ ածխաթթու գազ 
1. բարձր ընտրողականություն ունի, շատ բարձր ելք է ապահովում եթերային և ճարպային յուղերի 

համար 

2. հեշտ է ներթափանցում բջջապատը իր փոքր մածուցիկության շնորհիվ/ մածուցիկությունը 14 

անգամ փոքր է ջրից և 5 անգամ սպիրտից/ 

3. ֆարմակոլոգիապես ինդեֆերենտ չէ, սակայն լուծամզումը կատարվում է հերմետիկորեն փակված 

տարայում, այնուհետև ամբողջապես հեռացվում է 

4. քիմիապես իներտ է 

5. ունի որոշ անտիսեպտիկ հատկություն 

6. շատ արագ ցնդում է մթնոլորտային ճնշման պայմաններում 

7. չի այրվում 

8. մատչելի է: Օդից են ստանում: 

 

 

Էթիլ սպիրտի ռեկուպերացիան և ռեկտիֆիկացիան 
Լուծամզվածքների ստացման նպատակով որպես էքստրագենտ ամենից շատ օգտագործվում 

է  էթիլ սպիրտը: 

Սպիրտային լուծամզումից հետո բուսական կամ կենդանական հումքի մնացորդում, հյուծված 

հումքում նույնիսկ քամելուց հետո դեռ մնում է մեծ քանակությամբ էթիլ սպիրտ և արտադրության 

շահութաբերությունը չիջեցնելու նպատակով մեծ կարևորություն է ստանում սպիրտի մասնակի 

կամ լրիվ վերադարձը արտադրություն: 

Ռեկուպերացիա (լատ. recuperatio-վերադարձ, նորից ստացում) - մի տեխնոլոգիական 

միջամտություն է, որն իրականացվում է արտադրություն վերադարձնելու հումքի մնացորդում 

մնացած, խտանյութերում գտնվող  արժեքավոր  էքստրագենտի  մի մասը: 

Տարբերում են էթանոլի  լրիվ և մասնակի ռեկուպերացիա: 

Մասնակի ռեկուպերացիա: Սրա էությունը էթանոլի դուս մղումն է ջրով կամ թորումը ջրային 

գոլորշիներով:  

Ջրով դուրս մղումը կատարում են  պերկոլյատորներում, էքստրակտորներում, որտեղ 

հյուծված հումքի վրա ավելացնում են հումքի զանգվածից 3-ից 5 անգամ  ավել ջուր և թողնում են 

թրմվելու 2-3 ժամ: Հետո այդ լվացաջրերը դանդաղ  անջատում են: Ռեկուպերատը պարունակում 

6-10 % էթանոլ  և տարբեր գունանյութեր: 

Ջրային գոլորշիներով թորումը կատարվում է էքստրակտորներում, որոնք ունեն գոլորշային 

շապիկ: Օգտագործված հումքը (շրոտ) դրվում է կեղծ հատակի վրա, որի ներքևում գտնվում է 

բարբոտերը, որով մատակարարում են ջրային գոլորշին: Այս եղանակով ստացվող ռեկուպերատը 

անգույն է, պարունակում է 20-25% էթանոլ, ունի բնորոշ հոտ հումքից անցած ցնդող նյութերի 

պատճառով: Այդ պատճառով էլ ռեկուպերատները օգտագործվում են միայն նույն տիպի հումքի 

լուծամզման նպատակով: 

Էթանոլային ռեկուպերատների մաքրման և թնդեցման նպատակով իրականացնում են լրիվ 

ռեկուպերացիա կամ ռեկտիֆիկացիա: 
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Ռեկտիֆիկացիա (լատ.rectificatio- ուղղում, մաքրում):  Էությունը դա տարբեր եռման 

ջերմաստիճան ունեցող, միմյանց հետ խառնվող հեղուկների խառնուրդից առանձին 

բաղադրատարրերի անջատում է թորմամբ: Եթե համակարգը ազեոտրոպ խառնուրդ է 

պարունակում -առանձին նյութի և ազեոտրոպի առանձնացումն է: 

Լայն իմաստով թորումը բազմակի կամ մեկանգամյա գործընթաց է` բաժանվող  խառնուրդի 

մասնակի գոլորշիացումն է առաջացած գոլորշիների հետագա խտացմամբ:  

Տարբեր եռման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկների խառնուրդից  ֆրակցիաների 

առանձնացումը մեկանգամյա պարզ թորմամբ  չի տալիս պահանջվող արդյունքը: Քանի որ 

առանձին կոմպոնենտների եռման ջերմաստիճանները տարբեր են, եռացող հեղուկի վրա գտնվող 

գոլորշիների կազմը տարբերվում է նրա բաղադրությունից:  Գոլորշին պարունակում է ավելի շատ 

ցածրաեռ կոմպոնենտ, քան հեղուկը, որից այն առաջանում է: Օրինակ՝  սպիրտային 

ռեկուպերատում  գոլորշին  հարուստ է սպիրտով և  և թորվածքը ավելի թունդ սպիրտային  

լուծույթ է քան ելային լուծույթը: Թորման ընթացքում  փոխվում է ռեկուպերատի և գոլորշային  

ֆազի կազմը: Քանի որ  ցածրաեռ նյութը՝ սպիրտը աստիճանաբար  գոլորշիանում է, 

ռեկուպերատի եռման ջերմասիճանը բարձրանում է և գոլորշին ավելի է հագենում  բարձրաեռ 

կոմպոնենտով: Հետագա թորումը իմաստազրկվում է, որովհետև  աստիճանաբար թորվածքում 

էթանոլի քանակը պակասում է:   

Ցնդելի կոմպոնենտների ավելի լրիվ անջատման համար իրականացնում են բազմակի թորում 

–ռեկտիֆիկացիա: Այն իրականացվում է հեղուկի թորումից առաջացած գոլորշիների  և 

գոլորշիների խտացումից առաջացած   ֆլեգմայի  հակահոսքային փոխազդեցությամբ: 

Գոլորշիացման և խտացման պրոցեսները կրկնվում են բազմակի անգամներ և ուղեկցվում են  

զանգվածա- և ջերմափոխանակությամբ:  

Ռեկտիֆիկացիոն կայանքը բաղկացած է ռեկտիֆիկացիոն աշտարակից, թորման կուբից, 

դեֆլեգմատորից, սառնարան- խտացուցիչից և թորվածքի ընդունիչից:  

Ռեկտիֆիկացիոն աշտարակը գլանաձև 15-30 մ բարձրությամբ, 1-ից 6 մ տրամագծով 

ապարատ է: Բաղկացած է բարբոտերային, գլխադիրային, թասակային ափսեներից, որոնք 

մեծացնում են ֆլեգմայի և գոլորշու շփման մակերեսը: 

Դեֆլեգմատորը ջերմափոխանակիչ է, նախատեսված գոլորշիների լրիվ կամ մասնակի 

խտացման համար-սառեցվում է 60-800C ջրով: Այստեղ խտացված գոլորշիները վերադարձվում են 

աշտարարակի վերին մասը ֆլեգմայի ձևով:  

Սառնարանում խտանում են գոլորշիները և սառչում է թորվածքը: 

Գոլորշին բարձրանում է վերև և ռեկտիֆիկացիոն աշտարակի յուրաքանչյուր աստիճանի վրա 

հանդիպում է ֆլեգմային, որը հոսում է ներքև: Գոլորշու ջերմաստիճանը բարձր է ֆլեգմայից: 

Ջերմափոխանակության արդյունքում ջերմության մի մասը տալիս է ֆլեգմային և  մասնակիորեն 

սառչում է:  Սառչելու արդյունքում  գոլորշում գտնվող բարձրաեռ կոմպոնենտները խտանում են և 

անցնելով  ֆլեգմայի մեջ, իջնում են ցած: Գոլորշուց  ջերմություն ստացած ֆլեգմայի 

ջերմաստիճանը մասնակիորեն բարձրանում է և նրա մեջ գտնվող ցածրաեռ կոմպոնենտները 

գոլորշիանալով միանում են գոլորշի ֆազին բարձրանում են վերև: Եվ այդպես տեղի է ունենում 

բազմակի ջերմա և զանգվածա փոխանակություն, որի արդյունքում ցած հոսող ֆլեգման 

աստիճանաբար  աղքատանում է էթանոլով, իսկ  վեր բարձրացող գոլորշին գործնականում 

ազատվում է ջրից,   հարստանում է  էթանոլով  և ի վերջո առաջանում է արդեն անբաժան 

ազեոտրոպ խառնորդ  (97, 18% էթանոլ,  ջրով նոսրացնում են մինչև 96.2-96.4 % ըստ ծավալի և 95, 

57 % ըստ զանգվածի): Խտությունը` 0.8025, եռման կետը՝ 78,120C. 

Այսպիսով-ռեկտիֆիկացիան դա միմյանց հետ անսահմանորեն խառնվող  ցնդելի հեղուկների 

բազմակի թորման  և սառեցման  գործընթացն է , որն ուղեկցվում է ջերմա և զանգվածա-

փոխանակության նպատակով  խտանյութի մի մասի վերադարձմամբ ֆլեգմայի ձևով՚: 
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Ավելի բարձր կոնցենտրացիայի էթիլ սպիրտը ստանում են, բենզոլով թորմամբ, որն ավելի 

ցածրաեռ ազեոտրոպ է առաջացնում  ջրի հետ: Ջրազրկմամբ-նատրիումի, կալումի, անջուր պղնձի 

սուլֆատի հետ եռացնելով և հետագա թորմամբ: 

 
ՆՈՐ ԳԱԼԵՆԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐ 

 

Կոչվում են նաև առավելագույն չափով (մաքսիմալ) մաքրված լուծամզվածքային 

պատրաստուկներ: Սրանք այնպիսի ֆիտոպատրաստուկներ են, որոնք պարունակում են 

դեղաբուսական հումքի ազդող նյութերը իրենց բնական վիճակում, մեծապես ազատված 

բալաստային նյութերից: Այդպիսի խորը մաքրումը՝ 

1. բարձրացնում է նրանց կայունությունը 

2. վերացնում է մի շարք բալաստային նյութերի կողմնակի ազդեցությունները/ խեժեր, տանիդներ/ 

3. հնարավորություն է տալիս կիրառելու ներարկման նպատակով 

Ի տարբերություն գալենային պատրաստուկների, որոնք ստանդարտավորվում են 

հիմնականում ըստ չոր մնացորդի, սրանք անպայման ստանդարտավորվում են ըստ ազդող 

նյութերի  պարունակության կենսաբանական կամ քիմիական անալիզի եղանակներով:  

 

Ստացման տեխնոլոգիան 
 

Բնորոշվում է  արտահայտված անհատական մոտեցմամբ, որը պայմանավորված է՝ 

 ելքային դեղաբուսական հումքի բնույթով; 

 ազդող և ուղեկից նյութերի բնույթով; 

 ստացվող պատրաստուկի տեսակով 

Ստացման ընդհանուր սխեման հետևյալն է՝ 

 հումքի լուծամզում; 

 հանուկի մաքրում; 

 ստանդարտավորում; 

 դեղաձևի ստացում 

Մեծ ուշադրություն են հատկացնում էքստրագենտի ընտրությանը և լուծամզման եղանակին: 

Կիրառում են ոչ միայն էթանոլ, ջուր, այլև թթուների, աղերի լուծույթներ, էթանոլի խառնուրդ 

քլորոֆորմի հետ և այլն: 

Լուծամզման եղանակի ընտրության դեպքում աշխատում են այնպիսի եղանակ կիրառել, որը 

հնարավորին չափ քիչ ժամանակ ծախսվի և հնարավորին չափ կոնցենտրիկ հանուկ ստացվի: 

Հաճախ կիրառում են 

 հակահոսքային լուծամզում 

 մացերացիա մեխանիկական խառնմամբ/ խառնիչներով/ 

 մացերացիա էքստրագենտի շրջապտույտով 

 

Մաքրման եղանակները 
Նպատակը ազդող նյութերի կոմպլեքսի անջատումն է, առավելուգույն չափով ազատված 

բալաստային նյութերից:  Սա նույնպես շատ անհատական մոտեցում է պահանջում: 

1. Ազդող կամ բալաստային նյութերի ֆրակցիոն նստեցում 
 Սպիտակուցների բնափոխում/ դենատուրացիա/: Բալաստային սպիտակուցները տաքացման, 

ՈՒՄ ճառագայթման, ուլտրաձայնի ազդեցությամբ բնափոխվելով նստվածք են առաջացնում, 

որոնք հեռացվում են ֆիլտրմամբ:  
 Լուծիչի փոխմամբ: Եթե լուծամզումը կատարվում է բևեռային (օրգանական) լուծիչով, այդ 

դեպքում մաքրումը հիդրոֆոբ նյութերից (քլորոֆիլ, խեժեր) կատարվում է էքստրագենտի 

գոլորշիացմամբ և  մնացորդի վրա ջրի ավելացմամբ: Հիդրոֆոբ նյութերը նստվածք են 

առաջացնում և  դրանք կարելի է հեռացնել ֆիլտրմամբ կամ ցենտրիֆուգմամբ: Էթանոլային 
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լուծույթներին եթեր ավելացնելով, նստեցնում և հեռացնում են սապոնինները, իսկ 

կարդիոնոլիդները մնում են լուծույթում: 

 Սպիրտամաքրում: Էթանոլի ջրային լուծույթների վրա էթանոլի խիտ լուծույթներ ավելացնելիս (ոչ 

քիչ 50%)  նստեցնում են սպիտակուցները, պեկտինները, լորձերը: Էթանոլը հանդիսանալով 

հիդրոֆիլ նյութ, պոկում է բնական պոլիմերներից նրանց հիդրատային թաղանթը, նստեցնելով  

դրանց: 

 Աղայնացում: Սա դարձյալ բնական պոլիմերների նստեցումն է էլեկտրոլիտների լուծույթների 

կիրառմամբ (չեզոք աղերի): Լուծույթի անիոնները և կատիոնները հիդրատացվում են  

բիոպոլիմերի հիդրատային թաղանթի հաշվին, որի արդյունքում ԲՄՄ-երը նստվածք են 

առաջացնում: Հատկապես ուժեղ է արտահայտված աղերի անիոնների մոտ: Ըստ աղայնացման 

ուժի թուլացման  անիոնները և կատիոնները դասավորվում են հետևյալ շարքերով:  

SO42- > C6H5O73-> C H3COO- > Cl- > Br -   > I -   > CNS- 

 

Li+ > Na+> K+> Pb+ > Cs+ 

Սա կոչվում է լիոտրոպ շարք: Գործնականում առավել հաճախ կիրառվում է նատրիումի 

քլորիդը: 

 

2. Լուծամզում հեղուկ-հեղուկ համակարգում - Դիֆուզիոն գործընթաց է, որի դեպքում մեկ կամ 

մի քանի լուծված նյութերը մի հեղուկից լուծահանվում են մյուսով: Ըստ որում այդ հեղուկները 

միմյանց մեջ չեն լուծվում կամ սահմանափակ են լուծվում:  
Ելքային հեղուկի հետ էքստրագենտի խառնման արդյունքում ստացվում է լուծամզվածք- 

լուծահանված նյութերի լուծույթ և ռաֆինատ-մնացորդային ելային լուծույթը աղքատացած 

նյութերով (նաև որոշ քանակությամբ էքստրագենտ): Նյութերի անցումը կատարվում է հեղուկների 

միջև կոնցենտրացիաների տարբերության դեպքում հավասարակշռային բաշխման օրենքի 

համաձայն մինչև նրանց միջև դինամիկ հավասարակշռության հաստատումը:  

Համաձայն այդ օրենքի` երկու հեղուկ ֆազերի միջև բաշխված հավասարակշռային 

կոնցենտրացիաների  հարաբերությունը տվյալ ջերմաստիճանում հաստատուն մեծություն է և 

կոչվում է բաշխման հաստատուն՝ 

K = A / B 
որտեղ` A-ն և B-ն բաշխված նյութի հավասարակշռային կոնցենտրացիաներն են  

համապատասխանաբար լուծամզվածքում և ռաֆինատում, %: 

 
Լուծամզումը հեղուկ-հեղուկ համակարգում բաղկացած է հետևյալ էտապներից՝ 

1. ելային լուծույթի ինտենսիվ խառնումը էքստրագենտի հետ 

2. երկու չխառնվող հեղուկ ֆազերի բաժանում 

3. էքստրագենտի հեռացում  լուծամզվածքից և ռաֆինատից (նյութի անջատման և էքստրագենտի 

վերականգնման նպատակով) 

Լուծամզման համար կիրառվում են հիմնականում հետևյալ տիպի էքստրակտորներ՝ 

Խառնիչ - նստվածքային- պարզագույնը դա խառնիչով սարքն է: Լցնում են ելային լուծույթը և 

էքստրագենտը, ինտենսիվորեն խառնում են, թողնում են որոշ ժամանակ շերտավորվելու, 

այնուհետև անջատում իրարից: Լուծամզումը կատարում են մի քանի անգամ, միևնույն լուծույթը 

մշակում են էքստրագենտի մի քանի բաժիններով: Թերությունը էքստրագենտի մեծ ծախսն է, և 

շերտերի դժվար բաժանումը, քանի որ լավ խառնման արդյունքում առաջանում են  դժվար 

բաժանվող էմուլսիաներ: 

Աշտարակային (սյունային) (նկ.60) Սրանք կարող են լինել առանց  դրսից էներգիայի 

մատակարարման աշխատող (գրավիտացիոն և էներգիայի մատակարարմամբ): 
Գրավիտացիոնները լինում են ցայտացրող-ա/, կամ ափսեներով`գլխադիրային-բ/ կամ 

ցանցաձև: ցանցաձև ափսեներով: Մեծ ինտենսիվությամբ է կատարվում, եթե հեղուկների 

խտությունների տարբերությունը մեծ է, ավելի քան 100 կգ/ մ3: 
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Վերևից տրվում է ծանր հեղուկը, ներքևից թեթևը: Հեղուկը ցայտացրվում է շփման ավելի մեծ 

մակերես ապահովելու համար: Կարող են դրվել գլխադիրներ, ցանցաձև ափսեներ, որոնք 

նպաստում են ավելի արդյունավետ խառնմանը: 

Էներգիայի մատակարարմամբ են աշխատում`պուլսացիոն/ մխոցային պոմպերով/, սյունային 

խառնիչով-գ/ և ռոտորա-սկավառակային-դ/ էքստրակտորները: Վերջին երկուսը միմյանցից 

տարբերվում են խառնիչների ձևով: Սյունայինի դեպքում պտտվող առանցքի վրա թիակային 

խառնիչներ են, իսկ ռոտորա-սկավառակայինի դեպքում`սկավառակներ: 

 
Նկ.60.Պուլսացիոնները՝ մխոցային պոմպերով; 

Առավել ինտենսիվ են  կենտրոնախույս էքստրակտորները:  

 

3. Դիալիզի և Էլեկտրադիալիզի եղանակ: Դիալիզը հիմնված է այն երևույթի վրա, որ 

բիոպոլիմերները, որոնք ունեն մեծ չափսեր, չեն անցնում կիսաթափանց թաղանաթով, իսկ ավելի 

փոքր չափսերի մոլեկուլները հեշտությամբ անցնում են: Դիալիզը սովորաբար շատ դանդաղ է 

ընթանում: Ավելի արագ է ընթանում էլեկտրադիալիզը, որին  ենթարկվում են այն նյութերը, որոնք 

լուծույթում տրոհվում են իոնների: Էլեկտրադիալիզի պարզագույն սարքավորումը դա մի վաննա 

է, որը երկու կիսաթափանց թաղանթներով բաժանված է երեք մասերի (նկ.61):  Եզրային մասերում 

տեղադրված  են կատոդը և անոդը, իսկ  մեջտեղում դիալիզվող հեղուկը:   

 
Նկ.61 

4. Սորբցիա -  Գազերի, գոլորշիների, լուծված նյութերի կլանումն է հեղուկ կամ գազային 

կլանիչներով, սորբենտներով: 

Տարբերում են՝ 

Ադսորբցիա- նյութերի կլանումն է սորբենտի մակերեսով: Այդ մակերեսը շատ մեծ է, կամ մեծ 

դիսպերսվածության, կամ ծակոտիների շնորհիվ: 1 գ ակտիվացրած ածխի մակերեսը 600-1000 մ2 է: 

Ադսորբցիային բնորոշ է ընտրողականությունը: 

Աբսորբցիա-նյութերի կլանումն է սորբենտի ամբողջ ծավալով, օր` եթերայուղերի ստացումը 

անֆլերաժի եղանակով (ճարպերի միջոցով): 

Քեմոսորբցիա- նյութերի կլանումն է քիմիական կապերի առաջացմամբ (իոնափոխանակում): 

Նոր գալենային պատրաստուկների արտադրությունում առավել հաճախ կիրառվում է 

ադսորբցիան, քան աբսորբցիան: Հանուկը անց են կացնում ադսորբենտով աշտարակի միջով: 

ԲՄՄ նյութերը բավականին ամուր նստում են վերին մասերում, քանի որ նրանք աղտոտում են 

ադսորբենտը, աշխատում են նրանցից ազատվել  դեռ մինչև ադսորբցիան մաքրման այլ 

եղանակներով: Ադսորբենտի վրա նստում են կամ ազդող նյութերը կամ խառնուրդները, մնացածը 
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անցնում են լուծիչի հոսքի հետ: Այնուհետև ազդող նյութերը լուծահանում են համապատասխան 

լուծիչով:  

Ադսորբցիան կատարվում է ոչ բևեռային ադսորբենտներում միջմոլեկուլային 

փոխազդեցության շնորհիվ (ակտիվացրած ածուխ), բևեռայիներում՝ էլեկտրական (սիլիկագել): 

Սովորաբար նյութը ադսորբենտի վրա ադսորբվում է նուրբ մոնոմոլեկուլային շերտի ձևով և այդ 

պատճառով էլ ադսորբցվող նյութի քանակը կախված է ադսորբենտի մակերեսից: 

Ադսորբենտներ կարող են լինել բարձր դիսպերսվածության նյութեր (ոչ ծակոտկեն)  մուր, 

կավի մանր դիսպերսված փոշի, ծակոտկեն՝ ակտիվացրած ածուխ, սիլիկագել: 

Ակտիվացրած ածուխ կարելի է ստանալ փայտածխի ակտիվացմամբ` բարձր ճնշման 

պայմաններում 800-10000C-ում գերտաքացած գոլորշիների անցկացմամբ: Այդ ժամանակ խեժերը և 

ոչ լրիվ այրման  արդյունքները, որոնք գտնվում են ծակոտիներում այրվում են կամ ցնդում, 

առաջացնելով բազմաթիվ նոր ծակոտիներ: 1գ ակտիվացրած ածխի գումարային մակերեսը կարող 

է լինել 500-1500 մ2: Այն հիդրոֆոբ ադսորբենտ է և  գրեթե չի ադսորբցում ջուր: Այդ պատճառով էլ 

այն կարող է օգտագործվել պիգմենտներից հանուկների մաքրման համար: 

Սիլիկագելը շատ հիդրոֆիլ է, այդ պատճառով էլ կիրառվում է հիմնականում հիդրոֆոբ 

լուծույթներից (քլորոֆորմ, եթեր) հիդրոֆիլ նյութերի ադսորբցման նպատակով: 

 
Իոնափոխանակում 
Հիմքում ընկած է իոնափոխանակման ռեակցիան անշարժ, կարծր իոնափոխանակային 

սորբենտի և լուծույթում գտնվող իոնների միջև: Հայտնի են անիոնիտային և կատիոնիտային 

իոնափոխանակիչներ: 

Իոնիտի միջոցով հանուկը անցկացնելով կարելի է ադսորբել ազդող նյութերը, իսկ 

բալաստային նյութերը ազատ անցնում են: Հետո թթուների կամ հիմքերի միջոցով անջատում են 

ազդող նյութերը: 

     

 

ԲՈՒՐԱՎԵՏ ՋՐԵՐ 
(Aquae Aromaticae) 

 

Բուրավետ ջրերը եթերայուղեր պարունակող ջրասպիրտային լուծույթներ  են կամ ջրային 

միկրոտարասեռ համակարգեր: Նրանց հիմնական նշանակությունը  մի  շարք դեղանյութերի 

տհաճ համի և հոտի քողարկումն է:  Բացի դրանից, բուրավետ ջրերն օժտված են նաև ինքնուրույն 

բուժիչ ներգործությամբ: Օրինակ` ունեն թույլ արտահայտված հականեխիչ հատկություն, 

ուժեղացնում են թքարտադրությունը, նպաստում մարսողական համակարգի շարժողական և 

ներծծման ֆունկցիաների բարելավմանը: Դառը նշի ջուրը կիրառվում է  որպես ցավազրկող, 

նյարդային համակարգը հանգստացնող միջոց: 

Բուրավետ ջրերը թափանցիկ կամ թույլ օպալէսցենտող լուծույթներ  են, իրենց կազմում 

պարունակող եթերային  յուղերին բնորոշ  հոտով: 

Եթերային յուղերի խտությունը բուրավետ ջրերում չի գերազանցում 0,1%-ը: Բարձրորակ 

բուրավետ ջրերը չպետք է պարունակեն ծանր մետաղներ, չունենան նեխահոտություն և նկատելի 

կարծր նստվածք: 

Պատրաստման տեխնոլոգիան - Բուրավետ ջրերը պատրաստվում են երկու եղանակով` 

1. եթերայուղային բուսական հումքից ջրային գոլորշիներով թորմամբ 

2. ջրում  եթերային յուղի դիսպերսմամբ 

Հնում բուրավետ ջրերը ստանում էին բացառապես թորման միջոցով: Հետագայում սկսեց 

կիրառվել երկրորդ մեթոդը, որն ավելի պարզ և արագ  է: Սակայն անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, 

որ տարբեր մեթոդներով ստացված նույնանուն բուրավետ ջրերի միջև  չի կարելի  

հավասարության նշան դնել:   Թորման դեպքում բուրավետ ջրի  մեջ է անցնում տվյալ բույսին 

բնորոշ բուրավետ նյութերի ամբողջ կոմպլեքսը: Իսկ եթե բուրավետ ջուրը պատրաստում են  
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բույսերից ստացված եթերային յուղից, պատրաստուկն  ազատվում է եթերային  յուղի այն 

բաղադրատարրերից, որոնք ջրում լավ լուծվելու հետևանքով հեռանում են վերջինիս հետ: 

Դիսպերսմամբ ստացվող բուրավետ ջրերն ազատված են նաև շատ ցնդող բալաստային նյութերից: 

Թորմամբ ստացվող բուրավետ ջրեր 
Բուրավետ ջրերն  ստանում են ջրային գոլորշիներով թորմամբ, որն  սկզբունքորեն չի 

տարբերվում եթերային յուղերի ստացման համանման մեթոդից: Տարբերությունը կայանում է 

միայն նրանում, որ բուրավետ ջրերի ստացման դեպքում թորման գործընթացն իրականացնում են 

այնպիսի հաշվարկով, որպեսզի գոլորշիների խտացումից հետո եթերային յուղը ջրային 

թորվածքում դիսպերսված լինի խիստ որոշակի քանակությամբ: 

 

Ջրային գորշիներով եթերային յուղերի  թորման տեսական հիմքը 
Ջրային գոլորշիներով եթերային յուղերի  թորման դեպքում գործ ենք ունենում երկու իրար 

հետ չխառնվող հեղուկներից բաղկացած համակարգի հետ: Այդպիսի խառնուրդներին բնորոշ է 

ավելի ցածր եռման կետը, քան բաղադրամասերից յուրաքանչյուրինը՝ առանձին -առանձին: 

Այսինքն  կարող ենք պնդել, որ ինչքան էլ բարձրաեռ լինի  եթերային յուղը, ջրային 

գոլորշիների առկայության դեպում այն կթորվի 1000C-ից ցածր ջերմաստիճանում: Այս երևույթը 

կարելի է բացատրել, ելնելով Դալտոնի պարցիալ ճնշումների օրենքից: Ըստ այդ օրենքի,  եթե 

միմյանց հետ ռեակցիայի մեջ չմտնող գազեր խառնվեն, ապա հաստատուն ջերմաստիճանում 

նրանցից յուրաքանչյուրն  այդ խառնուրդում կստեղծի այնպիսի ճնշում, ինչպիսին այն կունենար, 

եթե միայնակ զբաղեցներ ամբողջ ծավալը: Այդ ճնշումը կոչվում է գազի պարցիալ ճնշում: 

Այսպիսով, քիմիապես չփոխազդող գազերի խառնուրդի ճնշումը հավասար է  խառնուրդը  կազմող 

գազերի պարցիալ ճնշումների գումարին: Միանգամայն պարզ է, որ իրար չխառնվող հեղուկների   

խառնուրդի վրա հագեցած գոլորշու ճնշումը հավասար է բաղադրամասերի գոլորշիների 

պարցիալ ճնշումների գումարին:  

 

Մեր քննարկած դեպքում. 

P=Pջուր + Pյուղ 

որտեղ՝ P  - խառնուրդի  գոլորշիների ճնշումն է, ն/մ2, 

P ջուր –   ջրի գոլորշիների  պարցիալ ճնշումը, ն/մ2, 

Pյուղ   -  եթերային յուղի գոլորշիների պարցիալ ճնշումը, ն/մ2: 

Ակնհայտ է, որ խառնուրդի  գոլորշիների ճնշումը  կհասնի մթնոլորտայինին  մինչև ջրի  

եռալը և թորումը կկատարվի 1000C-ից ցածր ջերմաստիճանում, մինչդեռ հայտնի է, որ եթերային 

յուղերի մեծ մասը բարձրաեռ են: 

Գոլորշիների խառնուրդում բաղադրամասերի զանգվածային բաժինները հաշվելու համար 

կիրառում են հետևյալ բանաձևը. 

g ջուր / g յուղ    =  M ջուրP ջուր/ M յուղP յուղ 

որտեղ՝gջուր -ը և  gյուղ - ը  համապատասխանաբար ջրի և եթերային յուղի գոլորշիների 

զանգվածներն են, գ, Mջուր  -ը և  Mյուղ –ը՝ ջրի  և եթերային յուղի հարաբերական  մոլեկուլային 

զանգվածներն են, իսկ    Pջուր -ը և  Pյուղ –ը՝ նրանց պարցիալ ճնշումները, ն/մ2: 

Գործնական տվյալները որոշ չափով տարբերվում են տեսական հաշվարկներից, քանի որ 

բանաձևում հաշվի չեն առնված հումքի ներսում ընթացող դիֆուզիոն գործընթացները և եթերային 

յուղի կապը չցնդող, դժվարահալ հիդրոֆոբ նյութերի, օրինակ մոմի և լիպիդների հետ: 

Թորումից առաջ եթերայուղային հումքը նախապես թրմում են ջրով, երբեմն նաև ջրա-

սպիրտային լուծույթով: Դրա շնորհիվ զգալիորեն հեշտանում է եթերային յուղի դիֆուզիան 

եթերայուղային զետեղարաններից: 

Գործարանային պայմաններում թորման եղանակով բուրավետ ջրերի ստացման համար 

օգտագործում են նույնպիսի թորման կայանքներ, ինչպիսին կիրառում են եթերային յուղերի 

ստացման  համար, միայն այն տարբերությամբ, որ բաժանիչ ձագարի փոխարեն կիրառում են 

ապակյա ընդունիչ տարաներ (բալոններ):  
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Նկ.61.  Գործարանային պայմաններում թորմամբ բուրավետ ջրերի ստացման սարք 

 

Նկ.61-ում տրված է այդպիսի թորման կայանքի սխեման,  որի հիմնական դետալներն են 

գոլորշային շապիկով (3) թորման կաթսան (4), որին  միացված են սառնարան-խտացուցիչը (15)  և 

ընդունիչը (19): Թորման կաթսան ապահովված  է նաև բարբոտերով (6), իսկ ներքևում 

դատարկման ծորակն է (7): Կաթսան փակվում է կափարիչով (1), որին միացած է գոլորշատար 

խողովակը (7): Կափարիչը բարձրացնում են ամբարձիչ կռունկի միջոցով (13): Կեղծ հատակի (5) և 

կտավի շերտի վրա (18) տեղադրում են  բուսահումքը, որն անհրաժեշտության դեպքում թրջում են 

ջրով կամ ջրասպիրտային խառնուրդով: Սուր գոլորշին տրվում է երկու ուղղություններով` 

1. գոլորշային շապիկ՝  հումքի տաքացման համար 

2. բարբոտերի միջոցով հումքի մեջ 

Նախ փակում են կափարիչը և  կափույրի (9) միջոցով գոլորշի են թողնում գոլորշային շապիկի 

մեջ, իսկ կափյուրի(10) միջոցով օգտագործված գոլորշին և ջուրը ուղղվում է խտացուցիչ (11) և 

կոյուղի: Ապա  կափույրի (8) միջոցով  բարբոտերով  գոլորշին տրվում է հումքի մեջ: Եթերային 

յուղի և ջրի գոլորշիները այնուհետև անցնում են խտացուցիչ, որտեղ խտանալով անցնում են 

ընդունիչ: Սառեցնող ջուրը խտացուցիչի մեջ տրվում է խողովակի միջոցով (16): Թորումը 

վերջացնելուց հետո հյուծված հումքը դատարկում են կաթսայից, այն շրջելով  հատուկ մեխանիզմի 

(14) միջոցով: 

Լաբորատոր պայմաններում  նույնպես հնարավոր է բուրավետ ջրերի ստացումը թորմամբ 

համապատասխան լաբորատոր սարքի միջոցով (նկ. 62 ): 

 
նկ. 62.  Թորմամբ բուրավետ ջրերի ստացման 

լաբորատոր սարք 

 

 

 

1 – 

գոլորշագոյացուցիչ; 

2 - հումքով անոթ; 

3 - ջրային բաղնիք; 

4 – խտացուցիչ; 

5 - ընդունիչ 

 

Լուծմամբ  (դիսպերսմամբ)  ստացվող բուրավետ ջրեր 
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Այս խմբի բուրավետ ջրերն ստացվում են նախապես տալկի  հետ հավանգում  տրորած 

եթերային յուղը 50-600C տաք  ջրի հետ ինտեսնիվորեն թափահարելով: Հավանգում տրորելիս 

տալկի մասնիկները պատվում են եթերային յուղի թաղանթով, որի շնորհիվ կտրուկ մեծանում է 

յուղային ֆազի մակերեսը: Այսպիսով ստացվում է բավականին կայուն միկրոտարասեռ 

համակարգ: Դրանից հետո լուծույթը սառեցնում են և  ֆիլտրում: Այս եղանակով են ստանում 

պղպեղային անանուխի և  հոռոմսամիթի ջրերը: 

Պահպանումը - Բոլոր բուրավետ ջրերը  պահվում են լիքը լցված սրվակներում, հով, մութ 

տեղում: Նրանցում պղտորություն, փաթիլների,  լորձի և  նեխահոտության առաջացումը վկայում 

են պատրաստուկի ոչ պիտանելիության մասին: 

 

ԴԱՌԸ ՆՇԻ ՋՈՒՐ 
(Aqua Amygdalarum amararum) 

Բաղադրությունը  (ըստ ՊՖ VIII)` 

 Դառը նշի մանրեցված սերմեր      12 մաս 

 Թորած ջուր                                     20 մաս 

 Սպիրտ  90%                                   3 մաս 

 Սպիրտ  90%                  բավարար քանակությամբ 

Դառը նշի սերմերը  ազատ վիճակում  եթերային յուղ չեն պարունակում, այն գտնվում է  

ամիգդալին գլիկոզիդի ձևով: Այդ պատճառով էլ թորմանը պետք է նախորդի ամիգդալինի 

ճեղքումը, որը կատարվում է սենյակային ջերմաստիճանում, ջրի առկայությամբ, սերմերում 

գտնվող էմուլսին ֆերմենտի ազդեցությամբ: Ամիգդալինը ճեղքվում է՝  առաջացնելով 

բենզալդեհիդ, կապտաթթու և գլյուկոզա: Բենզալդեհիդը և կապտաթթուն միայն մասնակիորեն  են 

ստացվում ազատ վիճակում: Նրանց մեծ մասը գտնվում է բենզալդեհիդցիանհիդրինի ձևով: 

Պատրաստուկի հոտը պայմանավորված է բենզալդեհիդի և բենզալդեհիդիցիանհիդրինի 

առկայությամբ: 

Դառը նշի սերմերը հարուստ են  ճարպով (մինչև 50%), որն արժեքավոր բժշկական և 

սննդային հումք է: Այդ պատճառով էլ բուրավետ ջուրը ստանում են ճարպազերծված սերմերից, 

նրանց քուսպից: Ըստ որում օգտագործվում է  սառը մամլումից ստացված քուսպը, այլապես տաք 

մամլման ժամանակ էմուլսին ֆերմենտը կարող է բնափոխվել: 

 Պատրաստի արտադրանքի բնութագիրը: Անգույն, գրեթե թափանցիկ հեղուկ է դառը նշի 

բնորոշ հոտով, խտությունը՝ ոչ ավելի 0,960-ից: Պարունակում է  20-22 % էթիլ սպիրտ: 

Կապտաթթուն պետք է լինի 0,09-0,11 %-ի սահմաններում, այդ թվում ազատ վիճակում՝  ոչ ավելի 

քան 0,02%: 

Պատրաստումը:   12 մաս դառը նշի սերմերի քուսպը տեղավորում են  թորման կաթսայի մեջ: 

Ավելացնում են 20 մաս ջուր, խառնում և թողնում թրմվելու 12 ժ սենյակային ջերմաստիճանում: 

Այդ ընթացքում ամիգդալինը  և էմուլսինը,  լինելով ջրալույծ,  անցնում են ջրի մեջ: Միաժամանակ 

ընթանում է  ամիգդալինի  հիդրոլիզը: Անհրաժեշտ է ապահովել թորման  սարքի 

հերմետիկությունը, կապտաթթվի կորստից և արտաքին միջավայր անցնելուց խուսափելու 

համար: Ընդունարանում լցնում են վերցրած սերմերի 25 %-ի չափով 90%-անոց  էթիլ սպիրտ 

(տվյալ դեպքում՝  3 մլ) և մինչև զանգվածի տաքացումը սառնարանի կցախողովակը ընկղմում են 

սպիրտի մեջ: Այս պայմաններում չխտացած կապտաթթուն լուծվում է սպիրտում և չի անցնում 

միջավայր: Թրմելուց հետո տաքացնում են շիլայանման զանգվածը և նրա միջով գոլորշի 

անցկացնում  (սկզբում դանդաղ, հետո՝ ավելի ինտենսիվ): Երբ ընդունարանում հավաքվում է 12 

մաս թորվածք (սպիրտի հետ), փոխում են ընդունարանը, տեղադրելով նորը՝ 0,75մլ 90%-անոց 

սպիրտով: Այս ընդունարանում հավաքում են ևս 3 մլ թորվածք: Այնուհետև թորվածքներում 

որոշում են կապտաթթվի քանակը: Եթե հիմնական թորվածքում կապտաթթվի քանակը 

գերազանցում է  0,1%-ը , պատրաստուկը նոսրացնում են  երկրորդ թորվածքով: 

Կիրառումը: Օգտագործվում է որպես կենտրոնական նյարդային համակարգը  հանգստացնող, 

ցավազրկող, ջերմիջեցնող և տենդի երևույթները մեղմացնող միջոց: 
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Պահպանումը: Պահվում է լավ փակված նարնջագույն ապակյա սրվակներում, հով, մութ 

տեղում: 

Ծանոթություն: Ամիգդալին  կա  նաև դեղձի կորիզներում (մոտ 3%): Կարելի է օգտագործել 

նաև ծիրանի, բալի և սալորի կորիզների  քուսպը, բայց անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ նրանք 

պարունակում են զգալիորեն քիչ (0,6-%)ամիգդալին, հետևապես պետք է վերցնել ավելի մեծ 

քանակությամբ հումք: Ամիգդալին է պարունակվում նաև դափնեկեռասի տերևներում, որոնցից 

ստանում են դառը նշի ջրին համանման պատրաստուկ՝ դափնեկեռասի ջուր (Aqսa Laurocerasi),  

որը նույնպես պարունակում է 0,1%  կապտաթթու: 

 

ՕՇԱՐԱԿՆԵՐ 
S i r u p u s  

Օշարակները դրանք շաքարի հագեցած, թանձր, թափանցիկ ջրային լուծույթներն են 

դեղանյութերով կամ առանց դրանց, նախատեսված ներքին ընդունման համար: Կախված 

օշարակի բաղադրությունից նրանք ունեն տարբեր համեր, սովորաբար բուրավետ հոտ և 

համեմատաբար բարձր խտություն (1,18-1,37): Մանկական պրակտիկայում լայնորեն 

օգտագործվում են թարմ մրգերի համով և հոտով օշարակներ, օր.` նարնջի, կիտրոնի, բանանի, 

բալի և այլն: 

Բժշկական տեսանկյունից օշարակները ստորաբաժանվում են երկու խմբի` 

1. Համային օշարակներ, որոնք օգտագործվում են որպես համի, հոտի, երբեմն նաև գույնի 

քողարկման միջոցներ: 

2. Դեղորայքային օշարակներ, որոնք պարունակում են կենսաբանական ակտիվ նյութեր, որոնք էլ 

իրենց հերթին օշարակին տալիս են թերապևտիկ նշանակություն (օշարակներ վիտամիններով, 

հակաբիոտիկներով, հակահիստամինային և հակափսխումային պատրաստուկներով, 

հոգեխթանիչներով, հակահազային միջոցներով և այլն):  

Համային օշարակները չեն հանդիսանում ինքնուրույն դեղամիջոցներ, սակայն հանդիսանում 

են հիմք դեղորայքային օշարակների պատրաստման համար:  Համային օշարակների շարքին են 

պատկանում պարզ շաքարային օշարակը և հատապտղային օշարակները (բալի, մորիի), որոնք 

պատրաստվում են պտղահյութերում շաքարի լուծմամբ կամ շաքարային օշարակում բարձր 

որակի սննդային հանուկների լուծմամբ: Հատապտղային օշարակների  պատրաստումը 

ներկայումս իրականացվում է հրուշակեղենի արտադրությունում:  

Դեղորայքային օշարակները հանդիսանում են հեղուկ դեղաձևերի բաղադրամասեր, 

խորխաբեր և հազը մեղմացնող միջոցներ երեխաների մոտ բրոնխիտի, կապույտ հազի ժամանակ 

(պերտուսսին, տուղտի օշարակ, մատուտակի օշարակ), որպես թույլ լուծողական (գաբծիլի 

օշարակ, մատուտակի օշարակ), սակավարյունության ժամանակ (ալոէ-երկաթ կամ երկաթի 

յոդիդի օշարակները), C վիտամինի հիպո- և ավիտամինոզների ժամանակ (մասուրի օշարակ) և 

այլն: 

Կախված պատրաստման տեխնոլոգիայից կարելի է տարբերակել օշարակներ, որոնք 

պատրաստվում են շաքարային օշարակին դեղանյութերի ավելացմամբ, ինչպես նաև շաքարի 

լուծմամբ դեղանյութի ջրային լուծույթում, բուսական հյութում, թարմ կամ  չորացված 

դեղաբուսահումքի հանուկներում: 

Օշարակների պատրաստման համար որպես  հումք է հանդիսանում  շաքարանյութը/ 

սախարոզ/, որն ստացվում շաքարի ճակնդեղից կամ այլ շաքարակիր հումքից: Այն  դիսախարիդ է, 

որի հիդրոլիզի ժամանակ առաջանում է  գլյուկոզ և ֆրուկտոզ՝ 

C12H22O11 +  H2O =  C6H12O6 +      C6H12O6 

ս ա խ ա ր ո զ   գ լ յ ո ւ կ ո զ ա       ֆ ր ո ւ կ տ ո զ  
Շաքարի հիդրոլիզի ռեակցիան կոչվում է ինվերսիա և շաքարի լուծույթը առաջացնում է լույսի 

բևեռացում դեպի ձախ: Ինվերտ շաքարի լուծույթները ավելի շատ են ենթարկվում 

ֆերմենտացիայի, քան շաքարի լուծույթները: Ֆրուկտոզը պատասխանատու է նաև գույնի 

մգեցման և կարամելացման համար: Ինվերսիայի հետևանքով լուծույթը ձեռք է բերում առավել 
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քաղցր համ  ի հաշիվ ֆրուկտոզի: Պարզ շաքարային օշարակը պատրաստում են, հաշվի առնելով 

ինվերսիայի երևույթը: Այդ պատճառով էլ եռացող ջրում  շաքարի լուծման (տաք եղանակ) 

դեպքում խստորեն հետևում են ջերմային ռեժիմին: Սակայն առավել նպատակահարմար է 

շաքարի օշարակի պատրաստումը պերկոլյացիայի եղանակով: Այս  դեպքում ստացված օշարակը 

անգույն է և գրեթե չի պարունակում ինվերտ շաքարներ:  

Սովորական պարզ օշարակում շաքարի օպտիմալ խտությունը կազմում է 60-64% ըստ կշռի և 

ցածր է հագեցածից: 66%-ից բարձր կոնցենտրացիայով շաքարի օշարակը պահպանելիս և թույլ 

սառեցման ժամանակ շաքարակալում  է, առաջացնելով սախարոզի դժվար լուծելի բյուրեղներ: 

Իսկ 60%-ից ցածր խտության դեպքում ենթարկվում է խմորման և թթվեցման: Այդ պրոցեսի 

կանխման նպատակով օշարակներին ավելացվում են կոնսերվանտներ` 0,1 մինչև 0,2 % 

նատրիումի բենզոատ կամ բենզոական թթու, սպիրտ, գլիցերին: Ավելի հազվադեպ այդ 

նպատակով օգտագործվում են նիպագինը  և նիպազոլը (0,06-0,15%): 

Շաքարի 60-65% պարունակությամբ օշարակներում խմորման երևույթի բացակայությունը 

բացատրվում է օշարակների ավելի բարձր օսմոտիկ ճնշմամբ, քան մանրէների բջիջներում: 

Մանրէների բջիջների կենսագործնեության խափանումը կատարվում է նրանց ջրազրկման 

հետևանքով:  

Օշարակները պահպանում են մինչև վերջ լցված լավ խցանափակված սրվակներում, զով, 

լույսից ապահով տեղում (երբեմն` սառնարանում):  

Սահմանափակ քանակությամբ ածխաջրեր օգտագործող անձանց համար, ինչպես նաև 

շաքարային դիաբետով հիվանդների համար նախատեսված են հատուկ օշարակներ, առանց 

սախարոզայի, որը փոխարինված է նատրիումի սախարինով, որը 300-500 անգամ ավելի քաղցր է, 

քան շաքարը:  

Օշարակների անհրաժեշտ խտությունը ապահովվում է խտացուցիչներով – տրագականտ, 

արաբական կամեդ, նատրիումի ալգինատ, մեթիլցելյուլոզ: Այդպիսի օշարակներին անպայման 

ավելացվում են կոնսերվանտներ (նիպագին  և նիպազոլ): 
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Լաբորատոր աշխատանք № 1 
 

Կարծր բյուրեղական փոշիների մանրեցումը և մաղումը 
Բարդ փոշիների արտադրությունը 

 

 Առաջադրանք՝ 

1. մանրեցնել բյուրեղական նյութերը գնդային աղացով 

2. ստացված փոշին մաղել 0.2մմ անցքի տրամագիծով մաղերով 

3. կազմել  ընդհանուր նյութական հաշվեկշիռ և ըստ արտադրական փուլերի: որոշել ելքը, ծախսը և 

ծախսի նորման  

4. պատրաստել բարդ փոշիների արտադրության տեխնոլոգիական սխեմայի համաձայն 

5. կազմել տեխնոլոգիական գործընթացի նյութական հաշվեկշիռը 

 

 

Արտադրության տեխնոլոգիական սխեման 

 

Արտադրական 

փուլեր և 

գործողություններ 

Գործողության շարադրանքը  
Կիրառվող 

սարքերը 
Հսկում 

Նյութերի 

մանրեցում 

Կշռելուց հետո բյուրեղական փոշին 

(տարբեր նյութերը առանձին-առանձին) 

լցվում է գնդային աղացի մեջ և 

մանրեցնում 5-8 րոպե: Դատարկում են և 

կշռում: 

Կշեռքներ 

Գնդային աղաց 

 

Պտույտների 

աշխատան- 

քային թիվը 

Մաղու

մ 

Մանրեցված նյութերը մաղում 

են, կշռում մաղուկը և 

մաղվածքը/նյութական 

հաշվեկշռի հաշվարկման 

համար/: 

Մաղ

եր 

Վիբր

ատո

ր 

 

Խառնո

ւմ 

Նյութերը լցնում են խառնիչի 

մեջ և խառնում: Ուժեղ ազդող 

նյութերը խառնում են մնացած 

խառնուրդի մի մասի հետ և 

ավելացնում ընդհանուր 

խառնուրդին, խառնումը 

շարունակում են մինչև 

ստացվի համասեռ  զանգված: 

Պտտ

վող 

իրան

ով 

խառ

նիչ 

Տ

ե

ս

ո

ղ

ա

կ

ա

ն 

հ

ս

կ

ո

ւ

մ 

Մաղում և 

երկրորդային 

խառնում 

Ստացված  բարդ փոշին մաղում են և 

երկրորդ անգամ խառնում: 

Մաղեր 

Վիբրատոր 

Պտտվող 

իրանով խառնիչ 
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Որակի հսկում 

 

Քանակական և որակական անալիզ; 

Փոշու դիսպերսվածության  որոշում: 

 

ՊՖ մասնավոր 

հոդվածներ 

 

 

 

Փաթեթավո-րում 

Ֆիզ-քիմիական  հատկություններից 

կախված  փոշները տեղավորում են 

համապատասխան  փաթեթների մեջ: 

Փակցնում են պիտակնները: 

Թղթյա 

փաթեթներ, 

մագաղաթյա 

թղթեր 

 

Պահպանում 
Պահում են հով, լույսից պահպանված 

տեղում: 
  

 

 
Աղ կառլովարյան արհեստական 

Բաղադրությունը ըստ ՖՀ 42-1615-81` 

 չոր նատրիումի սուլֆատ  44 գ 

 նատրումի հիդրոկարբոնատ  36 գ 

 նատրիումի քլորիդ   18 գ 

 կալիումի սուլֆատ   2 գ 

 

Պատրաստումը ընդհանուր տեխնոլոգիական սխեմայի համաձայն: 

Նկարագրությունը: Սպիտակ փոշի, որը լուծվում է 10 մաս ջրում: Բաց թողման  ձևը` ապակյա 

բանկաներում  125 գ: 

Օգտագործումը: Լուծողական և լեղամուղ: 

 

 

Մանկական ցանափոշի 
(Aspersio uerilis) 

Բաղադրությունը` 

 օսլա   10 գ 

 ցինկի օքսիդ  10 գ 

 տալկ   80 գ 

Պատրաստումը ընդհանուր տեխնոլոգիական սխեմայի համաձայն: 

Սպիտակ, սորուն փոշի է: Կիրառվում է արտաքին, մաշկային հիվանդությունների ժամանակ:  

Փաթեթավորել թղթյա փաթեթերում 50 ական գ և պահել չոր տեղում: 

 

Գալմանին 
(Galmaninum) 

Բաղադրությունը` 

 սալիցիլաթթու 2 գ 

 ցինկի օքսիդ  10 գ 

 տալկ   44 գ 

 օսլա   44 գ 

Պատրաստումը ընդհանուր տեխնոլոգիական սխեմայի համաձայն: 

Սպիտակ կամ վարդագույն  սորուն փոշի է: Կիրառվում է արտաքին, որպես  անտիսեպտիկ 

միջոց և չորացնող միջոց ոտքերի քրտնարտադրության  դեպքում:  

Փաթեթավորել թղթյա փաթեթերում  50 ական գ և պահել չոր տեղում: 
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Լաբորատոր աշխատանք № 2 
 

Փոշենման դեղանյութերի ֆիզիկաքիմիական և  
տեխնոլոգիական հատկությունների որոշումը 

 
Աշխատանքի նպատակը:  Փոշենման նյութերի ֆիզիկաքիմիական և տեխնոլոգիական 

հատկություննների ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ տեսական գիտելիքների և գործնական 

ունակությունների ձեռք բերում, տրված դեղանյութերի դեղահատավորման մեթոդի ընտրություն և 

հիմնավորում։ 

Առաջադրանք 

1. ուսումնասիրել տրված փոշենման դեղանյութերի ֆիզիկաքիմիական և տեխնոլոգիական 

հատկությունները 

2. փոշենման դեղանյութերի անհրաժեշտ տեխնոլոգիական հատկությունների անբավարարության 

դեպքում  ավելացնել օժանդակ նյութեր  կամ հատիկավորել, ուսումնասիրել ստացված 

խառնուրդի կամ հատիկների տեխնոլոգիական հատկությունները 

3. ստացված տվյալների հիման վրա առաջարկել տվյալ դեղանյութի դեղահատավորման ռացիոնալ 

եղանակ (ուղղակի մամլում կամ դեղահատավորում նախնական հատիկավորմամբ) 

4. արդյունքների վերաբերյալ  կազմել հաշվետվություն  և ստացված տվյալները գրանցել  

համապատասխան աղյուսակում 

 

Փոշիների ֆիզիկաքիմիական հատկություններն են` 
 մասնիկների ձևը և չափերը 

 թրջելիություն և թրջման ջերմություն 

 իսկական խտություն 

 էլեկտրական հատկությունները (դիէլեկտրիկ թափանցելիություն) 

 տեսակարար մակերես  

 ներքին (կոնտակտային շփում, շփման գործակից) 

 հիգրոսկոպիկություն  

 բյուրեղաջրի առկայություն 

 

 Փոշիների տեխնոլոգիական հատկություններն են` 
 ֆրակցիոն կազմ 

 մամլունակություն 

 լցնովի զանգված (ծավալային խտություն) 

 սորունություն 

 հարաբերական խտություն 

 խտացման (սեղմման գործակից) 

 դուրս հրման ուժը(ճնշումը) 

 
Օգտագործվող սարքերի ցանկ` 

1. հիդրավլիկ մամլիչ 

2. մանրադիտակ 

3. մաղերի հավաքածու 

4. տեխնիկական կշեռքներ 

5. ձեռքի դեղատնային կշեռքներ 

6. սորունության որոշման սարք 

7. դեղատնային հավանգներ 

8. չորացող պահարան 

9. վիբրատոր 
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Աշխատանքի իրականացման մեթոդիկան 
1.Մասնիկների ձևի և չափսերի որոշումը 
Փոշու մասնիկների ձևը և չափսերը որոշում են մանրադիտակով։ Այդ նպատակով 

օգտագործում են 400-600 անգամ մեծացնող մանրադիտակ, որն ապահովված է միկրոմետրական 

ցանցով։ Որոշումը իրականացնում են չոր եղանակով` առարկայական ապակու մակերեսին 

լցնում են հետազոտվող փոշին, այնուհետև ապակին շրջում են 180 աստիճանով և ցնցում մատի 

թեթև հարվածով։ Ապակու վրա մնացած փոշին միանգամայն բավարար է մանրադիտակի տակ 

ուսումնասիրելու համար։ Միկրոմետրով որոշում են մասնիկների երկարությունը և լայնությունը։ 

Յուրաքանչյուր փոշու համար իրականցնում են ոչ քիչ քան 50 չափում։ Այնուհետև որոշում են 

միջին ցուցանիշները։ Ըստ միջին երկարության և լայնության հարաբերության որոշում են 

մասնիկների ձևը։ Տվյալները գրանցում են աղյուսակում։ 

 

2.Ֆրակցիոն կազմի որոշումը 
Կշռում են  հետազոտվող փոշուց 100 գ և մաղում  5 տարբեր՝ 3, 2,1,0.5, 02, 01 մմ անցքի 

տրամագծով մաղերից բաղկացած հավաքածուով։ Նյութի կշռանքը լցնում են ամենամեծ անցքերով 

մաղի վրա (վերևի) և ամբողջ համակարգը ցնցում են 5 րոպե։ Այնուհետև մաղերը հերթով 

առանձնացնում են և ձեռքով թափահարում ևս մեկ րոպե առանձին թերթի վրա։ Մաղումը 

համարվում է ավարտված, եթե լրացուցիչ թափահարումից հետո ստացված փոշու զանգվածը 

հաջորդ մաղի վրա մնացածի 1%-ից ավելի չէ։ Լրացուցիչ մաղվածքը ավելացնում են հաջորդ 

մաղին։ Յուրաքանչյուր մաղուկը առանձին առանձին կշռում են, հաշվում նրա զանգվածային 

բաժինը տոկոսներով և  տվյալները գրանցում աղյուսակում:    

 

3.Լցնովի զանգվածի( ծավալային խտության) որոշումը 
50 մ3 տարողության չափիչ անոթի մեջ լցնում են ճշգրիտ կշռված 25 գրամ հետազոտվող 

փոշին առանձին բաժիններով, մատով թեթևակի հարվածելով անոթի պատին, մինչև որ ծավալը 

կկայունանա։ Ծավալային խտության չափման համար օգտագործում են սարքեր, որոնց հիմնական 

դետալը էլեկտրավիբրատորին ամրացված չափիչ գլանն է: Փոշին լցնելուց հետո կարգավորվում է 

տատանումների ամպլիտուդը: Երբ փոշու մակարդակը գլանում կայունանում է (սովորաբար 5-10 

րոպեից), սարքը անջատում են և գրանցում փոշու զբաղեցրած ծավալը։ Լցովի զանգվածը որոշում 

են հետևյալ բանաձևով`  

          

M 

  ---

------- 

           

V 

m - փոշու 

զանգվածը - կգ 

V -  փոշու ծավալը -

մ3 

4. Մամլունակության որոշումը 
0.3 կամ 0.5գ կշռանքը մամլում են 9 կամ 11մմ տրամագծով մամլամայրում հիդրավլիկ 

մամլիչով 120 ՄՊա ճնշմամբ: Ստացված դեղահատը կշռում են, չափում են բարձրությունը 

միկրոմետրով և հաշվում մամլունակությունը հետևյալ բանաձևով.  

                     

M 

 K = --

------ 

            

H 

m - դեղահատի զանգվածը - 

գ. 

h - դեղահատի 

բարձրությունը - մմ 

5.Հոսունության (սորունության) որոշումը 
 50 գրամ փոշին լցնում էլեկտրավիբրատորին միացած ձագարին, որի ստորին անցքը փակ է։ 

Միացնում են էլեկտրավիբրատորը և ձագարը ցնցում 20 վրկ: Այս նախնական ցնցումը 
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անհրաժեշտ է կայուն ցուցանիշներ ստանալու համար:  20 վրկ -ից  հետո բացում են ձագարի 

ստորին անցքը և վայրկյանաչափով գրանցում հոսելու ժամանակամիջոցը: Ավելի ընդունված է 

գրանցել ամբողջ փորձի ժամանակամիջոցը, ներառյալ 20 վրկ ցնցումը: Հոսքի ավարտից հետո 

անջատում են սարքը և որոշում սորունությունը հետեյալ բանաձևով` 

             

M 

υё = ---

-------- 

          t – 

20 

υ - սորունությունը 

m - կշռանքի  զանգվածը 

t - փորձի լրիվ ժամանակամիջոցը 

20 վրկ - ցնցման ժամանակամիջոցը 

Ճշգրիտ ցուցանիշներ ստանալու համար որպես վերջնական տվյալ ընդունում են 5 

չափումների միջին  թվաբանականը. 

 
  ------------ 

n 
n ( 5 / փորձերի թիվը )  

Բնական  թեքման անկյունը որոշելու նպատակով նախորոք որոշում են փոշու այն ծավալը,  

որը պետք  է լցվի ձագարի ուղղությամբ հատակին տեղադրված օղակի մեջ, առաջացնելով բլրակ: 

Այնուհետև  այդ ծավալով փոշին լցնում են ձագարի մեջ և միացնում վիբրատորը, բացելով 

փականը: Փոշին լրիվ հոսելուց հետո հեռացնում են  նրա մնացորդը և անկյունաչափով չափում 

բնական թեքման անկյունը: Անկյան միջին տվյալը որոշում են  հինգ չափումների արդյունքով: 

 

6. Սեղմման (խտացման) աստիճանի որոշումը 
 Փոշու 0,5 գ կշռանքը լցնում են մամլամայրի բնի մեջ, կարգավորում են ստորին պուանսոնի 

դիրքը այնպես, որպեսզի փոշու մակարդակը հասնի մամլամայրի վերին եզրին և չափում են 

մամլամայրի բնի բարձրությունը (փոշու բարձրությունը): Դեղահատը ստանում են հիդրավլիկ 

մամլիչով  120 ՄՊա ճնշմամբ: Այնուհետև  չափում են ստացված դեղահատի բարձրությունը/մմ/: 

Սեղմման աստիճանը  որոշում են հետևյալ բանաձևով`            

 

K  =  H1/H2 

 

H1-  փոշու 

բարձրությունը  

H2- դեղահատի 

բարձրությոնը 

7. Դեղահատի դուրս հրման ճնշման որոշումը 
 Փոշու կամ հատիկների ճշգրիտ կշռանքը /0.3 կամ 0.5 գ/ մամլում են հիդրավլիկ մամլիչով  

/P=120 ՄՊա/ ստանալով դեղահատ: Մամլված դեղահատը դուրս են հրում ստորին պուանսոնով, 

գրանցելով մանոմետրի ցուցմունքը: 

Հաշվարկը կատարում են հետևյալ բանաձևով` 

 

                 

Pմ . Sպ 

Pդ.հ. = -----------

------- 

                  

Sկող. 

 

Pդ.հ. - դուրս հրման ճնշումը  - ՄՊա 

/մեգապասկալ/ 

Sպ - հիդրոմամլիչի պլունժերի մակերեսը . 10-

4 մ2 

Sկող. - դեղահատի կողային մակերևույթը / 

2(rh/ մ2 

 

Փոշենման դեղաձևերի ֆիզիկաքիմիական և տեխնոլոգիական հատկությունների 

ուսումնասիրման արդյունքները գրանցել աղյուսակում: 
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Աղյուսակ  

Փոշենման նյութերի ֆիզիկաքիմիական և տեխնոլոգիական հատկությունները 

№ Նյութի     

անվանում

ը 

Մասնիկների 

ձևը 

Ֆրակցիոն կազմը, % Սորունություն

ը, 

գ/վ 

Լցնովի  

զանգվա

ծ, 

գ/սմ3 

Մամլունա

- 

կություն, 

կգ 

<

2 

>

1 

<1 

>0.

5 

<0.5 

>0.2

5 

<0.2

5 

>0.1 

<0.

1 

           

 
Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  ա շ խ ա տ ա ն ք  №3  

Դ եղահատերի  պատրաստումը  ուղղակ ի  մամլ մամբ  

 

Առաջադրանք` 

1. հաշվարկել  դեղահատերի պատրաստման համար անհրաժեշտ դեղանյութերի և օժանդակ 

նյութերի քանակը: 

2. պատրաստել դեղահատեր ուղղակի մամլմամբ: 

3. որոշել ստացված դեղահատերի որակը;  

4. հաշվարկել արտադրանքի ելքը տոկոսներով (%): 

5. կազմել հաշվետվություն կատարված աշխատանքի վերաբերյալ (լաբորատոր ռեգլամենտ) 

 

Աղյուսակ 1   
Առաջադրանքների տարբերակներ 

Դեղահատերի անվանումը 
 

Մեկ դեղահատի բաղադրությունը 

բաղադրամասեր պարունակություն, գ 

նատրիումի քլորիդի դեղահատեր  0,3գ №15 նատրիումի քլորիդ 0,3 

բորաթթվի դեղահատեր 0,3գ №15 բորաթթու 0.3 

ուրոտրոպինի դեղահատեր 0,3 գ №15 
ուրոտրոպին, 

օսլա 

0,3 

0.03 

ֆուրացիլինի դեղահատեր 0,02գ  № 20 
ֆուրացիլին, 

նատրիումի քլորիդ 

0.02 

0.30 

 

Աղյուսակ 2.2   
ՀՈՒՄՔ , ՆՅՈՒԹԵՐ 

№  Անվանումը Որակավորումը 
Միանվագ աշխատանքի 

համար անհրաժեշտ 
քանակը, գ 

1. նատրիումի քլորիդ ՊՖ X, էջ 426 5,0 

2. բորաթթու ՊՖ X, էջ 10 5.0 

3. ուրոտրոպին (հեքսամեթիլենտետրամին) ՊՖ X, էջ328 4.5 

4. ֆուրացիլին ՖՀ 42-2522-88 0.4 
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5. օսլա ՊետՍՏ 76-99- 0.3 

 
Աղյուսակ 2.3. 

Օգտագործվող սարքավորումների և սարքերի անվանացանկը 

№  Անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը Նշանակումը 

1. 

Դեղահատավորող մամլիչ սեղանի, հարվածային ազդեցության, ձուլամայրի 

տրամագիծը 8 մմ, պուանսոնները` տափակ, դեղահատի 

զանգվածը 0,15-0,25գ, մամլման ճնշումը մինչև 125ՄՊԱ 

(ԴՄ) 

2. տեխնիկական կշեռք  ՏԿ 

3. տորսիոն կշեռք կշռման սահմանը` 0-4գ  

4. 
ձեռքի դեղատնային 

կշեռքներ 

BP-20, TY 64-1-2834-80 
ՁԿ 

5. 
դեղահատերի տարալուծ-

ման որոշման սարք 

“ԷՌՎԵԿԱ” 
ՏՍ 

6. 
մաշվածության որոշման 

սարք 

“ԷՌՎԵԿԱ” 
ՄՍ 

7. 
դեղահատերի լուծե-

լիության որոշման սարք 

“ԷՌՎԵԿԱ” 
ԼՍ 

8

. 

դեղատնային 

հավանգ 

տրամագիծը 140մմ, բարձրությունը 67 մմ Դ

Հ 

 
Աշխատանքի կատարման ընթացակարգը 

1. Ելանյութերի նախապատրաստում 
1.1. Չորացում - Կարտոֆիլի օսլան, որն օգտագործվում է որպես փխրունացնող միջոց, 

չորացնում են չորացնող պահարանում 55-60˚C-ում: 

1.2. Մաղում - Նատրիումի քլորիդը, կարտոֆիլի օսլան և բորաթթուն մաղում են 2մմ 

անցքերի տրամագծով մաղով: 

2. Բաղադրիչների խառնում 
Խառնումը իրականացնում են դեղատնային հավանգում, որտեղ տեղադրվում են կշեռքների 

վրա կշռված դեղանյութերը և օժանդակ նյութերը: 

3. Մամլում 
Տրված զանգվածի դեղահատերը մամլում են դեղահատավորման մամլիչներով: Հետագայում 

կատարում են դեղահատերի որակի հսկում: 

Նշում, ուրոտրոպինը օժտված է լավ սորունությամբ և մամլունակությամբ, սակայն 

պահպանման ժամանակ դեղահատի տարալուծումը դժվարանում է: Այդ պատճառով 

ուրոտրոպինի փոշուն որպես փխրեցնող նյութ ավելացվում է օսլա 10%-ի չափով և 

դեղահատավորում են ուղղակի մամլմամբ: 

 

Դեղահատերի վերլուծություն`/որակի ստուգում/ 
Լաբորատորիայում ստացված դեղահատերը ենթարկում են վերլուծության, որոշելով հետևյալ 

ցուցանիշները (ՊՖ XI,  էջ 155): 

1. Արտաքին տեսքը - Զննելով դեղահատերը եզրակացություն է կազմվում դեղահատի ձևի 

ճշտության, եզրերի ամբողջականության, ինրպես նաև մակերեսի վերաբերյալ: 

2. Մաշվածության որոշումը - Դեղահատերի մաշվածության որոշումը կատարում են հատուկ սարքի 

օգնությամբ/ թմբուկային մաշեցուցիչ, ֆրիաբրիլյատոր/: Վերցում են 10 դեղահատեր, 0,001գ 

ճշգրտությամբ կշռված, տեղադրում են թմբուկի միջև միացնում են սարքը 5 րոպե, որը 

համապատասխանում է թմբուկի 100 պտույտին: Հետագայում դեղահատերը փոշեզրկում են և 

որոշում զանգվածը մինչև 0,001գ ճշգրտությամբ: Դեղահատերի մաշվածությունը հաշվարկվում է 

հետևյալ բանաձևով` 

Մ=  Pսկ- Pվերջ  x 100% 
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Pսկ 
որտեղ Pսկ և Pվերջ – դեղահատերի զանգվածներն են համապատասխանաբար` 

մաշվածությունը որոշելուց առաջ և  հետո: 

 

1. Դեղահատերի տարալուծման որոշումը 
Տարալուծման որոշումը կատարվում է “Ճոճվող զամբյուղ” կոչվող սարքով: Փորձարկման 

համար վերցնում են 18 դեղահատ և մեկական տեղավորում են յուրաքանչյուր խողովակի/ 

գլանի/մեջ: Անոթում ջուրը պետք է լինի 37±2˚C: Սարքը միացնում են և որոշում դեղահատերի 

տարալուծման լրիվ ժամանակը: Եթե 1 կամ 2 դեղահատեր չեն տարրալուծվել, ապա կրկնում են 12 

նմուշների վրա: Փորձարկված 18 նմուշից 16-ից ոչ պակասը պետք է ամբողջությամբ 

տարալուծվեն: Սովորական դեղահատերը պետք է տարալուծվեն 15 րոպեի ընթացքում, իսկ 

թաղանթապատվածները` 30 րոպեի: 

 
2. Լուծում 
Լուծում ասելով, նկատի են ունենում ազդող նյութի այն քանակությունը, որը ստանդարտ 

պայմաններում որոշակի ժամանակահատվածում պետք է անցնի դեղահատից լուծույթ: 

Փորձարկման համար օգտագործվում է “Պտտվող զամբյուղ” տիպի սարքը: Փորձարկման 

ժամանակ միջավայրի ջերմաստիճանը պետք է լինի 37±10C: Որպես լուծող միջավայր 

օգտագործվում է ջուրը կամ այլ լուծիչներ, որոնք նշված են համապատասխան մասնավոր 

հոդվածներում: 

  Չոր զամբյուղի մեջ տեղադրում են 1 դեղահատ և իջեցնում են միջավայրի մեջ այնպես, որ 

մինչև անոթի հատակը մնա 20 մմ տարածություն: Անոթը փակում են և զամբյուղը պտտում  

100պտույտ/րոպե արագությամբ: 45 րոպեից վերցնում են նմուշ լուծույթից, որը ֆիլտրում են 

0,45մկմ տրամագծով “Վլադիպոր” ֆիլտրով: Ֆիլտրատում կատարում են ազդող նյութի 

քանակական վերլուծություն համապատասխան անալիտիկ եղանակներով, որոնք նշված են 

մասնավոր հոդվածներում: Դեղահատից լուծող միջավայր 45 րոպեի ընթացքում պետք է անցնի 

ազդող նյութի 75%-ից ոչ պակաս: 

 

3. Դեղահատերի միջին զանգվածը 
Որոշվում է 20 դեղահատի կշռմամբ 0,001գ ճշգրտությամբ: Առանձին դեղահատերի զանգվածը 

որոշվում է 20 դեղահատերը առանձին-առանձին կշռելով 0,001գ ճշգրտությամբ: Առանձին 

դեղահատերի զանգվածի շեղումը հաշվարկվում է ըստ հետևյալ բանաձևի` 

Δai = aմիջ – ai  .100 % , որտեղ i= 1,2.......20 

aմիջ 

Շեղումները թուլյատրվում են հետևյալ սահմաններում` 

 մինչև 0,1գ դեղահատերի համար ±10% 

 0,1-0,3գ դեղահատերի համար  ±7,5% 

 0,3-ից ավելի դեղահատերի համար ±5% միջին զանգվածից 

20 դեղահատից միայն 2 կարող են ունենալ միջին զանգվածի նշված սահմանները 

գերազանցող շեղումներ, բայց ոչ ավելին: 

Աղյուսակ 2.4 
Դեղահատերի անալիզի արդյունքները 

№ Ցուցանիշի անվանումը Պահանջները ըստ ՆՓ Արդյունք 

1. արտաքին տեսք մակերեսը հարթ, միասեռ  

2. մաշվածություն 1%-ից ոչ ավելի  

3. տարրալուծում 15 րոպեից ոչ ավելի  

4. լուծում 45 րոպեում 75%-ից ոչ պակաս  
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5. 

 

միջին կշռի շեղում մինչև 0,1գ դեղահատերի համար ±10% 

0,1-0,3գ դեղահատերի համար  ±7,5% 

0,3-ից ավելի դեղահատերի համար 

±5% միջին զանգվածից: 

 

  

Դեղահատավորման մամլիչների հետ աշխատելու կանոնները` 
1. ստուգել պուանսոնների ուղղահայաց աշխատանքը և դիրքը 

2. սարքի աշխատանքային մակերեսները պետք է մշակվեն ստեարինաթթվի լուծույթով: 

3. կարգավորել մեքենան տրված քանակի դեղահատերի համար, որի համար ձեռքի կշեռքի վրա 

կշռում են դեղահատավորվող զանգվածի 1 դեղաչափ և լցնում  ձուլամայրի մեջ: Ստորին 

պուանսոնը կարգավորել այնպես, որ ձուլամայրը լրիվ լցվի դեղահատավորվող զանգվածով, 

այսինքն նրա վերին մակարդակը համընկնի ձուլամայրի սեղանի մակերեսի հետ: 

4. Մամլման ավարտից հետո պուանսոնը և ձուլամայրը մանրակրկիտ մաքրել կոշտ վրձինով սրբել 

չոր շորով: 

5. Դեղահատավորման մեքենաների վրա աշխատելիս պահպանել աշխատանքի անվտանգության 

կանոնները: 

 

Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  ա շ խ ա տ ա ն ք  №4  

Դեղահատերի  պատրաստո ւմը  ձևավորմամբ  

(տրիտուրացիոն  դեղահատեր )  

 

Առաջադրանք` 
1. հաշվարկել  անհրաժեշտ դեղահատերի պատրաստման համար անհրաժեշտ դեղանյութերի և 

օժանդակ նյութերի քանակը 

2. պատրաստել դեղահատեր ձևավորմամբ/ տրիտուրացիոն դեղահատեր/  

3. որոշել ստացված դեղահատերի որակը 

4. հաշվարկել արտադրանքի ելքը տոկոսներով (%) 

5. կազմել հաշվետվություն կատարված աշխատանքի վերաբերյալ 

 

 

Աղյուսակ 1.    Առաջադրանքների տարբերակներ 

 

Տարբերակ 
Դեղահատերի անվանումը 

Մեկ դեղահատի բաղադրությունը 

բաղադրամասե

ր 
պարունակություն,գ 

ռիբոֆլավինի 0,001գ դեղահատեր 

ասկորբինաթթվի հետ № 30 

ռիբոֆլավին 0,001 

ասկորբինաթթո

ւ 

0,100 

 սպիրտ 500C բավարար քանակությամբ 

նիտրոգլիցերինի դեղահատեր 0,0005գ № 30 

նիտրոգլիցերին, 0,0005 

շաքար, 0,0102 

գլյուկոզ, 0,0103 

օսլա, 0,0090 

սպիրտ 400C բավարար քանակությամբ 
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Աշխատանքի տեսական հիմունքները 

 

Տրիտուրացիոն դեղահատեր 
Տրիտուրացիոն են կոչվում այն դեղահատերր, որոնք պատրաստվում են խոնավացված 

զանգվածի ձևավորմամբ` տրորելով հատուկ կաղապարների մեջ, հետագա դուրս մղմամբ և 

չորացմամբ: Ի տարբերություն մամլված դեղահատերի` տրիտուրացիոնները չեն ենթարկվում 

ճնշման աղդեցությանը, այս դեղահատերում մասնիկների կապակցումը տեղի է ունենում 

աուտոադհեզիայի հետևանքով` չորացման ընթացքում, հետևաբար այս դեղահատերը օժտված են 

փոքր ամրությամբ: Տրիտուրացիոն դեղահատերր պատրաստվում են այն դեպքերում, երբ ճնշման 

ազդեցությունը այս կամ այն պատճառով անցանկալի կամ դեղանյութի դեղաչափը այնքան փոքր 

է, որ մեծ քանակությամբ օժանդակ նյութերի օգտագործումը աննպատակահարմար է: 

Դեղահատավորման մեքենայով այդպիսի փոքր չափսի դեղահատերի (d=1-4մմ) պատրաստումը 

տեխնիկապես դժվար է: Տրիտուրացիոն դեղահատերր նպատակահարմար է պատրաստել այն 

դեպքերում, երբ անհրաժեշտ են ջրում արագ և հեշտ լուծվող դեղահատեր (աչքի կաթիլների և 

ներարկման լուծույթների պատրաստման համար: 

Աղյուսակ 2.2   
ՀՈՒՄՔ , ՆՅՈՒԹԵՐ 

№  Անվանումը Որակավորումը Անհրաժեշտ քանակը, գ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ռիբոֆլավին 

ասկորբինաթթու 

նիտրոգլիցերինի լուծույթ 1,0% 

օսլա 

շաքար 

գլյուկոզա 

էթիլ սպիրտ  

ՖՀ 42-2954-93 

ՊՖ X, Հ. 6 

ՊՖ X, Հ. 625 

ՊետՍՏ 76-99-78 

ՖՀ 42-77-72 

ՖՀ 42-3102-94 

ՊՖ X, Հ. 631 

0,03 

3,0 

1,0 

0,3 

0,4 

0,4 

5,0մլ 

 

Աղյուսակ 2.3 
Օգտագործվող սարքավորումների և սարքերի անվանացանկը 

№  Անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը 
Նշանակում

ը 

1. տեխնիկական կշեռք  ՏԿ 

2. չորացնող պահարան լաբորատոր ՉՊ 

3. կաղապար տրիտուրացիոն 

դեղահատերի համար  

լաբորատոր, նյութերը` օրգանական 

ապակի, մետաղ 
ԿՏ 

4. տորսիոն կշեռք կշռման սահմանը` 0-4գ  

5

. 
դեղատնային հավանգ տրամագիծը 140մմ, բարձրությունը 67 մմ ԴՀ 

 
Աշխատանքի կատարման մեթոդը 
Որպես օժանդակ նյութեր տրիտուրացիոն դեղահատերի պատրաստման ժամանակ 

օգտագործվում է կաթնաշաքարը, սախարոզը, գլյուկոզը, կալցիումի կարբոնատը, էթիլ սպիրտը և 

այլ նյութեր: 

1. Բաղադրիչների խառնում: Դեղանյութերի և օժանդակ նյութերի խառնումը իրականացվում է 

հավանգում: Փոշենման զանգվածը խոնավացնում են նշված խտության սպիրտով մինչև պլաստիկ, 

բայց ոչ մածուցիկ  զանգվածի ստացումը: 

2. Դեղահատերի ձևավորում: Ստացված խոնավ զանգվածը լցնում են պլաստմասայե կաղապարների 

անքերի մեջ: Սենյակային ջերմաստիճանում ոչ երկարատև չորացումից հետո (5-10րոպե), 
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դեղահատերը դուրս են մղվում կաղապարներից պուանսոնների օգնությամբ, որոնք ամրացված են 

այլ թիթեղի վրա: Դեղահատերը չորացնում են օդում: 

Դեղահատերի վերլուծություն` 
Լաբորատորիայում ստացված դեղահատերը ենթարկում են վերլուծության, որոշելով հետևյալ 

ցուցանիշներըч  

1. Արտաքին տեսքը- Զննելով դեղահատերը եզրակացություն է կազմվում դեղահատի ձևի 

ճշտության, եզրերի ամբողջականության, ինչպես նաև մակերեսի վերաբերյալ: 

2. Դեղահատերի տարալուծման որոշումը - Տարալուծման որոշումը կատարվում է դեղահատը 

տեղադրելով  փորձանոթում և ավելացնելով մինչև 300C տաքացված 10 մլ ջուր: Տարալուծման 

ժամանակը` 

 ռիբոֆլավինի դեղահատերը ասկորբինաթթվի հետ` ոչ ավելի քան15 րոպե 

 նիտրոգլիցերինի դեղահատեր`    ոչ ավելի քան 3 րոպե 

 

Լաբորատոր աշխատանք  №5 
Դեղահատավորման զանգվածի հատիկավորումը և դեղահատերի պատրաստում 

հատիկավորված զանգվածից 
 

Առաջադրանք՝ 
1. հատիկավորել դեղահատավորման զանգվածը համապատասխան եղանակով 

2. ստուգել հատիկների տեխնոլոգիական հատկությունները 

3. հատիկավորված զանգվածից պատրաստել դեղահատեր 

 

Առաջադրանքների տարբերակներ 
1. ֆիտինի դեղահատեր   0.25 գ 10 հատ - խոնավ հատիկավորմամբ 

2. էրիթոմիցինի դեղահատեր 0.25 գ 10հատ - չոր հատկավորմամբ/բրիկետավորմամբ/ 

3. իբոպրուֆենի դեղահատեր 0.2 գ  10 հատ - խառը հատիկավորմամբ 

 

Անհաժեշտ դեղանյութեր, նյութեր՝ 
1. ֆիտին 

2. էրիթրոմիցին 

3. իբոպրուֆեն 

4. օսլա 

5. ստեարինաթթու 

6. կացիումի ստեարատ 

7. մեթիլցելյուլոզա 

8. տալկ 

 

Կիրառվող սարքավորումներ՝  
1. խոնավ հատիկավորման սարք 

2. չոր հատկավորման սարք 

3. հավագներ 

4. դեհատավորման մամլիչ 

5. չորացնող պահարան 

6. մաղերի համակարգ 

 

Աշխատանքի կատարման մեթոդիկան 

 

I.Դեղահատավորման տեխնոլոգիան խոնավ հատիկավորմամբ 
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1.Ելանյութերի պատրաստումը: 
1.1.Կապակցող նյութերի լուծույթների պատրաստումը և ֆիլտրումը - Օսլայի շրեշը, շաքարի 

օշարակը և մյուս կապակցող նյութերի լուծույթները պատրաստում են ապակյա կոլբաների մեջ: 

Օսլայի կամ շաքարի հաշվարկած քանակին ավելացնում են ջուր և անընդհատ խառնելով 

տաքացնում են մինչև եռալը, այնուհետև դեռ տաք լուծույթը ֆիլտրում են ապակյա ֆիլտրով: 

Պոլիվինիլպիրոլիդոնի և ժելատինի լուծույթները պատրաստում են հետևյալ կերպ՝ նյութի 

հաշվարկած քանակության վրա ավելացնում են ջուր և թողնում են ուռչի 1-2 ժամ, հետո խառնում 

են, տաքացնելով մինչև 60 oC ջերմաստիճան, և շարունակում են խառնել մինչև լուծվելը: 

ՄՑ-ի լուծույթ. ՄՑ-ի հաշվարկած քանակությանը ավելացնում են հաշվարկած քանակությամբ 

տաք ջուր (80-900C), խառնում են և խառնելով սառեցնում: Ջերմաստիճանի իջեցման դեպքում 

առաջանում է թափանցիկ դոնդող: 

1.2. Մաղում - Կարտոֆիլի օսլան, տալկը մաղում են: 

1.3. Բաղադրատարրերի խառնումը - Հավանգի մեջ լցնում են հաշվարկած քանակությամբ 

դեղանյութը, փխրեցնողը, լցանյութը (եթե այդպիսին պահանջվում է) և խառնում են: 

1.4. Փոշիների խառնուրդի խոնավացումը - Հավանգի մեջ գտնվող փոշիների խառնուրդին 

ավելացնում են կապակցող նյութի լուծույթը ոչ մեծ քանակություններով և խառնում են մինչև 

մատներին չկպչող, գնդիկի վերածվող զանգվածի ստացումը: 

1.5. Խոնավ հատիկների ստացումը - Խոնավ մասսան հանում են հավանգից և անցկացնում 

են 3-4 մմ տրամագծով անցքեր ունեցող մաղ-հատիկավորողի միջով: 

1.6. Խոնավ հատիկների չորացումը - Խոնավ հատիկների չորացումը կատարում են 

չորացնող պահարանում, 50-550С ջերմաստիճանում, եթե այլ ցուցումներ չկան: 

1.7. Չոր հատիկների ստացումը - Չորացրած հատիկները զգուշորեն անցկացնում են 1-2 մմ 

տրամագծով անցքեր ունեցող մաղ-հատիկավորողի միջով, համաչափ հատիկներ ստանալու 

համար: 

1.8. Չոր հատիկների փոշեցանումը - Փոշեցանումը, այսինքն չոր հատիկներին սորունացնող և 

օծող նյութերի ավելացումը կատարում են ամուր կափարիչով ապակյա տարայում: Նրա մեջ 

լցնում են բաղադրամասերը, փակում են կափարիչով և խառնում են բազմաթիվ անգամ շրջելով 

տարան: 

1.9. Մամլում - Դեղահատային խառնուրդը (փոշեցանված չոր հատիկները) մամլում են 

հանձնարարված զանգվածով  դեղահատային մամլիչներում, մամլիչը նախապես կարգավորելով 

ըստ պահանջվող զանգվածի: 

 

 

II .Դեղահատավորման տեխնոլոգիան խառը հատիկավորման մեթոդի կիրառմամբ 
2.Ելանյութերի պատրաստումը: 
2.1.Կապակցող կամ սոսնձող նյութերի լուծույթների պատրաստումը կատարում են, ինչպես և 

խոնավ հատիկավորման մեթոդում: 

2.2.Մաղում -  Տալկը և օսլան մաղում են №23 մաղով: 

2.3.Բաղադրամասերի խառնումը - Դեղանյութերը խառնում են փխրեցնողի և լցանյութի հետ, 

եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, հավանգի մեջ: 

2.4.Փոշիների խառնուրդի խոնավացումը - Կապակցող նյութի լուծույթով խոնավացումը 

կատարում են հավանգի մեջ: Փոշիների խառնուրդին ոչ մեծ քանակներով ավելացնում են 

կապակցող բաղադրամասերը և խառնում են մինչև մատներին չկպչող, գնդիկի վերածվող, խոնավ 

զանգվածի առաջացում: 

2.5.Խոնավ զանգվածի չորացումը - Խոնավ զանգվածը բարակ շերտով չորացնում են չորացնող 

պահարանում 50-550С աստիճանում, 30-45 րոպեի ընթացքում: 

2.6.Չոր հատիկների ստացումը - Չոր զանգվածը հատիկավորում են 1-2 մմ տրամագծով 

անցքեր ունեցող մաղ-հատիկավորողի միջով անցկացնելով: 
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2.7.Հատիկների փոշեցանումը - Ամուր կափարիչով տարայում տեղավորում են չոր 

հատիկները, ավելացնում են սորուն և  օծող բաղադրամասերը, փակում են, խառնում են շրջելով 

տարան: 

2.8.Դեղահատերի մամլումը - Դեղահատային խառնուրդը մամլում են դեղահատերի 

մամլիչով:  

 

III. Չոր հատիկավորում 
3.Նախապատրաստական փուլերը: 
3.1. Մաղում – Տալկը և օսլան մաղում են №23 մաղով: 

3.2. Չորացում - Օսլան, որպես փխրեցնող, չորացնում են չորացնող պահարանում 50-550C 

ջերմաստիճանում, 30 րոպեի ընթացքում: 

3.3. Խաղնում - Հավանգի մեջ դեղանյութերը խառնում են օժանդակ նյութերի (փխրեցնողների) 

հետ: 

3.4. Բրիկետների ստացումը - Փոշիների խառնուրդից մամլում են բրիկետներ, այսինքն 12 մմ 

տրամագծով դեղահատեր` կամայական  զանգվածով: 

3.5. Չոր հատիկների ստացումը - Ստացված բրիկետները զգուշորեն մանրեցնում են և մաղում 

են 1-2 մմ տրամագծով անցքեր ունեցող մաղ- հատիկավորողի միջով (անհրաժեշտ է այնպես 

կատարել, որ ստացվի ոչ թե փոշի, այլ հատիկներ): 

3.6. Հատիկների փոշեցանումը - Չոր հատիկները տեղավորում են տարայի մեջ, փակում են 

կափարիչով, ավելացնում են սորուն և օծող նյութերը և զգուշորեն խառնում են, շրջելով տարան: 

3.7. Դեղահատերի մամլումը 

Լաբորատոր աշխատանք №6 
Դեղահատերի ծածկութապատումը մամլմամբ 

Հանձնարարություն` 
1. Տրված երկուռուցիկ դեղահատերը շերտապատել մամլային ծածկույթներով:  

Որոշել դեղահատերի կազմում ստացված շերտերի զանգվաածները (%), դեղահատերի 

տարրալուծման ժամանակը: 

2. Ձևակերպել հաշվետվություն, ներկայացնելով այնտեղ դեղերի հատկությունները, բացատրել 

ծածկույթապատող շերտի նշանակությունը և ծածկույթապատման համար խառնուրդների 

բաղադրությունը, նկարագրել տեխնոլոգիան, վերլուծության տվյալները: 

 

 Օժանդակ նյութեր 1գ ծածկութանյութի համար 
1. գլյուկոզա  
2. շաքար  
3. օսլա   0.33 ական գրամ 
4. կալցիումի ստեարատ 0.01 գ 
5. օսլայի շրեշ 10%  բավարար քանակություն 
6. սննդային գունանյութ 0.004 գ (բավարար քանակությամբ) 

 
 
Աշխատանքի կատարման մեթոդիկա 

1. Ելանյութերի պատրաստումը - Գլյուկոզը, շաքարը, օսլան, կալցիումի ստեարատը առանձին 

առաձին մանրեցնում են, մաղում և խառնում հավանգում: 

10% օսլայի շրեշի պատրաստումը - Օսլայի հաշվարկած քանակությունը լուծում են կոլբայի 

ջրի մեջ և տաքացնում մինչև եռալը, անդադար խառնելով: 

2. Հատիկավորում  - Փոշիների խառնուրդը խոնավացնում են  10% օսլայի շրեշով, որը պարունակում 

է գունանյութի 0,1% լուծույթ: Սովորաբար 1գ փոշուն ծախսվում է մոտ 0.13 գ օսլայի շրեշ: 
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Ստացված զանգվածը չորացնում են 40-50 աստիճանում մինչև  օպտիմալ խոնավություն, հետո 

անց են կացնում 1 մմ մեծության անցքեր ունեցող մաղով:  

3. Ծածկույթի մամլումը -  Ծածկույթի մամլումը, իրականացնում են դեղահատային մամլիչում, որի 

մամլամայրի անցքի տրամագիծը 12 մմ է : Դրա համար նախ կշռում են դեղահատը, հետո 

ծածկույթի հատիկների ճիշտ կշռաքանակը, որը հավասար է դեղահատի կշռին: Ծածկույթի 

հատիկների ուղիղ կես կշռաքանակը լցնում են դեղահատային մամլիչի մամլամայրի բնի մեջ, 

վերևից տեղադրում են դեղահատ- միջուկը և թեթև մամլում են: Հետո վերևից լցնում են 

հատիկների երկրորդ նույնպիսի կշռաքանակը, որը ստեղծում է ծածկույթի վերևի մասը և մամլում 

են մինչև ծածկույթի առաջացումը: 

Ստացված դեղահատերը խոտանորոշում են, և տեղավորում են պիտակավորված տոպրակի 

կամ տուփի մեջ:  

 

Դեղահատերի անալիզ 
1. Արտաքին տեսքը - Դիտում են դեղահատը, կատարելով եզրահանգում ծայրերի 

ամբողջականության, քերծվածքների առկայության, կոտրվածքների,և դեղահատի գույնի 

համասեռության մասին: 

2. Դեղահատերի տարալուծման ժամանակը: 

 
Լաբորատոր աշխատանք №7 

Թ շ շ ա ն  դ ե ղ ա հ ա տ ե ր ի  պ ա տ ր ա ս տ ո ւ մ  
 

Առաջադրանք` 

1. Հաշվարկել 20 դեղահատերի համար դեղանյութերի և օժանդակ նյութերի անհրաժեշտ քանակը 

ըստ առաջադրված տարբերակի: 

2. Պատրաստել դեղահատեր համաձայն նշված դեղահատավորման եղանակի: 

3. Կատարել դեղահատերի վերլուծություն ըստ ամրության, մաշվածության, լուծման ժամանակի, 

միջին զանգվածից շեղման չափանիշների: 

4. Ձևակերպել հաշվետվություն` արտացոլելով դեղահատերի վերուծման արդյունքները: 

 

Տեսական ներածություն 
Թշշացող (գազ առաջացնող) խառնուրդները և դեղահատերը բնութագրվում են նրանով, որ 

ջրի հետ նրանց շփումը ուղեկցվում է գազերի ձերբազատմամբ: Թշշացող դեղահատերի համար 

գործնական նշանակություն ունի միայն ածխաթթու գազը, որն առաջանում է թթվային և հիմնային 

բաղադրիչների փոխազդեցության արդյունքում: Այդպիսի դեղահատերի համար բաղադրիչները 

պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին` 

 լավ լուծվեն ջրում 

 լինեն ոչհիգրոսկոպիկ 

 լավ մամլվեն 

 օժտված չլինեն ադհեզիոն ունակությամբ մամլիչ-գործիքի նկատմամբ 

 լինեն քիմիապես կայուն և ջերմակայուն 

Թշշան դեղահատերի համար օժանդակ նյութերի տեսականին համեմատաբար 

սահմանափակ է: 

 

 

Աղյուսակ 1   

Առաջադրանքների տարբերակներ 

Տարբերակ Դեղահատերի անվանումը 

Մեկ դեղահատի համար օժանդակ նյութերի 

բաղադրությունը 

բաղադրամասեր պարունակություն, գ 
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Ա 

ասկորբինաթթվի 

դեղահատեր 0,12 

(ուղղակի մամում) 

լակտոզ 0,33 

նատրիումի 

հիդրոկարբոնատ 
0,09 

կիտրոնաթթու 0,06 

Բ 

 

թերմոպսիսի դեղահատեր 

0,05գ 

(խոնավ հատիկավորում) 

գինեթթու կամ 

կիտրոնաթթու 
0,16 

նատրիումի 

հիդրոկարբոնատ 
0,087 

Կալցիումի ստեարատ 0,003 

Գ 

կալցիումի աղերի 

դեղահատեր 

(ուղղակի մամում) 

կալցիումի կարբոնատ 0,20 

կացիումի լակտատ 0,22 

ֆումարաթթու 0,18 

Աղյուսակ 2  
Հումք, նյութեր 

№ Անվանումը Որակավորումը 
1 աշխատանքի համար 
անհրաժեշտ քանակը, գ 

1. ասկորբինաթթու ՊՖ X, հոդվ.6 7,0 

2. նատրիումի հիդրոկարբոնատ ՊՖ X, հոդվ.430 4,00 

3. կիտրոնաթթու ՊեՏՍՏ 908-79 4,60 

4. կալցիումի ստեարատ  ՏՊ 6-09-4233-76 0,06 

5. կալցիումի կարբոնատ ՊՖ X, հոդվ.124 4,00 

6. կալցիումի լակտատ ՊՖ X, հոդվ.901 4,40 

7. ֆումարաթթու ՊՖ X, հոդվ.896 3,60 

8. շաքար ՖՀ 42-3337-96 0,80 

9. 
նատրիումի ֆոսֆատ 

մեկտեղակալված 
 0,30 

10

. 
ՊԵԳ-4000  0,40 

11

. 
թերմոփսիսի լուծամզվածք  1.0 

 

Աղյուսակ 3  
Օգտագործվող սարքերի  ցանկ 

№ Անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը Նշանակումներ 

1. չորացնող պահարան լաբորատոր ՉՊ 

2. դեղատնային հավանգ դեղատնային ԴՀ 

3. մաղ-գրանուլատոր 
մետաղական, ուղղանկյունաձև,  

տրամագիծը 3-5 մմ 
Գ-1 

4. մաղ-գրանուլատոր 
մետաղական, ուղղանկյունաձև, 

տրամագիծը 1-2 մմ 
Գ-2 

5. դեղահատավորող մամլիչ 

սեղանի, հարվածային 

գործողության, մամլամայրի 

տրամագիծը 9 մմ, պուանսոնները 

տափակ 

ԴՄ 

 

6. 

դեղահատերի 

մաշելիության որոշման 

սարք 

Էռվեկա ՄՍ 
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Աշխատանքի կատարման մեթոդիկան 

I. Ուղղակի մամլմամբ ասկորբինաթթվի դեղահատերի պատրաստման 
տեխնոլոգիան 

1. Ելանյութերի նախապատրաստում - դեղահատերի կազմի մեջ ընդգրկվող բոլոր նյութերը չորցնում 

են չորացնող պահարանում 35-40 րոպեի ընթացքում հետևյալ ջերմաստիճանում` 

 լակտոզա 1020C 

 կիտրոնաթթու`  1300C 

 ասկորբինաթթու, նատրիումի հիդրոկարբոնատ 850C 

Բոլոր չորացրած բաղադրիչները անմիջապես տեղափոխվում են խառնման փուլ, ապա 

տեղադրում են հերմետիկ բյուքսերի կամ էքսիկատորի մեջ:  

2. բաղադրիչների խառնում - պարտադիր չոր հավանգում խառնում են բոլոր բաղադրիչները, ապա 

տեղափոխում դեղահատավորման 

3. մամլում - դեղահատերը մամլում են նախապես մաքրված լաբորատոր դեղահատավորման 

մամլիչով: Դեղահատերը տեղափոխվում են հերմետիկ տարայի մեջ: 

 

1. Թերմոպսիսի դեղահատերի տեխնոլոգիա 
1. Ելանյութերի նախապատրաստում` 

2. նատրիումի հիդրոկարբոնատը չորացնում են չորացնող պահարանում 85˚C 35-40 րոպեի 

ընթացքում, պահում են էքսիկատորում կամ հերմետիկ բյուքսում: 

3. 50% կիտրոնաթթվի լուծույթի պատրաստում: Կիտրոնաթթուն քիմիական բաժակում լուծում են 

ջրում 50% լուծույթի պատրաստման համար: 

4. Խոնավացում և հատիկավորում: Հավանգի մեջ թերմոպսիսի լուծամզվածքը խոնավացնում են 50% 

կիտրոնաթթվի լուծույթով և հատիկավորում են 3-5մմ տրամագծով անցքերով մաղ-

գրանուլյատորով: 

5. Հատիկների չորացում: Խոնավ հատիկները չորացնում են չորացնող պահարանում 50-55˚C: 

6. Չոր հատիկավորում: Չորացումից հետո զանգվածը հատիկավորում են 1-2մմ տրամագծով 

անցքերով մաղ-գրանուլյատորով: 

7. Դեղահատավորման զանգվածի պատրաստում: Ստացված հատիկներին չոր հավանգի մեջ 

ավելացնում են չորացրած նատրիումի հիդրոկարբոնատը և կալցիումի ստեարատը, զգուշությամբ 

խառնելով:  

8. Դեղահատերի մամլում: 

Դեղահատերը մամլում են նախապես մաքրված լաբորատոր դեղահատավորման մամլիչի 

օգնությամբ, իսկ դեղահատերը տեղադրվում են հերմետիկ բյուքսի մեջ: 

 

2. Կալցիումի աղերի դեղահատերի տեխնոլոգիա 
 Ելանյութերի խառնում  - Կանխելով խոնավության ներթափանցումը հավանգի մեջ խառնում են 

բոլոր բաղադրիչները: 

 Դեղահատերի մամլում - Դեղահատերը 0,6 գ կշռով մամլում են լաբորատոր դեղահատավորման 

մամլիչի օգնությամբ: 

 Փաթեթավորում - Դեղահատերը փաթեթավորում են հերմետիկ ապակյա տարայի մեջ:  

 

Դեղահատերի վերլուծություն 
1. Տարալուծման ժամանակը - Դեղահատը տեղադրում են 100մլ կոնաձև տարայի մեջ լցնում են 50մլ 

ջուր և որոշում են լուծման ընդհանուր ժամանակահատվածը: 
2. Մաշվածության որոշումը`ֆրիաբրիլյատորով: 

3. Առանձին դեղահատերի միջին զանգվածի տատանումները: 

 

Աղյուսակ 2.4 
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Դեղահատերի անալիզի արդյունքները 

№ Ցուցանիշի անվանումը Պահանջները ըստ ՆՓ Արդյունք 

1

. 
արտաքին տեսք մակերեսը հարթ, միասեռ  

2

. 
մաշվածութունը ժամանակ 1%-ից ոչ ավելի  

3

. 
մեխանիկական ամրություն 4 կգ-ից ոչ պակաս  

4

. 
տարալուծման ժամանակ 5 րոպեից ոչ ավել  

5

. 
միջին կշռի շեղում 

մինչև 0,1գ դեղահատերի համար ±10% 

0,1-0,3գ դեղահատերի համար  ±7,5% 

0,3-ից ավելի դեղահատերի համար ±5% 

միջին զանգվածից: 

 

 

Լաբորատոր աշխատանք №8 
Փափուկ ժելատինային պատիճների պատրաստումը 

 
Առաջադրանք ` 
1. Պատրաստել 6 փափուկ ժելատինային պատիճներ և դրանք լցնել գերչակի յուղով 

2. Ստուգել դրանց որակը 

Բաղադրությունը` 

 ժելատին 2.5 գ 

 գլիցերին  5.0 գ 

 ջուր  6.0 գ 

 

Կիրառվող սարքավորումներ` 
1. կշեռքներ 

2. կոլբ 

3. ջրային բաղնիք 

4. ճենապակյա թաս 

5. վակուում 

էքսիկատոր 

6. ջերմաչափ 

7. վիսկոզիմետր 

8. ապակյա ձողիկ 

9. մետաղական 

կաղապարներ 

(շտիֆներ) 

10. կոր ծայրով 

ներարկիչ 

11. սառնարան 

12. էլեկտրական 

զոդիչ 

13. նշտար  

 

 
Ժելատինային զանգվածի պատրաստումը - 50 մլ տարողության կոլբայի մեջ լցնում են 

ժելատին, նոր եռացրած տաք ջուր, գլիցերին  և տաքացնում են  այդ զանգվածը ջրային բաղնիքի 

վրա 90-950C: Լուծման ժամանակ պետք է զգույշ խառնել, որովհետև մածուցիկ լուծույթի մեջ կարող 

է օդ անցնել. Օդի հեռացման նպատակով  լուծույթը առանց խառնելու 30 ր պահում են 450C –ում, 

դրանից հետըո լցնում են հախճապակյա թասի մեջ: 

Ժելատինային թաղանթների ձևավորումը և  և չորացումը - Մետաղական կաղապարները 

շփում են վազելինի յուղով թրջված մառլյայի խծուծով, սառեցնում են մինչև 3-50C 5-6 րոպեների 

ընթացքում և ընկղմում են  ժելատինային զանգվածի մեջ 38-400C  1-2 վրկ: Այնուհետև սահուն 

բարձրացնում են  հորիզոնական ուղղությամբ պտտելով իր առանցքի շուրջը: Այդ 

թաղանթապատված կաղապարները դրվում է սառնարանում 5-7 րոպե 50C  -ում , իսկ լաբորատոր 

պայմաններում ՝ 200C -ում 30-40 ր, որից հետո այդ թաղանթները հիմքի մոտ կտրում  և  զգուշորեն 

հանում են կաղապարի վրայից: 
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Պատիճների լցնումը և զոդումը - Պատիճների մեջ ներարկիչի միջոցով լցնում են գերչակի յուղ 

և զոդում են էլեկտրական զոդիչի միջոցով կամ մետաղական շպատելի միջոցով հալված ժելատին 

են դնում պատիճի վզիկի վրա: 

Լցված պատիճների չորացում - Չորացումը կատարվում է իզոպրոպիլ սպիրտով լվացմամբ 

(ժելատինի դեհիդրատացմամբ): Սակայն դրան կարող է փոխարինել 20-23-ում չորացում 

էքսիկատորում  չոր (շիկացրած) կալցիումի քլորիդով: 

Որակի հսկումը ըստ  ՊՖ-10. էջ 130: 

Պատրաստման տեխնոլոգիական սխեման 
Տեխ. 

գործընթացի 
փուլերը և 

միջամտու-
թյունները 

Գործողությունների նկարագրությունը 
Օգտագործվող 
պարագաները 

Վերա- 
Հսկում 

1. 

Ժելատինային 

զանգվածի 

ստացումը 

Կշռում են մանրեցված ժելատինը, չափում 

են ջուրը և գլիցերինը: 

Պատրաստվում է ժելատինի լուծմամբ 80-

840C առանց նախնական ուռչեցման, 

ժելատինի լուծույթի հետագա տաքացմամբ 

և լուծմամբ՝ լուծման ընթացքում խառնելով 

Ձեռքի դեղատնային,  

տեխնիական կշեռք, 

կշռաքարեր, 

կաթոցիչներ, 

գլաններ,կոլբա, 

ջրային բաղնիք 

ելատինային 

զանգվածի 

ջերմաստիճանը 

850C-ից ոչ ավելի 

Օդի հեռացում 

ժելատինե լուծույթի երկարատև պահումը 

450C (30րոպե) կամ վակուումի 

պայմաններում 

Վակուում-

էքսիկատոր և 

վակուում հոսքային 

գիծ, ջերմաչափ 

Օդի նոսրացում 

մինչև 450 մմ ս.ս.: 

Զանգվածում օդի 

պղպջակների 

բացակայություն 

Ֆիլտրում 

Լաբորատոր պայմաններում չի 

իրականացվում: Պատիճների ձևավորման 

համար զանգվածի պատրաստ լինելը 

ստուգվում է ըստ մածուծիկության 

Կապրոնի մաղ N23, 

Օստվալդի 

վիսկոզիմետր 

Լուծույթը պետք է 

լինի թափանցիկ: 38-

400C ջերմաստիճանի 

ժելատինային 

զանգվածի 

հոսելությունը պետք 

է կազմի 40 վրկ 

2. Պատիճների 

ձևավորում 

Կարծր և փափուկ ժելատինային 

դեղապատիճները ստացվում են ընկղման 

եղանակով 

Ջերմաչափ, 

մետաղական 

կաղապարներ 

Ժելատինային 

զանգվածի 

ջերմաստիճանը 

կարծր պատիճների 

դեպքում պետք է 

կազմի 40-430C, իսկ 

փափուկների 

համար 38-400C 

ժելատինապա-

տում և 

չորացում 

Փափուկ ժելատինե պատիճներով  շտիվ-

կաղապարները չորացնում են սառը 

պայմաններում (ցածր ջերմաստիճանում) 

իսկ կարծրերը՝ սենյակային 

Սառնարան 

50C ջերմաստիճանի 

մոտ 5-7 րոպեի 

ընթացքում, 

սենյակային 

ջերմաստիճա- 

նում՝ 30 րոպե 

Անջատումը 

կաղապարնե-

րից 

Պատիճները կտրում են և հանում 

կաղապարների վրայից: Լցման համար 

նախատեսված փափուկ պատիճները 

տեղադրվում են բնիկներով թիթեղի վրա 

կամ հատուկ մեքենայի վրա: 

Նշտարիկ,կտրիչ, 

կափարիչավորող 

մեքենա 

 

 

3. Լցում և 

զոդում 

 

Յուղային հեղուկների դոզավորումը  

փափուկ պատիճների մեջ իրականացվում է 

 

Թեքված ասեղով 

ներարկիչ, 

Պատիճների 

ծայրերը չպետք  է 

թրջված լինեն յուղով: 
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ներարկիչի օգնությամբ: Լցված պատիճները 

զոդում են: 

էլեկտրակապիչ, 

մետաղական 

հանգույց 

Զոդման որակը 

գնահատվում է ըստ 

արտաքին տեսքի և 

յուղի հետքերի 

բացակայության 

4. Փափուկ 

զոդված 

պատիճների 

չորացում 

Ժելատինի դեհիդրատացիան 

իրականացվում է պատիճների լվացմամբ 

իզոպրոպիլսպիրտով 20 րոպե և հետագա 

չորացմամբ էքսիկատորում 

Շիկացրած 

կալցիումի քլորիդով 

էքսիկատոր 

պատիճները պետք է 

լինեն ամուր 

5. Որակի 

հսկում 

Պատիճների ամրությունը գնահատվում է 

ըստ ծանրաբեռնվածության: Փափուկ լցված 

պատիճը պետք է պահպանի  

ամբողջականությունը 1 կգ բեռի 

ազդեցությամբ 1-2վրկ, իսկ կարծր 

փակվածը՝ 2կգ: 

Պֆ X հոդված 130 

 

 

 

 

Ձևավորման 

արտաքին տեսքը,  

6. Փաթեթավո- 

րում և 

պահպանում 

Լավ փակված տարայում, չոր, խոնավ 

տեղում 

Պլաստմասայե 

խցաններով 

լայնաբերան տարա, 

ստվարաթղթյա 

տուփեր: 

Պիտակը՝ "Ներքին" 

ջերմաստիճանը 

12-150C 

 
Լաբորատոր աշխատանք №9 

Պարզ շաքարային օշարակի պատրաստումը 
 

Առաջադրանք.1. Ուսումնա-լաբորատոր ռեգլամենտի հիման  վրա պատրաստել 100 մլ պարզ 

շաքարային օշարակ: 

Առաջադրանք 2.  Կազմել տուղտի օշարակի արտադրութան ուսումնա- լաբորատոր 

ռեգլամենտը և դրա հիման վրա պատրաստել  100 մլ տուղտի օշարակ 

Առաջադրանք 3.  Կազմել պերտուսինի օշարակի արտադրութան ուսումնա - լաբորատոր 

ռեգլամենտը և դրա հիման վրա պատրաստել  100 մլ տուղտի օշարակ: 

Շաքարային օշարակի արտադրության ուսումնա - լաբորատոր ռեգլամենտ 
1. Պատրաստի արտադրանքի բնութագիրը  - Թափանցիկ, անգույն կամ թեթևակի դեղնավուն գույնի 

թանձր հեղուկ է, քաղցր համով, անհոտ, չեզոք ռեակցիայով: Դեղին գույնի ինտենսիվությունը 

թույլատրվում է ՊՖ X   № 5-ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 1,301-1,313: Շաքարի օշարակը պետք է 

բավարարի ՊՖX-ի 615 հոդվածի պահանջներին:Բաց է թողնում լավ խցանված ապակյա 

բալոններով: Պահվում է զով տեղում: Շաքարային օշարակը կիրառվում է որպես համային 

քողարկիչ միջոց (կորրիգենս) տարբեր դեղապատրաստուկներում: 

2. Ելանյութերի բնութագիրը 
Աղյուսակ 1 

ՊՖ հոդվածի № 
Հումքի 

անվանումը 

Որակավորում

ը 

Պարունա-

կությունը, % 
Տեսակայնությունը 

ՊՖ IX, հոդվ.425 շաքար ռաֆինացված – ըստ ՊՖ IX 

ՊՖ X, հոդվ.73 թորած ջուր թորած – ըստ ՊՖ X 
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3.Արտադրության սարքավորումային սխեման 

 
Սարքավորումների հատկորոշումը 

Աղյուսակ 2 

Սարքը և նրա համարը 

ըստ սխեմայի 

Սարքի քանակը` 

մեկ նշանակման 

համար 

Նյութը 
Սարքի 

բնութագիրը 

ռեակտոր (1) 1 հախճապակյա ծավալը՝ 150 մլ 

խառնիչ (2) 1 ապակյա – 

ձագար (3) 1 ապակյա տրամագիծը՝ 5,5սմ 

սրվակ (4)   1 ապակյա ծավալը՝ 150 մլ 

 
3. Տեխնոլոգիական գործընթացի նկարագիրը 

100 գ օշարակի ստացման համար ելանյութերը վերցնում են հետևյալ քանակներով` 

 Շաքարի ռաֆինատ  64 մաս 

 Թորած ջուր   36 մաս 

 

Շաքարային օշարակի արտադրությունը բաղկացած է հետևյալ փուլերից` 

I. Բեռնավորում և խառնում - Ռեակտորի մեջ (1) լցվում  է  36,0 գ թորած ջուր և տաքացվում մինչև  

60-70օC, որից հետո ավելացվում է 64,0 գ շաքար և խառնվում  5 րոպե մինչև շաքարի լրիվ լուծվելը: 
II. Օշարակի եփում - Լուծումից հետո հեղուկը տաքացվում է մինչև եռալը, միաժամանակ հանվում 

են նրա փրփուրները: Եփման վերջը որոշվում է փրփուրների անհետացմամբ:  
III. Ֆիլտրում - Տաք օշարակը ֆիլտրվում է ձագարով (3) եռաշերտ թանզիֆի օգնությամբ. կշռված 

սրվակի մեջ (4), որից հետո սառած արտադրանքը կշռվում է և նրա կշիռը եռացող ջրով հասցվում է 

100 գ-ի: 
IV. Ստանդարտավորում 

№ Հսկիչ ցուցանիշները և նրանց որոշումը 
Օգտագործվող նյութեր 

և սարքեր 

1. Շաքարային օշարակի բեկման ցուցիչը (1,451-1,454) 

Բեկումնաչափ, 

թանզիֆից 

անձեռոցիկներ, ֆիլտրի 

թուղթ, կաթոցիչ, թորած 

ջրով անոթ 

2. 
Շաքարային օշարակի խտությունը 

(1,301- 1,313) 

Արեոմետր, 50 մլ 

տարողությամբ չափիչ 

գլան: Շաքարի կամ ջրի 

քանակի հաշվարկը 

կատարվում է ըստ 

զանգվածի 



- 138 -    

 

3. Շաքարային օշարակի միջավայի ռեակցիան (pH 7,0-7,2) 
Ունիվերսալ թղթյա 

ինդիկատոր 

4. 

Գունայնությունը 

Շաքարային օշարակի գունավորումը չպետք է գերազանցի № 5 ա 

էտալոնին 

Գունայնության  

էտալոն  № 5 ա 
ՊՖ X, էջ 758 

5. 

Օսլայի խառնուրդի առկայությունը: Խառնում են սպիրտի և 

շաքարային օշարակի հավասար ծավալները: Չպետք է առաջանա 

պղտորություն կամ նստվածք: 

Էթիլ սպիրտ 90% 

6. 

Ինվերտ շաքարի առկայությունը: 3մլ շաքարային օշարակը 

խառնում են 2 մլ Ֆելինգի ռեակտիվի հետ: Խառնուրդը չպետք է 

առաջացնի կարմիր նստվածք 5 րոպեի ընթացքում: Թույլատրվում է 

խառնուրդի գունավորումը կանաչ գույնով: 

Ֆելինգի ռեակտիվ, 

փորձանոթներ 

7. 

Աղերի առկայության որոշումը: 5մլ շաքարային օշարակը խառնում 

են 45 մլ ջրի հետ և ստուգում քլորիդների, կալցիումի աղերի և ծանր 

մետաղների առկայությունը: 

ՊՖ X, էջ 748-750 

Փորձանոթներ, 

ազդանյութեր 

V. Փաթեթավորում և ձևավորում - Պատրաստի արտադրանքով լցված սրվակը պիտակավորում են, 

որի վրա նշվում է պատրաստողի անունը, ազգանունը. պատրաստուկի անվանումը լատիներեն և 

հայերեն լեզուներով, պատրաստման ամսաթիվը, տարայի և նետտո կշիռները, որից հետո 

խցանափակվում  է և հանձնվում դասախոսին: 
 

4. Տեխնոլոգիական միջամտությունների ժամանակի չափորոշիչները 
Աղյուսակ 3 

Միջամտություն Սարքը և նրա համարը Ժամանակը 

բեռնավորում  խառնում 
ռեակտոր (1) 

խառնիչ (2) 

- 

15 րոպե 

եփում ռեակտոր (1) 5 րոպե 

ֆիլտրում ձագար (3) 10 րոպե 

փաթեթավորում և 

ձևավորում 
սրվակ (4) 10րոպե 

Ընդամենը՝ 40 րոպե 

 

5. Արտադրության մնացորդները - Արտադրության մնացորդներ չկան: 

6. Անվտանգության տեխնիկան - Պատրաստուկը պատրաստում են գործնական պարապմունքի 

ժամանակ հետևելով տեխնիկայի անվտանգության, աշխատանքի պահպանման և 

հակահրդեհային միջոցառումների հրահանգներին: 
7. Արտադրանքի վերլուծման մեթոդները և արտադրության հսկումը 
 շաքարային օշարակ   ըստ ՊՖ X  հոդվ. 615 

 շաքար    ըստ ՊՖ IX հոդվ. 425 

 թորած ջուր   ըստ ՊՖ X, հոդվ.73 

Հումքը համապատասխանում է ՊՖ IX-ի և ՊՖ X-ի պահանջներին:  

 

8. 100 գ արտադրանքի արտադրության համար անհրաժեշտ ելանյութերի ծախսի չափորոշիչները 
Աղյուսակ 4 

Հումքի 

անվանումը 

Չափման 

միավորը 

Որակավորում

ը 

Տեսակայ-

նությունը 

100 գ պատրաստի 

արտադրանքի ծախսի 

չափորոշիչը 

Շաքար Գ ռաֆինացված ըստ ՊՖ X -ի 64 

Թորած ջուր Մլ թորած ըստ ՊՖ X-ի 36 
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Տուղտի օշարակ 
( Sirupus Althaeae) 

 
Բաղադրությունը (ըստ ՖՀ 42-687-78) 

 տուղտի արմատների չոր լուծամզվածք 2գ 

 շաքարի օշարակ    98 գ 

Նկարագրությունը - Թանձր, թափանցիկ, դեղնավուն հեղուկ է, բնորոշ հոտով, քաղցր համով: 

Խտությունը՝ 1.322-1.327: 

Պատրաստումը - Տուղտի արմատների չոր լուծամզվածքը բարակ շերտով ցանում են 

շաքարային օշարակի վրա և երբ այն ուռչում է, սկսում են խառնել տաքացմամբ մինչև լրիվ 

լուծում:  

Ստանդարտավորում են և  փաթեթավորում: 

Կիրառումը: Խորխաբեր, հակաբորբոքային միջոց: 

 

 

Պերտուսին 
( Pertussinum) 

Բաղադրությունը՝ 

 շաքարի օշարակ 82.82 գ 

 կալիումի բրոմիդ 1.01 գ 

 ուրցի հեղուկ լուծամզվածք 12.12 գ 

 էթիլ սպիրտ 96%  5.5 գ 

Նկարագրությունը. Քաղցր համով, բնորոշ հոտով մուգ-գորշավուն հեղուկ է:  Խտությունը՝ 

1.22-1.27: 

Պատրաստումը. Սկզբում խառնիչով ռեակտորում  շաքարի օշարակի մեջ լուծում են կալիումի 

բրոմիդը, այնուհետև ավելացնում են  ուրցի հեղուկ լուծամզվածքի խառնուրդը էթանոլի 

հետ,խառնում են 15 րոպե և թողնում են նստելու 24ժ: Նստվածքը ֆիլտրում են,  

ստանդարտավորում և  փաթեթավորում: 

Կիրառումը: Խորխաբեր և փափկեցնող միջոց է բրոնխիտների և վերին շնչուղիների այլ 

հիվանդությունների ժամանակ: 

 

 

Լաբորատոր աշխատանք №10 
 

Բուրավետ  ջրերի պատրաստումը 
 

Առաջադրանք 1. Ուսումնա-լաբորատոր ռեգլամենտի հիման  վրա պատրաստել 100-ական մլ 

պարզ բուրավետ ջուր պղպեղային անանուխի կամ հոռոմսամիթի յուղից: 

Առաջադրանք 2. Ուսումնա-լաբորատոր ռեգլամենտի հիման  վրա պատրաստել 100 մլ թորած 

բուրավետ ջուր հոռոմսամիթի ( անիսոնի, գինձի կամ դառը նշի) սերմերից: 

Առաջադրանք 3. Կազմել դառը նշի ջրի ստացման ուսումնա-լաբորատոր ռեգլամենտ և դրա 

հիման վրա պատրաստել 100 մլ դառը նշի ջուր: 

 
Պղպեղային անանուխի ջրի արտադրության ուսումնա-լաբորատոր ռեգլամենտ 
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1. Պատրաստի արտադրանքի բնութագիրը - Անգույն, թափանցիկ կամ քիչ պղտոր անանուխի համով  

և հոտով հեղուկ է: Պատրաստի արտադրանքը պետք է բավարարի ԽՍՀՄ ՊՖ-8, հոդ. 65 

պահանջներին: Բաց են թողնում լավ փակված ապակյա տարաներով: Պահվում է զով տեղում: 

Կիրառվում է որպես համաքողարկիչ և  հականեխիչ միջոց: 
2. Ելանյութերի բնութագիրը 

Աղյուսակ 1 

ՊՖ, հոդված № 
Հումքի  

անվանումը 
Որակավորումը 

Պարունա- 
կությունը, % 

Տեսակայ- 
նությունը 

ՊՖ X, 

հոդվ.477 

անանուխի 

յուղ 
եթերային 

մենթոլը ոչ քիչ 

50%-ից 
ըստ ՊՖ X 

ՊՖ IX, 

հոդվ.675 
տալկ - – ըստ ՊՖ IX 

ՊՖ IX  

հոդվ.675 
թորած ջուր թորած - ըստ ՊՖ IX 

3. Արտադրության սարքավորումային սխեման 

 
Սարքավորումների  հատկորոշումը 

Աղյուսակ 2 

Սարքը և նրա համարը 
ըստ սխեմայի 

Քանակը Նյութը Սարքի բնութագիրը 

հավանգ (1) 1 հախճապակյա ծավալը՝ 150 մլ 

սրվակներ (2,4) 1 ապակյա ծավալը՝ 100-150 մլ 

ձագար (3) 1 ապակյա տրամագիծը 5,5սմ 

4. Տեխնոլոգիական գործընթացի նկարագրությունը 
100 մլ  պղպեղային անանուխի ջուր ստանալու համար պետք է վերցնել՝ 

 պղպեղային անանուխի յուղ       0.1գ 

 տալկ     1.0 գ 

 թորած ջուր մինչև                       100 մլ 

Պատրաստման էտապները` 
1. Բեռնավորում և խառնում - Հավանգի մեջ (1) կշռվում է 1,0 գ տալկ և 0,1 գ պղպեղային անանուխի 

յուղ և լավ տրորվում է:  
2. Լուծում - Դրանից հետո 50-60օC տաքացված ջրով լվանում են տրորված զանգվածը սրվակի /2/ մեջ 

և թափահարում են 15 րոպեի ընթացքում: 
3. Ֆիլտրում - Սառեցված հեղուկը ֆիլտրում են ձագարով /3/ օգտագործելով ջրով թրջված ֆիլտրի 

թուղթ: Ֆիլտրումը կատարում են բաց թողման սրվակի մեջ /4/: Արտադրանքի ելքը չպետք է լինի 

100մլ-ից պակաս լինի: 
4. Ստանդարտավորում - Պատրաստուկը պետք է բավարարի ՊՖ VIII հոդվ. 65-ի պահանջներին:  
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5. Փաթեթավորում և ձևավորում - Պատրաստի արտադրանքով լցված սրվակի վրա փակցվում է 

պիտակ, որի վրա նշվում է պատրաստողի ազգանունը, խումբը, պատրաստուկի անվանումը 

(լատիներեն և հայերեն), ծավալը, պատրաստման ամսաթիվը, տարայի և նետտո կշիռները: 

Սրվակը հերմետիկորեն փակում են  և հանձնում դասախոսին: 
 

5. Տեխնոլոգիական միջամտությունների Ժամանակի չափորոշիչները 
Աղյուսակ 3 

Միջամտություն 
Սարքը և նրա 
համարը ըստ 

սխեմայի 
Աշխատանքի միավորը 

Ժամանակ 
ժամ, րոպե 

բեռնավորում և լուծում հավանգ (1) 
բեռնավորում, 

լուծում 

10 րոպե 

10 րոպե 

լուծում սրվակ (2) լուծում 15 րոպե 

ֆիլտրում ձագար (3) ֆիլտրում 20 րոպե 

փաթեթավորում և 

ձևավորում 

սրվակ (4) 

 

փաթեթավորում 

ձևավորում 

5րոպե 

5րոպե 

Ընդամենը՝ 1 ժամ 5 րոպե 

6. Արտադրության մնացորդները - Թափոններ՝ ֆիլտրված տալկ: 
7. Անվտանգության տեխնիկան - Պատրաստուկը պատրաստում են գործնական պարապմունքի 

ժամանակ, հետևելով տեխնիկայի անվտանգության, աշխատանքի պահպանման և 

հակահրդեհային միջոցառումների հրահանգներին: 
8. Արտադրանքի վերլուծման մեթոդները և արտադրութայան հսկումը - Պատրաստի արտադրանքը և 

ելանյութերը ենթարկում են վերլուծման`  
 պղպեղային անանուխի ջուրը  ըստ ՊՖ VIII հոդվ. 65-ի, 

 պղպեղային անանուխի յուղը  ըստ ՊՖ X, հոդվ. 477-ի, 

 տալկը     ըստ ՊՖ X, հոդվ. 675-ի, 

 թորած ջուրը    ըստ ՊՖ X, հոդվ. 73-ի: 

Ելանյութերը, որոնք անհրաժեշտ են պատրաստուկի ստացման համար պետք է բավարարեն 

ՊՖ IX-ի և ՊՖ X-ի պահանջներին: 

9. 100 մլ պղպեղային անանուխի ջրի համար անհրաժեշտ ելանյութերի ծախսի չափորոշիչները  
Աղյուսակ 4 

Հումքի անվանումը 
Չափման 

միավորը 
Որակավորումը 

Տեսակայ- 
նությունը 

Ծախսը 100 մլ 
արտադրանքի 

համար 

պղպեղային 

անանուխի յուղ 
գ եթերային Ըստ ՊՖ X-ի 0.1 

տալկ գ ––––– Ըստ ՊՖ X-ի 1.0 

թորած ջուր մլ թորած Ըստ ՊՖ X-ի 100.0 

 
Գ ի ն ձ ի  պ տ ո ւ ղ ն ե ր ի  ս պ ի ր տ ա յ ի ն  ջ ր ի  ա ր տ ա դ ր ո ւ թ յ ա ն  

ո ւ ս ո ւ մ ն ա լ ա բ ո ր ա տ ո ր  ռ ե գ լ ա մ ե ն տ  
1. Պ ա տ ր ա ս տ ի  ա ր տ ա դ ր ա ն ք ի  բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը  - Անգույն, թափանցիկ կամ թեթև 

օպալեսցենտող հեղուկ է, գինձի և սպիրտի հաճելի համով: Խտությունը՝ 0,95-0,98, չորացնելուց 

հետո մնացորդը չպետք է գերազանցի 0,01%-ը: Պատրաստի արտադրանքը պետք է բավարարի ՊՖ 

VIII հոդվ. 62-ի պահանջներին: Բաց է թողնվում ապակյա տարաներով, պահվում է զով տեղում: 

Կիրառվում է որպես համը, հոտը քողարկող միջոց: 
 

2. Ելանյութերի բնութագիրը 
Աղյուսակ 1 
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ՊՖ, հոդված № 
Հումքի 

անվանումը 
Պարունակությունը,  

% 
Որակավո-

րումը 
Տեսակայ-

նությունը 

ՊՖ IX, հոդվ. 

214 

գինձի 

պտուղներ 

եթերայուղեր 0,5%-ից 

ոչ պակաս  
մանրեցված Ըստ ՊՖ IX-ի 

ՊՖ X, հոդվ. 631 էթիլ սպիրտ 95-96% 
ռեկտիֆի- 

կատ 
Ըստ ՊՖ X-ի 

ՊՖ X, հոդվ.73 թորած ջուր ––––– թորած Ըստ ՊՖ X-ի 

 
3. Արտադրության սարքավորումային սխեման 

 
Սարքավորումների հատկորոշում 

Աղյուսակ 2 

Սարքը և նրա համարը 
ըստ սխեմայի 

Քանակ
ը 

Նյութը Սարքի բնութագիրը 

հումքով անոթ (1) 1 
ապակյ

ա 
ծավալը՝ 2 լ 

սառանարան (2) 1 
ապակյ

ա 
- 

ընդունիչ (4) 1 
ապակյ

ա 
ծավալը՝ 150 մլ 

 ֆիլտրման ձագար (3) 1 
ապակյ

ա 
ձագարի տրամագիծը՝ 5.5 սմ 

սրվակ (5) 1 
ապակյ

ա 
ծավալը՝ 100 մլ 

 

4. Տեխնոլոգիական գործընթացի նկարագրությունը - 100 մլ գինձի սերմերի սպիրտային ջրի 

ստացման համար ելանյութերը վերցվում են հետևյալ քանակներով` 
 գինձի սերմեր  10 գ 

 էթիլ սպիրտը 90%  10 գ 

 թորած ջուր, մլ 100 մլ 

 

Արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը բաղկացած հետևյալ փուլերից` 
1. Բեռնավորում և թրմում - Էքստրակտորի մեջ (1) մեջ կշռվում է 10 գ նախապես մանրեցված գինձի 

սերմեր, ավելացվում է 10 գ 90% էթիլ սպիրտ և 100 մլ թորած ջուր: խառնուրդը թողնում են 12 ժամ 

թրմման նպատակով:  
2. Թորում - Նշված ժամանակի լրանալուց հետո էքստրակտորի մեջ բաց են թողնում սուր գոլորշի և  

ընդունարանում հավաքում 100 մլ թորվածք, որն իրենից ներկայացնում է պատրաստի 

արտադրանքը: Պատրաստի արտադրանքի ելքը չպետք է 100 մլ-ից պակաս լինի:  
3. Ֆիլտրում - Պատրաստի արտադրանքը ֆիլտրում են թղթյա ֆիլտրով ձագարի (3) օգնությամբ բաց 

թողման սրվակի մեջ (5):  



- 143 -    

 

4. Ստանդարտավորում - Պատրաստուկը պետք է բավարարի ՊՖ VIII հոդվ. 62-ի պահանջներին: 

ՈՒսանողները որոշում են պատրաստուկի խտությունը: 

5. Փաթեթավորում և ձևավորում  - Պատրաստի արտադրանքով լցված սրվակի վրա փակցվում է 

պիտակ, որի վրա նշվում է պատրաստողի ազգանունը, խումբը, պատրաստուկի անվանումը 

(լատիներեն և հայերեն), ծավալը, պատրաստման ամսաթիվը, տարայի և նետտո կշիռները: 

Սրվակը հերմետիկորեն փակում են և հանձնում դասախոսին: 
 

5. Տեխնոլոգիական միջամտությունների ժամանակի չափորոշիչները 
Աղյուսակ 3 

Միջամտություն 
Սարքը և նրա համարը ըստ 

սխեմայի 
Աշխատանքի  

միավորը 
Ժամանակը 

բեռնավորում և թրմում էքստրակտոր (2) 
բեռնավորում, 

լուծում 

10 րոպե 

12 ժամ 

թորում թորման սարք (1),(2) լուծում 2 ժամ 

ֆիլտրում ձագար (3) ֆիլտրում 10 րոպե 

փաթեթավորում և 

ձևավորում 

սրվակ (5) 

 

փաթեթավորու

մ 

ձևավորում 

5 րոպե 

5 րոպե 

      Ընդամենը`   14 ժամ 30 րոպե 

 

6. Արտադրության մնացորդները - Մշակված հումքը թափոն է: 
 

7. Անվտանգության տեխնիկան - Պատրաստուկը պատրաստում են գործնական պարապմունքի 

ժամանակ հետևելով տեխնիկայի անվտանգության, աշխատանքի պահպանման և 

հակահրդեհային միջոցառումների հրահանգներին: 
 

8. Արտադրանքի վերլուծման մեթոդները և արտադրութայան հսկումը 
Պատրաստի արտադրանքը և հումքը ենթարկում են անալիզի`  

 գինձի սերմերի սպիրտային ջուրը  ըստ ՊՖ VIII հոդվ. 62-ի 

 գինձի պտուղները    ըստ ՊՖ IX, հոդվ. 214-ի 

 էթիլ սպիրտը    ըստ ՊՖ X, հոդվ. 631-ի 

 թորած ջուրը    ըստ ՊՖ X, հոդվ. 73-ի 

Ելանյութերը պետք է համապատասխանեն ՊՖ IX-ի և ՊՖ X-ի պահանջներին: 

9. Հումքի ծախսի չափորոշիչները 100 մլ արտադրանքի ստացման համար 
Աղյուսակ 4 

Հումքի 
անվանումը 

Չափման 
միավորը 

Որակավորում
ը 

Տեսակայնությունը 
Ծախսը 100 մլ 
արտադրանքի 

համար 

գինձի 

պտուղներ 
գ մանրեցված Ըստ ՊՖ IX-ի 10 

90% էթիլ 

սպիրտ 
գ ռեկտիֆիկատ Ըստ ՊՖ X-ի 10 

թորած ջուր մլ թորած Ըստ ՊՖ X-ի 100 

 

 

Դառը նշի ջուր 
(Aqua Amygdalarum amararum) 
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Բաղադրությունը  (ՊՖ VIII)` 

 դառը նշի մանրեցված սերմեր      12 մաս 

 թորած ջուր                                    20 մաս 

 սպիրտ  90%                                   3 մաս 

 սպիրտ  90%                  բավարար քանակությամբ 

Դառը նշի սերմերը  ազատ վիճակում  եթերայուղ չեն պարունակում, այն գտնվում է  

ամիգդալին գլիկոզիդի ձևով: Այդ պատճառով էլ թորմանը պետք է նախորդի ամիգդալինի 

ճեղքումը, որը կատարվում է սենյակային ջերմաստիճանում, ջրի առկայությամբ, սերմերում 

գտնվող էմուլսին ֆերմենտի ազդեցությամբ: Ամիգդալինը ճեղքվում է՝ առաջացնելով բենզալդեհիդ, 

կապտաթթու և գլյուկոզա: Բենզալդեհիդը և կապտաթթուն միայն մասնակիորեն  են ստացվում 

ազատ վիճակում: Նրանց մեծ մասը գտնվում է բենզալդեհիդցիանհիդրինի ձևով: Պատրաստուկի 

հոտը պայմանավորված է բենզալդեհիդի և բենզալդեհիդիցիանհիդրինի առկայությամբ: 

Դառը նշի սերմերը հարուստ են  ճարպով (մինչև 50%), որն արժեքավոր բժշկական և 

սննդային հումք է: Այդ պատճառով էլ բուրավետ ջուրը ստանում են ճարպազերծված սերմերից, 

նրանց քուսպից: Ըստ որում օգտագործվում է  սառը մամլումից ստացված քուսպը, այլապես տաք 

մամլման ժամանակ էմուլսին ֆերմենտը կարող է բնափոխվել: 

 Պատրաստի արտադրանքի բնութագիրը: Անգույն, գրեթե թափանցիկ հեղուկ է դառը նշի 

բնորոշ հոտով, խտությունը՝ ոչ ավելի 0,96-ից: Պարունակում է  20-22 % էթիլ սպիրտ: 

Կապտաթթուն պետք է լինի 0,09-0,11 %-ի սահմաններում, այդ թվում ազատ վիճակում՝  ոչ ավելի 

քան 0,02%: 

Պատրաստումը:   12 մաս դառը նշի սերմերի քուսպը տեղավորում են  թորման կաթսայի մեջ: 

Ավելացնում են 20 մաս ջուր, խառնում և թողնում թրմվելու 12 ժ սենյակային ջերմաստիճանում: 

Այդ ընթացքում ամիգդալինը  և էմուլսինը,  լինելով ջրալույծ,  անցնում են ջրի մեջ: Միաժամանակ 

ընթանում է  ամիգդալինի  հիդրոլիզը: Անհրաժեշտ է ապահովել թորման  սարքի 

հերմետիկությունը, կապտաթթվի կորստից և արտաքին միջավայր անցնելուց խուսափելու 

համար: Ընդունարանում լցնում են վերցրած սերմերի 25 %-ի չափով 90%-անոց  էթիլ սպիրտ 

(տվյալ դեպքում՝  3 մլ) և մինչև զանգվածի տաքացումը սառնարանի կցախողովակը ընկղմում են 

սպիրտի մեջ: Այս պայմաններում չխտացած կապտաթթուն լուծվում է սպիրտում և չի անցնում 

միջավայր: Թրմելուց հետո տաքացնում են շիլայանման զանգվածը և նրա միջով գոլորշի 

անցկացնում  (սկզբում դանդաղ, հետո՝ ավելի ինտենսիվ): Երբ ընդունարանում հավաքվում է 12 

մաս թորվածք (սպիրտի հետ), փոխում են ընդունարանը, տեղադրելով նորը՝ 0,75 մլ 90%-անոց 

սպիրտով: Այս ընդունարանում հավաքում են ևս 3 մլ թորվածք: Այնուհետև թորվածքներում 

որոշում են կապտաթթվի քանակը: Եթե հիմնական թորվածքում կապտաթթվի քանակը 

գերազանցում է  0,1%-ը, պատրաստուկը նոսրացնում են  երկրորդ թորվածքով: 

Կիրառումը: Օգտագործվում է որպես կենտրոնական նյարդային համակարգը  հանգստացնող, 

ցավազրկող, ջերմիջեցնող և տենդի երևույթները մեղմացնող միջոց: 

Պահպանումը: Պահվում է լավ փակված նարնջագույն ապակյա սրվակներում, հով, մութ 

տեղում: 

Ծանոթություն: Ամիգդալին  կա  նաև դեղձի սերմերում (մոտ 3%): Կարելի է օգտագործել նաև 

ծիրանի, բալի և սալորի կորիզների  քուսպը, բայց անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ նրանք 

պարունակում են զգալիորեն քիչ (0,6-%)ամիգդալին, հետևապես պետք է վերցնել ավելի մեծ 

քանակությամբ հումք: Ամիգդալին է պարունակվում նաև դափնեկեռասի տերևներում, որոնցից 

ստանում են դառը նշի ջրին համանման պատրաստուկ՝ դափնեկեռասի ջուր (Aqսa Laurocerasi),  

որը նույնպես պարունակում է 0,1%  կապտաթթու: 

 

Լաբորատոր աշխատանք № 11-12 

Ոգեթուրմերի ստացումը և ստանդարտավորումը 
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Առաջադրանք 1. - Պատրաստել օշինդրի ոգեթուրմ համաձայն  օշինդրի արտադրության 

լաբորատոր ռեգլամենտի և  ստանդարտավորել ստացված ոգեթուրմը: 

Առաջադրանք 2. - Պատրաստել առյուծագու, արևքուրիկի ոգեթուրմեր` նախապես կազմելով 

դրանց լաբորատոր ռեգլամենտները: 

 
Օշինդրի ոգեթուրմի արտադրության ուսումնալաբորատոր ռեգլամենտ 
 

1. Պատրաստի արտադրանքի բնութագիրը - Գորշ կանաչավուն գույնի, բնորոշ հոտով դառնահամ 

թափանցիկ հեղուկ է: Խտությունը 1,044-1,048: Պատրաստուկի  2 մլ-ը 1 մլ ջրի հետ առաջացնում է 

պղտոր խառնուրդ: 
1:4000 նոսրացրած լուծույթը առաջացնում է դառնահամության զգացողություն: Խտությունը ոչ 

ավելի 0,910: Չոր մնացորդը ոչ ավելի 3%-ից, սպիրտի պարունակությունը ոչ պակաս 64%: Օշինդրի 

ոգեթուրմը պետք է բավարարի ՊՖX-ի 685 հոդվածի պահանջներին:  

Բաց են թողնում լավ խցանված ապակյա 15-20 լ տարողությամբ բալոններով: Պահպանվում է 

մութ տեղում: 

Պատրաստուկը օգտագործվում է որպես ախորժակը գրգռող միջոց, ինչպես նաև 

մարսողական օրգանների գործնեությունը խթանելու նպատակով: 

 

2. Ելանյութերի բնութագիրը 

Աղյուսակ 1 

ՊՖ հոդված 
Հումքի տեխնիկական 

կամ առևտրային 
անվանումը 

Պարունակությունը
,  

% 
Որակավորումը 

Տեսակայնու- 
թյունը 

ՊՖ IX, հոդվ. 

232 
օշինդրի խոտ 

խոնավությունը ոչ 

ավելի 13%-ից 

մանրեցված 

1-8 մմ 
ըստ ՊՖ IX 

ՊՖ X, հոդվ. 631 էթիլ սպիրտ 95-96՛ ռեկտիֆիկատ ըստ ՊՖ X 

ՊՖ X, հոդվ. 73 թորած ջուր – թորած ըստ ՊՖ X 

 
3. Սարքավորումների հատկորոշում  

Աղյուսակ 2 

Սարքը և նրա համարը 
ըստ սխեմայի 

Սարքի քանակը` մեկ 
նշանակաման համար 

Նյութը Սարքի բնութագիրը 

պերկոլյատոր (1) 1 դյուրալ 
տարողությունը 200 

մլ 

նստեցուցիչ (2) 1 ապակյա 
տարողությունը 150 

մլ 

բակ (3) 1 ապակյա 
տարողությունը 150 

մլ 

ձագար (4)   1 ապակյա տրամագիծը 5,5 սմ 

սրվակ (5) 2 ապակյա 
տարողությունը 100 

մլ 

 

4. Տեխնոլոգիական գործընթացի նկարագիրը - 100 մլ օշինդրի ոգեթուրմի արտադրության համար 

/1:5/ որպես էքստրագենտ վերցնում է 70% էթիլ սպիրտ, ելանյութերը վերցվում են հետևյալ 

քանակներով` 
 օշինդրի խոտ  20 գ 

 էթիլ սպիրտ վերահաշվարկված100%  մլ  112,15  կամ 96% գրամներով    94,2 

 թորած ջուր   47,5 մլ 

Արտադրության գործընթացը բաղկացած է հետևյալ փուլերից` 
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1. Բեռնավորում – 20 գ մանրեցված օշինդրի խոտը տեղավորվում են լայնաբերան տարայի մեջ 

(3) և ավելացնում 70% էթիլ սպիրտի եռակի քանակ, թողնում են 2 ժամ ուռչելու նպատակով: 

Ուռչեցված զանգվածը տեղափոխում են կեղծ հատակով պերկոլյատորի մեջ (1), որի վրա նախորոք 

տեղադրվում է 3-4 շերտով թանզիֆ, ամուր դասավորվում է  հումքը, վերևից տեղադրվում են 

թանզիֆե անռձեռոցիկ և ծանրոց:   
2. Լուծամզում - Առաջին օրը պերկոլյատորի մեջ ավելացնում են 70% էթիլ սպիրտ մինչև 

“հայելու” առաջացումը (30-40 մմ բարձրությամբ) և թրմում են 24 ժամ տևողությամբ (մինչև հաջորդ 

պարապմունքը): Ժամանակը լրանալուց հետո ստացվում է հանուկի առաջին բաժնեմասը, որը 

պետք է կազմի ամբողջ պատրաստի արտադրանքի  1/4-ը (այսինքն 25 մլ):  Դատարկելուց հետո 

պերկոլյատորի մեջ ավելացնում են էքստրագենտ մինչև “հայելու” առաջացումը, թողնում 40 րոպե, 

որից հետո դատարկվում է նույն քանակի հանուկ (25 մլ): Այսպիսով` դասի ընթացքում 

ուսանողները հավասար ժամանակահատվածում 4 անգամ ստանում են հանուկի առանձին 

բաժնեմասերը`ամեն անգամ 1/4 չափով: Բոլոր բաժնեմասերը միացվում են իրար և 

տեղափոխվում նստեցուցիչի մեջ (2): Հյուծված հումքը մի քանի անգամ լվանում են ջրով,  իսկ 

լվացաջրերը հավաքում են հետագայում լաբորատոր պայմաններում սպիրտի ռեկուպերացիայի 

նպատակով: 

3. Նստեցում և ֆիլտրում - Օշինդրի հանուկը տեղափոխվում են նստեցուցիչի մեջ (2) և թողնում 

են նստելու 10 օրվա ընթացքում ոչ ավելի 80C-ի պայմաններում (ուսանողները մինչև հաջորդ 

պարապմունքը): Դրանից հետո ֆիլտրում են ձագարի օգնությամբ (4) եռաշերտ թանզիֆով բաց 

թողման սրվակի մեջ (5): Պատրաստի արտադրանքի ելքը պետք է լինի 100մլ-ից ոչ պակաս: 

4. Ստանդարտավորում - Պատրաստի արտադրանքի մեջ որոշում են խտությունը, 

դառնահամության ցուցանիշը, չոր մնացորդը, սպիրտի պարունակությունը (վերլուծում են  ըստ 

ՊՖ X, էջ 700-722):  

5. Փաթեթավորում և ձևավորում –  Պատրաստի արտադրանքով տարայի վրա փակցվում է 

պիտակ, որի վրա նշվում է պատրաստողի անունը, ազգանունը, պատրաստուկի անվանումը 

լատիներեն և հայերեն լեզուներով, պատրաստման ամսաթիվը, տարայի և նետտո կշիռները, որից 

հետո հերմետիկ փակվում է և հանձնում դասախոսին: 
 

Աղյուսակ 3 
Օշինդրի ոգեթուրմի (1:5) արտադրության վրա ծախսված ժամանակի նորման 

Միջամտություն 
Սարքը և նրա 
համարը ըստ 

սխեմայի 

Աշխատանքի 
միավորը 

Ժամանակը (ժամ , րոպե) 

ռեգլամեն-

տավորվող 

նորմա-

վորվող 

ընդհանուր 

ըստ 

միջամտություն

-ների 

թրջում բակ (3) թրջում 2ժ ––––– 2 ժամ 

բեռնավորում  պերկոլյատոր (1) բեռնավորում ––––––– 15 րոպե 15 րոպե 

թրմում պերկոլյատոր (1) թրմում 26 ժամ –––––– 26 ժամ 

նստեցում նստեցուցիչ (2) նստեցում 24 ժամ –––––– 24 ժամ 

ֆիլտրում ձագար (4) ֆիլտրում –--–--–– 5 րոպե 5 րոպե 

փաթեթավորու

մ և ձևավորում սրվակ (5) 

փաթեթավո

րում 

ձևավորում 

––––– 

––––– 

5 րոպե 

5 րոպե 

5 րոպե 

5 րոպե 

 

ընդամենը` 52 ժամ 30 րոպե 
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6.  Արտադրության մնացորդներ - Հյուծված խոտը թափում են , իսկ թորած սպիրտը 

մուտքագրում որպես օգտակար արտադրանք: 

7. Անվտանգության տեխնիկան - Օշինդրի ոգեթուրմը պատրաստվում է պահպանելով 

անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի և հակահրդեհային միջոցառումների 

համապատասխան կանոնները: 
 

8. Անալիզի մեթոդները և արտադրության հսկումը - Պատրաստի արտադրանքը և ելանյութերը 

ենթարկում են անալիզի: Ելանյութերը պետք բավարարեն ՊՖ IX և ՊՖ X պահանջներին: 

 օշինդրի ոգեթուրմը  ըստ ՊՖ X 685 հոդվածի 

 օշինդրի խոտը  ըստ ՊՖ IX հոդվ. 232 

 էթիլ սպիրտը   ըստ  ՊՖ X 63 հոդվածի 

 թորած ջուր   ըստ  ՊՖ X 73 հոդվածի 

 

Աղյուսակ 4 
100մլ օշինդրի ոգեթուրմի արտադրության համար ելանյութերի ծախսի նորմաները 

Հումքի տեխնիկական 
կամ առևտրական 

անվանումը 

Չափմա
ն 

միավորը 

Որակա-
վորումը 

Տեսակայ-
նությունը 

100 մլ պատրաստի 
արտադրանքի ծախսի 

նորման 

ՊՖ IX 
ըստ 

ռեգլամենտի 

օշինդրի խոտ գր մանրեցված ըստ ՊՖ IX 20,0 20,0 

էթիլ սպիրտ 100% 

            կամ    96% 

մլ 

գր 

ռեկտիֆիկատ 

ռեկտիֆիկատ 

ըստ ՊՖ X 

ըստ ՊՖ X 

79,19 

66,5 

112,15 

94,2 

թորած     ջուր մլ թորած ըստ ՊՖ X-ի 33,5 47,5 

 

 
 

Ոգեթուրմերի ստանդարտավորումը 
 

Ոգեթուրմերի մեծամասնության համար որոշվում է ազդող նյութերի պարունակությունը 

քիմիական (ալկալոիդներ, դաբաղային նյութեր, եթերային յուղեր, օրգանական թթուներ և որոշ այլ 

նյութերի դեպքում) կամ կենսաբանական եղանակով (սրտային գլիկոզիդների և դառնանյութերի 

դեպքում): Անհրաժեշտության դեպքում ոգեթուրմերը հասցնում են մինչև ազդող նյութերի 

անհրաժեշտ պարունակությունը կամ անհրաժեշտ ակտիվության ավելացնելով մաքուր 

էքստրագենտ կամ ազդող նյութերի այլ պարունակությամբ ոգեթուրմ: 

Ոգեթուրմերի փորձարկման ընդհանուր եղանակներին է վերաբերվում` օրգանոլեպտիկ 

հատկանիշների ստուգումը և սպիրտի քանակական որոշումը, ինչպես նաև էքստրակտիվ 

նյութերի և ծանր մետաղների պարունակության որոշումը: 

Օրգանոլեպտիկ հատկանիշների ստուգումը` 

Ոգեթուրմերը պետք է լինեն թափանցիկ և պահպանեն այն նյութերի հոտը և համը, որոնք 

պարունակվել են սկզբնական դեղաբուսահումքում: Ժամանակի ընթացքում առաջացող 

նստվածքները ֆիլտրվում են և նորից կատարվում է ոգեթուրմերի որակի ստուգում: Եթե 

ստուգումից հետո ոգեթուրմերը համապատասխանում են հաստատված չափանիշներին, ապա 

դրանք համարվում են պիտանի: 

Սպիրտի պարունակությունը ոգեթուրմերում որոշում են ըստ ՊՖ 10-ի առաջարկված 

եղանակներից մեկով 

Թորման (ՊՖ10, էջ 813): Այս մեթոդի էությունը կայանում է նրանում, որ 200-250 մլ 

տարողությամբ կլորահատակ տարայի մեջ չափում են հետազոտվող պատրաստուկի ճշգրիտ 
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քանակը: Եթե սպիրտի պարունակությունը հեղուկում մինչև 20% է, ապա որոշման համար 

վերցնում են 75 մլ հեղուկ, եթե հեղուկը պարունակում է 20-ից 50%սպիրտ, վերցնում են 50 մլ, իսկ 

50%-ից ավելի դեպքում 25 մլ, ընդ որում վերջին երկու դեպքերում հեղուկը մինչև թորելը 

նոսրացնում են ջրով մինչև 75 մլ ծավալը, որի դեպքում հեղուկի եռումը պետք է կատարվին 

հավասարաչափ: Ընդունիչը, որն իրենից ներկայացնում է 50 մլ տարողությամբ չափիչ կոլբա 

տեղադրում են սառը ջրով անոթի մեջ և ստանում մոտավորապես 48 մլ թորվածք, որի 

ջերմաստիճանը հասցնում են 200C և ավելացնում ջուր մինչև նիշը: 

Խտությունը որոշում են պիկնոմետրով, և օգտվելով ալկոհոլոմետրիկ աղյուսակներից 

սպիրտի պարունակությունը որոշում են ըստ հետևյալ բանաձևի` 

X= 50 x a/b , 

որտեղ` X - սպիրտի պարունակությունն է պատրաստուկում ըստ ծավալի;  

a - սպիրտի պարունակությունն է թորվածքում` ըստ ծավալային տոկոսի (%); 

b – թորման համար վերցված փորձարկվող պատրաստուկի ծավալը մլ: 

Եթե փորձարկվող պատրաստուկը պարունակում է ցնդող թթուներ, ապա թորումից առաջ 

նրանք չեզոքացվում են հիմքի լուծույթով: Եթե ոգեթուրմի մեջ առկա են ցնդող հիմքեր, ապա 

նրանք կապվում են ֆոսֆորական կամ ծծմբական թթվով: Եթե փորձարկվող ոգեթուրմը 

պարունակում է եթերային յուղեր և այլ ցնդող նյութեր, ապա նրանք հեռացվում են պետրոլային 

եթերի հետ թափահարման միջոցով, որից հետո փորձարկվող ոգեթուրմին պետք է ավելացվի 

նատրիումի քլորիդի հագեցած լուծույթ (աղայնացման նպատակով): 

2. Ըստ ոգեթուրմի եռման ջերմաստիճանի, որը որոշվում է առաջարկված սարքի միջոցով: Տե'ս 

նկարը. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.եռման կոլբա`լցված ոգեթուրմով 

2. ջերմաչափ 

3. հետադարձ սառնարան 

 

 

Չոր մնացորդը (էքստրակտիվ նյութերը) ոգեթուրմերում որոշվում է նախապես կշռված հարթ 

բյուքսի վրա 5 մլ ոգեթուրմի չորացման եղանակով 100-1050C 2 ժամվա ընթացքում: Չոր մնացորդի 

պարունակությունը հաշվարկվում է 100 մլ ոգեթուրմի համար: 

Ծանր մետաղները որոշվում են 5 մլ ոգեթուրմի չորացմից հետո ստացված մնացորդում, որը 1 

մլ խիտ ծծմբական թթվի ավելացումից հետո զգուշությամբ այրում են և շիկացնում: Մոխիրը 

մշակում են 5 մլ ամոնիումի ացետատի հագեցած լուծույթով տաքացման պայմաններում, ֆիլտում 

են անմոխիր ֆիլտրի միջոցով, լվանում են 5 մլ ջրով և ֆիլտրատը ջրով հասցնում են մինչև 100 մլ 

ծավալի:  
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10 մլ ֆիլտրատում ծանր մետաղների պարունակությունը չպետք է գերազանցի ըստ ՊՖ X-ի 

10մլ էտալոնի լուծույթին, այսինքն 0,001% ոչ ավելի:   

Ոգեթուրմերի պահպանումը: Պահվում են լավ փակված տարայում, սենյակային 

ջերմաստիճանում, լույսի ուղիղ ճառագայթներից պաշպանված տեղում: Սրտային գլիկոզիդներ 

պարունակող ոգեթուրմերի համար առաջարկվում է նարնջագույն ապակի: Երկարատև կամ սառը 

պայմաններում պահպանվող ստրոֆանտի ոգեթուրմը դառնում է պղտոր և անջատվում է սպիտակ 

փխրուն նստվածք, որը տաք պայմաններում լուծվում է: Եթերային ոգեթուրմերը պետք է 

պահպանել կրակից հեռու, օրինակ` կատվախոտի եթերային ոգեթուրմը: Երկաթային 

պարունակությամբ խնձորաթթվային ոգեթուրմը պետք է պաշպանել լույսց, հերմետիկորեն 

փակված տարայում, քանի որ լույսի ուլտրամանուշակագույն ալիքները բերում են երկաթի 

վերականգնմանը, նվազեցնելով թերապևտիկ ազդեցությունը: 

 

Լաբորատոր աշխատանք № 13 
Հեղուկ լուծամզվածքների ստացումը և ստանդարտավորումը 

 
Առաջադրանք. - Ստանալ 100 -ական մլ ալոճի, կատվախոտի, եղիջի հեղուկ լուծամզվածքներ 

և ստանդարտավորել 

 
Արագացված կոտորակային մացերացիայի  եղանակ հակահոսքային  սկզբունքով 

 
Չորացված դեղաբուսական հումքը բաժանում են 3  հավասար մասի և բեռնավորում են երեք 

պերկոլյատորներ` 

1 օր` №1 պերկոլյատորի մեջ հումքի վրա լցնում են էքստրագենտ մինչև մակերեսին “հայելու” 

շերտի առաջացումը, թողնում են 6 ժամ, որից հետո ստացված լուծամզվածքը տեղափոխում են №2 

պերկոլյատորի մեջ, իսկ №1 պերկոլյատորի մեջ լցնում են մաքուր էքստրագենտ: Երկու 

պերկոլյատորներում լուծամզումը շարունակում են 16-18 ժամ: 

2 օր` №3 պերկոլյատորի մեջ հումքի վրա լցնում են №2 պերկոլյատորից ստացված 

լուծամզվածքը, որի մեջ իր հերթին տեղափոխում են №1 պերկոլյատորից ստացված հանուկը, իսկ 

№1 պերկոլյատորի հումքի վրա լցնում են մաքուր էքստրագենտ: №3 պերկոլյատորից 6-7 ժամից 

ստանում են պատրաստի լուծամզվածքի առաջին մասնաբաժինը համապատասխան մեկ 

պերկոլյատորի մեջ բեռնված հումքի քանակին (ամբողջ պատրաստի արտադրանքի 1/3-ը): №2 

պերկոլյատորից լուծամզվածքը տեղափոխում են №3 պերկոլյատոր, իսկ №1 պերկոլյատորից 

ստացված հանուկը տեղափոխում են №2 պերկոլյատոր: Այս երկու պերկոլյատորներում թրմումը 

շարունակում են 16-18 ժամ: 

3 օր` №3 պերկոլյատորից ստանում են երկրորդ մասնաբաժին պատրաստի արտադրանքը: 

№2 պերկոլյատորից լուծամզվածքը տեղափոխում են №3 պերկոլյատոր, որտեղից 6-7 ժամ հետո 

ստանում են լուծամզվածքի վերջին մասնաբաժինը: 

Ստացված լուծամզվածքի բոլոր մասնաբաժինները միավորում են, մանրակրկիտ խառնում են, 

թողնում են նստեցման, ֆիլտրում են և ստանդարտավորում: Պատրաստի արտադրանքի ելքը 

հումքի նկատմամբ կազմում է 1:1: 

Եփուկների և թուրմերի համար լուծամզվածքների (խտանյութերի) պատրաստման ժամանակ 

մացերացիայի ժամանակը կրճատում են 6-7 ժամից մինչև 2-3 ժամ և պերկոլյատորների 

բեռնավորումը կատարում են հաջորդաբար աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երկրորդ օրը №3 

պերկոլյատորից ստանում են լուծամզվածքի կրկնակի քանակությունը №1 պերկոլյատորի 

բեռնված հումքի քանակի նկատմամբ: Պատրաստի արտադրանքի ելքը հումքի նկատմամբ 

ստացվում է 1:2 հարաբերությամբ:  

 

Ստանդարտավորում` 
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Համաձայն ՊՖ X-ի կամ ՖՀ-ի պահանջվում է ազդող նյութերի պարունակության ստուգումը, 

որոնք որոշվում են քիմիական եղանակներով, բացառությամբ ալոճենու հեղուկ լուծամզվածքի, 

որի որակը վերահսկվում է կենսաբանական եղանակով: 

Որոշ դեպքերում լուծամզվածքների որակը որոշվում ըստ էքստրակտիվ նյութերի: Այն 

որոշվում է ըստ չոր մնացորդի քանակության` 5 մլ լուծամզվածքի գոլորշիացմամբ և 100-1050C-ում 

3 ժամ չորացումից հետո: 

Հեղուկ լուծամզվածքներում պարտադիր որոշվում է սպիրտի պարունակությունը (%): 

Հեղուկ և թանձր լուծամզվածքներում որոշվում է խոնավության պարունակությունը (1գ 

կշռանքը չորացնում են մինչև հաստատուն կշիռ): 

Բոլոր լուծամզվածքները փորձարկվում են ըստ ծանր մետաղների պարունակության, որտեղ 

նրանց քանակությունը չպետք է գերազանցի 0,01%: 

 

Ալոճի հեղուկ լուծամվածք 
(Extractum Crataegi fluidum) 

 

Համաձայն ՊՖ 10-ի էջ 256` 

 ալոճի պտուղներ   100 գ 

 էթիլ սպիրտ 70 %  մինչև ստացվի  100 մլ լուծամզվածք 

 

Բուրավետ հոտով, մուգ բալի գույնով, քաղցր համով հեղուկ է: 

Քանակական անալիզը- կենսաբանական եղանակով: Էթանոլի քանակը ոչ քիչ 55%, չոր 

մնացորդը-ոչ քիչ 18%: 

Կիրառվում է սրտանոթային հիվանդություների դեպքում: 

 
 
 
 

Կատվախոտի հեղուկ լուծամզվածք 1:2 
Extractum Valeriani fuidum 1:2 

ՖՀ 42-2003-83` 

 կատվախոտի արմատներ և կոճղարմատներ 50 գ 

 էթիլ սպիրտ 40 %  մինչև ստացվի   100 մլ լուծամզվածք 

 

Մուգ գույնի հեղուկ է, բնորոշ հոտով, քաղցրա-դառնավուն համով: 

Քանակական անալիզը համաձայն ՊՖ 10 էջ 694: Իզովալերիանաթթվի քանակը ոչ քիչ քան 0.5 

%, էթանոլ - ոչ քիչ 33%, չոր մնացորդ-7-10%: 

Կիրառվում է որպես նյարդային համակարգը հանգստացնող միջոց: 

 
Առյուծագու հեղուկ լուծամզվածք 1:2 

Extractum Leonuri Fluidum 1:2 
ՖՀ 42-1966-83` 

 առյուծագու մանրեցված խոտ  50 գ 

 էթիլ սպիրտ 25 %  մինչև ստացվի  100 մլ լուծամզվածք 

 

Մուգ գույնի, դառնահամ, թույլ բուրավետ հոտով հեղուկ է: Հավասար քանակով ջրի հետ 

խառնելիս ստացվում է թափանցիկ լուծույթ:  

Խտությունը ոչ քիչ 1.0-ից, չոր մնացորդը ոչ քիչ 6%, էթանոլի  քանակը ոչ քիչ 20 %: 
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Լ ա բ ո ր ա տ ո ր  ա շ խ ա տ ա ն ք  №  1 4  
Ա լ ո ե ի  հ ե ղ ո ւ կ  լ ո ւ ծ ա մ զ վ ա ծ ք ի  ա ր տ ա դ ր մ ա ն  ո ւ ս ո ւ մ ն ա լ ա բ ո ր ա տ ո ր  

ռ ե գ լ ա մ ե ն տ  
 

1. Պատրաստի արտադրանքի բնութագիրը - Թափանցիկ թույլ-դեղնավունից դեղնակարմիր գույնի 

դառնահամ հեղուկ է: 
Թվային ցուցանիշներ - ջրածնային իոնների կոնցենտրացիան – 5,0-6,0, թթվածնային թիվը` 

1400-1800մգ թթվածին 1 լիտրին, նատրիումի քլորիդի պարունակությունը 0,83-0,87%: Բաց է 

թողնվում ամպուլաներով և սրվակներով: Պահպանվում է մութ, սառը պայմաններում: 

Պիտանելիության ժամկետը` 2 տարի, որից հետո ենթարկվում է ստուգման: 

Կիրառվում է աչքի մի շարք հիվանդությունների ժամանակ (կոնյուկտիվիտների, 

բլեֆարիտների, տրախոմայի, ապակենման մարմնի պղտորման), ինչպես նաև ստամոքսի և 12-

մատնյա աղու խոցային հիվանդությունների, բրոնխեալ ասթմայի և այլ հիվանդությունների 

բուժման համար: 

 

2. Ելանյութերի բնութագիրը 

Աղյուսակ 1 

ՊՖ հոդվածի 
համարը 

Հումքի 
տեխնիկական կամ 

առևտրական 
անվանումը 

Պարունակությունը,  
% 

Որակավորումը 
Տեսակայնություն

ը 

ՏՊ ալոեի տերևներ ––––– պահածոյացված ըստ ՏՊ 

ՊՖ X, հոդվ. 

73 
թորած ջուր ––––– թորած ըստ ՊՖ X 

ՊՖ X, հոդվ. 

426 
նատրիումի քորիդ 99,5 բյուրեղային ըստ ՊՖ X 

 

3. Սարքավորումների սպեցիֆիկացիա 
Աղյուսակ 2 

Սարքը և նրա համարը ըստ 
սխեմայի 

Սարքի քանակը` մեկ 
նշանակաման համար 

Նյութը Սարքի բնութագիրը 

թրմիչ (1) 1 հախճապակյա տարողությունը. 150մլ 

ձագար (2) 1 ապակյա 5,5 սմ տրամագծով 

սրվակ (3), (5) 2 ապակյա տարողությունը. 150մլ 

 կոլբա (4)   1 ապակյա տարողությունը. 150մլ 

 

4. Տեխնոլոգիական գործընթացի նկարագիրը 
 

100 մլ ալոեի հեղուկ լուծամզվածք ստանալու համար վերցվում են հետևյալ քանակի 

ելանյութեր` 

 պահածոյացված ալոեի տերևներ   30,1 գ 

 թորած ջուր      102 մլ 

 նատրիումի քլորիդ    0,8 գ 

Ալոեի հեղուկ լուծամզվածքի արտադրությունը բաղկացած հետևյալ փուլերից՝ 

 
5. Լուծամզում - 30,1 գ ալոեի տերևները, որոնք նախապես կոնսերվացված են 1-2C 15-20 օրվա 

ընթացքում, լվացվում են թորած ջրով, չորացվում: Տերևներից հեռացնում են փշերը, դեղին 

մասերը, կտրատում, տրորում են թրմիչի մեջ (1) և լցնում են 90 մլ թորած ջուր, թողնում 
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սենյակային ջերմաստիճանում 2 ժամ: Այնուհետև թրմիչի պարունակությունը տաքացնում են 

մինչև եռալը (գոլորշիացման գավաթ)   և եռացնում են 2-3 րոպե տևողությամբ:  
 

6. Ֆիլտրում - Ստացված հանուկը ֆիլտրում են, ֆիլտրատը սառեցնում, չափում նրա ծավալը, 

որոշում թթվածնային թիվը և կատարում նոսրացում ելնելով հետևյալ հաշվարկից` 1 լ հանուկի 

մեջ թթվածնային թիվը պետք է կազմի 1600 մգ: Դրանից հետո ավելացնում են կերակրի աղ 100 մլ-

ին 0,8 գ հաշվարկով և եռացնում են 2 րոպեի ընթացքում, այնուհետև ֆիլտրում են բաց թողման 

սրվակի մեջ (5): Հանուկը եռացնում են, օգտագործելով կոլբան (1): Պատրաստի արտադրանքի ելքը 

պետք է լինի 100 մլ-ից ոչ պակաս: 
 

7. Ստանդարտավորում - Պատրաստուկը պետք է բավարարի համապատասախան տեխնիկական 

պայմանների (ՏՊ) պահանջներին: Անհրաժեշտ է որոշել են թթվածնային թիվը և ջրածնի  իոնների 

կոնցենտրացիան: 
 

8. Փաթեթավորում և ձևավորում - Պատրաստի արտադրանքով լցված սրվակի վրա փակցվում է 

պիտակ, որի վրա նշվում է պատրաստողի ազգանունը, խումբը, պատրաստուկի անվանումը 

(լատիներեն և հայերեն), պատրաստման ամսաթիվը, տարայի և նետտո կշիռները: Սրվակը 

հերմետիկորեն փակում են և հանձնում դասախոսին: 
Ալոեի հեղուկ լուծամզվածքի արտադրական գործնթացների ժամանակի նորմաները: 

Աղյուսակ 3 

Միջամտություն 
Սարքը և նրա 
համարը ըստ 

սխեմայի 

Աշխատանքի 
միավորը 

Ժամանակը (ժամ, րոպե) 

ռեգլամեն-

տավորվող 

նորմա-

վորվող 

ընդհանուր` 

ըստ 

միջամտություն-

ների 

բեռնավորում թրմիչ (1) բեռնավորում ––––– 10 րոպե 20 րոպե 

թրմում թրմիչ (1) թրմում 2 ժամ ––– 2 ժամ 

ֆիլտրում ձագար (2) 
ֆիլտրում 

եռացում 

–––– 

20րոպե 

15 րոպե  

––– 

15 րոպե 

–––– 

փաթեթավորում 

ձևավորում 
սրվակ (5) 

փաթեթավորում 

ձևավորում 

–––– 

–––– 

5 րոպե 

5 րոպե 

––––– 

10 րոպե 

 

9. Արտադրության մնացորդներ - Մշակված հումքը ոչնչացվում է: 
10. Անվտանգության տեխնիկան - Պատրաստում են պահպանելով տեխնիկայի անվտանգության, 

աշխատանքի պահպանման և հակահրդեհային միջոցառումների կանոնները: 
11. Անալիզի մեթոդները և արտադրության վերահսկումը - Պատրաստի արտադրանքը և 

ելանյութերը ենթարկում են անալիզի:  Ալոեի հեղուկ լուծամզվածքը` ըստ ՄՀՏՊ  42 № 308-62-ի 

պահանջների` 

 ալոեի տերեևներ`  ըստ ՏՊ 

 թորած ջուր`   ըստ ՊՖ X, հոդվ. 73 

 նատրիումի քլորիդ`  ըստ ՊՖ X, հոդվ. 426 

Ելանյութը, որը նախատեսված է ալոեի հեղուկ էքստրակտի պատրաստման պետք է 

համապատասխանի ՏՊ-ի և ՊՖ X-ի պահանջներին: 

  

Ալոեի հեղուկ լուծամզվածքի ծախսի նորմաները 
Աղյուսակ 4 

Հումքի տեխնիկական 
կամ առևտրական 

անվանումը 

Չափման 
միավորը 

Որակավորում
ը 

Տեսակայնու-
թյունը 

100 մլ պատրաստի 
արտադրանքի ծախսի նորման 

ՄՀՏՊ ըստ ռեգլամենտի 
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ալոեի տերևներ 
գ 

պահածոացվա

ծ 
ըստ ՏՊ ––– 30,1 

թորած ջուր մլ թորած ըստ ՊՖ X-ի ––– 102,0 

նատրիումի քորիդ գ բյուրեղային ըստ ՊՖ X-ի ––– 0,8 

Պատրաստուկներ թարմ բուսահումքից 
 

Ալիլսատ 
Իրենից ներկայացնում է սխտորի հեղուկ սպիրտային լուծամզվածքը, որին ավելացված են 

եթերային յուղեր` քեմիոնի, սամիթի և անանուխի. յուրաքանչյուրը 0,3%-ի չափով: Լուծամզվածքը 

պատրաստվում է 1:3 հարաբերությամբ  90% սպիրտով: Սխտորի սոխուկները մաքրվում են և 

մանրեցվում մսաղացում: 34,6 թարմ պատրաստված սխտորի շիլան տեղադրվում է հերմետիկորեն 

փակվող ալյումինե պերկոլյատորի մեջ, որի վրա լցվում է  52 լ 90% սպիրտ և թրմում են 72 ժամվա 

ընթացքում սենյակային ջերմաստիճանում: Ստացված հանուկը անջատում են, պերկոլյատորի մեջ 

լցնում են երկրորդ բաժին սպիրտը՝  24 լ և թրմում են 72ժամ: Հանուկը անջատում են և նորից 

կրկնում 24 լ էքստրագենտի հետ: Ստացված հանուկը միացնում են նախկին հանուկներին և 

մնացորդը քամում են ավեացնելով միացված հանուկներին: Թողնում են նստելու 48 ժամ և 

ստուգում են չոր մնացորդի պարունակությունը: Եթե չոր մնացորդի քանակը գերազանցում է 1,7 %, 

ապա հանուկը նոսրացվում է 90% սպիրտով: Հանուկը տեղափոխում են հերմետիկորեն փակվող 

խարսխային խառնիչով խառնիչի մեջ և ավելացնում են եթերային յուղերը` 0,228 կգ , միացնում են 

խառնիչը և թողնում 1 ժամ: Խառնելուց հետո ալլիլսատը ֆիլտրում են, ստուգում և լցնում 30գ 

սրվակների մեջ: Իրենից ներկայացնում է դեղնականաչավուն հեղուկ սխտորի հոտով: Չոր 

մանցորդը` 1,2-1,7%, սպիրտի պարունակությունը` 79-85%: Հարաբերական խտությունը` 0,85-

0,875: Կիրառվում է աղիների ատոնիայի ժամանակ, փորկապություններով ուղեցվող կոլիտների, 

արթերիոսկլերոզի, հիպերտոնիկ հավանդության ժամանակ: 

 

Ալիլչեպ 
 Իրենից ներկայացնում է սոխի հեղուկ սպիրտային լուծամզվածքը, որը ստացվում է 60-70% 

սպիրտով 1:1,25 հարաբերությամբ, որը նոսրացվում է 44% սպիրտով մինչև 1:4 հարաբերությունը: 

Սոխը մաքրվում է թեփուկներից,  մանրեցվում մսաղացում և 30 կգ շիլան տեղադրվում է 

հերմետիկորեն փակվող ալյումինե էքստրակտորի մեջ 100 լ տարողությամբ: Էքստրակտորի մեջ 

լցնում են 40 կգ 70% սպիրտ, փակում են և թողնում են 7 օր սենյակային ջերմաստիճանում: 

Յուրաքաչյուր օրվա ընթացքում 3-4 անգամ խառնում են: 7 օրից հետո հանուկը անջատում են 

նստեցուցիչի մեջ և էքստրակտորի մեջ լցնում են 30 կգ 60% սպիրտ և նորից թրմում են 24ժամ: 

Հանուկը անջատում են և ավելացնում առաջին լուծամզվածքին, այստեղ է նաև ավեացվում 

մամլումից հետո ստացված հանուկը:  

Խտացված լուծամզվածքում (որի ելքը կազմում է 72 կգ) որոշում են սպիրտի 

պարունակությունը և չոր մնացորդի քանակը: Սպիրտի պարունակությունը 42-46%, իսկ չոր 

մնացորդը` 2,3-2,5 %: Դրա հիման վրա հանուկը նոսրացվում է 44% սպիրտով մինչև չոր մնացորդի 

պարունակությունը կազմի 2,3-2,5 %: Սովորաբար ծախսվում է 50 լ է 44% սպիրտ: Ըստ չոր 

մնացորդի ստանդարտավորված հանուկի պարզեցման նպատակով ավելացվում է ակտիվացված 

ածուխ 0,3 գ 1  համար և ֆիլտրում են բելտինգից ֆիլտր-պարկերի օգնությամբ: Ալիլչեպը իրենից 

ներկայացնում է դեղնավուն կամ կանաչավուն գույնի թափանցիկ հեղուկ սոխի համով: Սպիրտի 

պարունակությունը` 43%-ից ոչ պակաս, իսկ հարաբերական խտությունը` 0,95: Կիրառվում է 

աղիների ատոնիայի, արթերիոսկլերոզի, կոլիտների դեպքում: 

 

 
 
 

Լաբորատոր աշխատանք №15 
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Ադոնիզիդ նոր գալենային պատրաստուկի ստացումը 
 

Ադոնիզիդի պատրաստումը շրջապտույտային լուծամզմամբ: 

Մանրեցրած խոտի հաշվարկված քանակությունը տեղադրում են կտավից պարկի մեջև 

բեռնավորում Սոքսլետի ապարատը (1), (տե'ս նկ): Հումքը կարելի է բեռնավորել անմիջապես 

էքստրակտորի մեջ` նախապես բամբայա խծուծով (տամպոն) փակելով, թափող խողովակի 

անցքը` խցանվելուց խուսափելու համար: Այդ դեպքում հումքը բեռնավորում են 

չափաբաժիններով` թեթևակիորեն սեղմելով փայտե ձողիկով: Վերևից սեղմված հումքի վրա դնում 

են թանզիֆի կտոր, ապա` ծանրություն (ճենապակու կտորներ): Այնուհետև էքստրակտորի մեջ 

լցնում են էքստրագենտ այնպիսի քանակությամբ, որ այն, հասնելով արտաբերող խողովակի (2) 

վերին եզրին, ազատորեն լցվի գոլորշացուցիչի (3) մեջ: Ապա լրացուցիչ ավելացնում են 30-50 մլ 

էքստրագենտ, որն անհրաժեշտ է լուծամզման ժամանակ գոլորշացուցչում կուտակված 

էքստրակտիվ նյութերի լուծման համար: Ապարատի բոլոր մասերն իրար հերմետիկորեն 

միացնելուց հետո էլեկտրական սալիկի վրա տեղադրված ջրային բաղնիքի (4) վրա սկսում են 

տաքացնել գոլորշացուցիչը: Էքստրագենտը եռում է, նրա գոլորշիները գոլորշատար խողովակով 

(5) մտնում են խտացուցիչի (6)մեջ, որտեղից էլ առաջացած կոնդենսատը հոսում է էքստրակտորի 

մեջ: Լցնելով էքստրակտորը մինչև արտաթորող խողովակի վերին եզրը ` էքստրագենտը 

ամբողջությամբ լցվում է գոլորշացուցչի մեջ: Պրոցեսը կրկնվում է: Ընդ որում` էքստրագենտը 

շրջանառվում է էքստրակտորից գոլորշացուցչի, կոնդենսատորի, ապա կրկին` էքստրակտորի մեջ: 

Լուծամզման պրոցեսն իրականացնում են `մինչև հումքի լրիվ սպառվելը: 
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ԱԴՈՆԻԶԻԴԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱ 
 

Տեխնոլոգիական 
Փուլերն ու միջա- 
մտությունները 

Գործողության նկարագրում Ինչից օգտվել Վերահսկում 

Հումքի 

նախապատրաստու

մ 

Հաշվարկում են բուս. հումքի ադոնիսի 

խոտի քանակը: Խոտը մանրեցնում են մինչև 

3-4 մմ 

ՊՖ X, հոդ. 24. 

մաղերի 

հավաքածու 

 

Էքստրագենտի 

նախապատրաստու

մ 

Էքստրագենտը ստանում են` խառնելով 95 

մաս քլորոֆորմը 5 մաս 96% էթանոլի հետ 

(ըստ ծավալի) 

Չափիչ 

անոթներ 

Ստացված 

էքստրագենտ

ի խտությունը 

պետք է լինի 

1,450 

Մզվածքի մաքրում  

լուծիչի մաքրում 

(էքստրագենտի 

դուրս մղում, ջրի 

ավելացում) 

Մզվածքը թանձրացնում են մինչև այն 

ծավալը, որն ըստ զանգվածի 

մոտավորապես հավասար է վերցված 

ադոնիսի խոտի զանգվածին: Կոնցենտրիկ 

մզվածքը նոսրացնում են ջրի հավասար 

քանակով, տեղադրում վակում-գոլորշացնող 

ապարատ և գոլորշացնում մինչև 

քլորոֆորմի  և էթանոլի հեռացումը 

Վակում 

գոլորշիացնող 

ապարատ 

Ջերմաստի-

ճանը 600C-ից 

ոչ ավել 

Բալաստային 

նյութերի 

ադսորբցիան 

ալյումինիումի 

օքսիդի վրա 

Ստացված ջրային լուծույթը նստեցումից 

հետո առանձնացնում են նստվածք 

առաջացրած խեժերից և այլ բալաստային 

նյութերից` ֆիլտրմամբ ձագարի և բամբակե 

խծուծի օգնությամբ: Ֆիլտրատը կշռում են, 

ավելացնում են 1,5-2% ալյումինիումի օքսիդ, 

խառնում են, հետո ալյումինիումի օքսիդը 

առանձնացնում են ապակե և թղթե 

ֆիլտրների օգնությամբ: Ֆիլտրատը 

կոնսերվացնում են 96% էթանոլով, այնպես 

որ 1 մլ վերջնական արտադրանքում նրա 

պարունակությունը լինի 20%: 

Ալյումինիումի 

օքսիդ 

քրոմատոգրա-

ֆիայի համար 

Ֆիլտրատը 

պետք է լինի 

թափանցիկ 

բաց 

դեղնավուն 

գույնի: 

Ստանդարտավորու

մ 

Գլիկոզիդների պարունակությունը որոշում 

են կոլորիմետրիկ եղանակով: Անալիզի 

տվյալների համաձայն, ադոնիզիդի 

կոնցենտրատը նոսրացնում են 20% 

էթանոլով մինչև հանուկի 1մլ պարունակի 

0,65մգ ցիմարին: Այնուհետև նուտչ-ֆիլտրով 

ֆիլտրում կրկնակի ֆիլտրի թղթով: 

ՊՖ X հոդվ. 61 

Ֆոտոկոլորի-

մետր 

0,65մգ-

ցիմարին 1մլ 

պատրաս- 

տուկում 

էթանոլի 

պարունակու-

թյունը պետք 

է լինի 18%-ից 

ոչ պակաս 

Փաթեթավորում 

Փաթեթավորում են 15 մլ տարողությամբ 

ապակե շշերում պլաստմասե 

կափարիչներով 

Պիտակները` 

«Ներքին 

ընդունման 

համար» 
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Հեղուկ և փափուկ դեղաձևերի արտադրությունը գործարանային 

պայմաններում 

 

Սուսպենզիաների  և էմուլսիաների արտադրությունը  

Սուսպենզիաների  և էմուլսիաների գործարանային արտադրությունը հիմնականում 

իրականացվում  է հետևյալ եղանակներով. 

 ինտենսիվ մեխանիկական խառնում / արագընթաց խառնիչներով, ՌՊԱ-ով/ 

 կոլոիդային աղացներով կարծր ֆազի փոշիացում հեղուկ միջավայրում 

 ուլտրաձայնային դիսպերսում  մագնիսա- և էլեկտրաճառագայթիչներով 

 միկրոբյուրեղական կախույթների ուղղորդված, նպատակային բյուրեղացում/ լուծույթների 

խառնում, ջերմաստիճանային որոշակի ռեժիմի ապահովում, միջավայրի 

համապատասխան pH-ի ընտրություն/ 

 

Պատրաստում ինտենսիվ մեխանիկական խառնմամբ 

Պատրաստման տեխնոլոգիան 

Կարծր նյութը նախապես մանրացնում են  մինչև մանր դիսպերսված վիճակ: Խառնիչներով 

ինտենսիվորեն խառնելով  պատրաստում են խիտ սուսպենզիան, հետո բազմակի դիսպերսում 

են կոլլոիդային աղացով, ուլտրաձայնով և այլն: 

Մեխանիկական դիսպերսման համար կիրառում են պրոպելլերային և տուրբինային 

խառնիչներ: Պրոպելլերայինները կիրառում են քիչ մածուցիկ համակարգերում, իսկ առավել 

մանր դիսպերսված նյութեր ստանում են տուրբինային խառնիչների կիրառմամբ: Մեծ կիրառում 

ունեն ռոտորային-պուլսացիոն ապարատները/ՌՊԱ/:  

Կոլլոիդային աղացները աշխատում են տրորման, մաշման  կամ հարվածի սկզբունքներով: 

Սուսպենզիաների և հատկապես էմուլսիաների արտադրության համար արդյունավետ է 

ուլտրաձայնային դիսպերսման կիրառումը: 

 Կավիտացիոն խոռոչների պայթելու հետևանքով առաջանում է հզոր հարվածային ալիք, որն 

էլ մանրեցնում է կարծր նյութը: Էմուլսիաների ստացման ժամանակ մեծ կարևորություն է ստանում  

ուլտրաձայնի ինտենսիվությունը:  Փոքր ինտենսիվության դեպքում ստացվում է   յ/ ջ տիպի 

էմուլսիա, մեծ ինտենսիվության դեպքում՝ ջ/ յ տիպի էմուլսիա:  

Ուլտրաձայնի առաջացման համար կիրառում են տարբեր  տիպի սարքավորումներ, որոնք  

կարող են աշխատել մեխանիկական և  էլետրամեխանիկական սկզբունքներով: 

Մեխանիկական սկզբունքով է աշխատում- հեղուկային սուլիչը/նկ.1/, որի աշխատանքի 

էությունը կայանում է հետևյալում. հեղուկի շիթը բարձր ճնշմամբ ուղղում են նուրբ, մետաղյա 

թիթեղների վրա, այդ հարվածից թիթեղը տատանվում է՝ առաջացնելով նրանց մակերևույթին 

ուղղահայաց ալիքներ: 
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նկ.1 

 

Էլեկտրամեխանիկական սկզբունքով աշխատողները իրենց հերթին  կարող է լինել 

 էլեկտրադինամիկ 

 մագնիսաստրիկցիոն  

 էլեկտրաստրիկցիոն 

 

Էլետրադինամիկներից է բարձր հաճախության  ռոտորային ապարատը, որը նման  է 

տուրբինային խառնիչին: Առաջացնում է ցածր ինտենսիվության ուլտրաձայնային ալիքներ: 

Մագնիսաստրիկցիոն  ճառագայթիչը/նկ.2/  նման է էլեկտրամագնիսի, որի միջուկում 

տարբեր ֆերրոմագնիսական  մետաղներ են, համաձուլվածքներ, որոնք իրենց գծային չափսերը 

փոխում են մագնիսանալուց և ապամագնիսանալուց / նիկել, երկաթ, կոբալտ, համաձուլվածքներ՝ 

երկաթ –նիկել, երկաթ- կոբալտ…/: Այդ սարքը տեղադրում են դիսպերսման ենթակա նյութով լցված 

անոթի հատակին և միացնում են  փոփոխական հոսանքը: Միջուկի դեֆորմացիայի արդյունքում 

առաջանւմ են ուլտրաձայնային ալիքներ: 

 

 

նկ.2 

 

Էլեկտրաստրիկցիոն/ պյեզոէլեկտրական/ ճառագայթիչների/նկ.3/ աշխատանքը հիմնված է 

պյեզոէլեկտրականության երևույթի վրա; Պյեզոէլեմենտները դրանք կվարցի թիթեղներ են, որոնք 

բարձր հաճախության էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ տատանվում են իրենց հաստությամբ, 

առաջացնելով ուլտրաձայնային ալիքներ: Տեղադրվում է յուղային բաղնիքի մեջ, որովհետև յուղը  

լավ է հաղորդում ձայնային ալիքները և լավ մեկուսիչ է: 
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նկ.3 

 

Սուսպենզիաների պատրաստումը ուղղորդված, նպատակային բյուրեղացմամբ 

/ կոնդենսացման եղանակ/ 

Այս եղանակով արտադրությունում ստանում են  միկրոբյուրեղական սուսպենզիաներ: Այս 

դեպքում կարևոր նշանակություն ունի այն փաստը, որ դեղանյութի լուծելիությունը պետք է փոխվի 

պայմաններից կախված( ջերմաստիճան, խառնման բնույթ, միջավայրի pH, լուծիչի կազմ և այլն): 

Պատրաստման տեխնոլոգիկան սխեման. 

 պատրաստում են դեղանյութի լուծույթը այնպիսի լուծիչում, որում նա լավ լուծվում 

է 

 այնուհետև այդ լուծութը աստիճանաբար, անընդհատ խառնման պայմաններում  

ավելացնում են դիսպերս ֆազին, որի դերը հաճախ կատարում է ջուրը 

 այնուհետև ստեղծում են այնպիսի պայմաններ, որոնք փոքրացնում են դեղանյութի 

լուծելիությունը/ օժանդակ նյութերի ավելացում, pH-ի փոփոխություն…/ 

 անընդհատ խառնման պայմաններում լուծույթում տեղի են ունենում 

բյուրեղացման, լուծման և վերաբյուրեղացման երևույթներ, որի արդյունքում էլ, 

կախված պայմաններից` առաջանում են համապատասխան ձևի, չափսերի 

բյուրեղներ: 

Օրինակ. բյուրեղական ցինկ - ինսուլինի սուսպենզիայի ստացումը: Ինսուլինի լուծույթին 

ավելացնում են ցինկի քլորիդ, որի հետ  ինսուլինը առաջացնում է վատ լուծելի կոմպլեքս: 

Համապատասխան ջերմաստիճանի և միջավայրի pH-ի պայմաններում առաջացած 

կոմպլեքսը ունի կայուն բյուրեղական կառուցվածք և կիրառվում է ինսուլինային 

պատրաստուկների ազդեցության երկարացման նպատակով: 

 Ստանդարտավորում.  

1. Ազդող նյութերի պարունակություն 

2. Միջավայրի pH 

3. Կարծր մասնիկների և էմուլսիայի կաթիլների չափսեր 

4. Կարծր մասնիկների նստեցման արագություն 

5. Էմուլսիաների ջերմակայունություն և սառցադիմացկունություն: 45 oC–ում 8 ժամ 

պահելուց հետո անջատված յուղային ֆազը չպետք է գերազանցի ամբողջ էմուլսիայի  

բարձրության 25%-ը: -20 oC -ում 10ժ սառեցնելուց հետո սենյակային ջերմաստիճանւմ 

չպետք է շերտավորվի: 
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Քսուքների արտադրությունը գործարանային պայմաններում  

 

 Արտադրության փուլերն են. 

 դեղանյութերի և քսուքային հիմքի նախապատրաստում 

 դեղանյութերի ներմուծում հիմքի մեջ 

 քսուքների հոմոգենացում 

 ստանդարտավորում 

 փաթեթավորում և պահպանում: 

 

Դեղանյութերի և քսուքային հիմքի նախապատրաստում 

 Հիմքի հալումը կատարվում է գոլորշային ասեղի կամ օձագալարի միջոցով հենց  տարայի/ 

տակառ/ մեջ և տեղափոխվում է  եփման կաթսա: Կա նաև հատուկ սարք հալման և վակուումով 

տեղափոխման համար: Դա մի ձագար է պատյանով և ֆիլտրով: Ձագարը տաքացվում է և երբ նյութը 

հալվում է, այն տեղափոխելու համար ձագարի հիմքի կողմից միացվում է վակուումը: 

Դեղանյութերի ներմուծում հիմքի մեջ 

Կատարվում է հզոր խառնիչներով / մոլորակային, խարսխային, շրջանակային/ ապահովված, 

գոլորշային շապիկով տաքացվող  ռեակտորներում: 

Քսուքների հոմոգենացում 

 Կատարվում է աղացաքարերով կամ գլանային քսուքատրորիչներով /քսուքաքերիչ/ :

 Գլանային քսուքաքերիչը ունի  հարթ մակերեսով երեք գլաններ, որոնք պտտվում են միմյանց 

հակառակ ուղղություններով, տարբեր արագություններով, որը հնարավորություն է տալիս քսուքի 

անցումը մեկ գլանից մյուսին: 

 Հեռանկարային է  նաև Ռոտորային պուլսացիոն սարքի կիրառումը(ՌՊԱ): 

 

Ստանդարտավորումը 

 դեղանյութերի պարունակություն 

 դեղանյութերի ջրային հանուկի pH-ը 

 կարծր մասնիկների դիսպարսվածության աստիճանը սուսպենզիոն քսուքներում 

 

Սուպպոզիտորաների արտադրությունը գործարանային պայմաններում  

Ավանդական սուպպոզիտորիաներից բացի  գործարանային պայմաններում արտադրում 

են նաև այլ ուղիղ աղիքային դեղաձևեր- ուղիղ աղիքային/ռեկտալ/ քսուքներ, պատիճներ, 

ռեկտիոլներ/ մեկ անգամյա օգտագործման միկրոհոգնաներ/. ռեկտալ խծուծներ: 

Ամենատարածվածը դրանք սուպպոզիտորիաներն են, որոնց ստացման հիմնական 

եղանակը ձուլման/հալման/ եղանակն է: 

Փուլերը. 

1. հիմքի պատրաստում 

2. դեղանյութերի ներմուծում հիմքի մեջ 
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3. ձևավորում/ ձուլում/ 

4. փաթեթավորում 

 

Ձևավորումը  կատարվում է ավտոմատ սարքի միջոցով/ օր. «Սերվակ» ֆիրմայի/: Երկու 

գլանափաթեթներից /ռուլոններ/ մատակարարվում է ալյումինե նրբաթիթեղը/ֆոլգան/, որը կտրվում 

է ուղղահաց ուղղությամբ, հետո երկու ժապավենները առաջացնում են համապատասխան 

կաղապարի կեսերը, միանում են ջերմային զոդմամբ: Վերևում բաց է մնում, որպեսզի լցվի 

սուպպոզիտորային զանգվածը: Այսպիսով փաթեթավորման նյութը նաև կաղապար/մատրիցա/ է: 

Ռեզերվուարում  հալված վիճակում գտնվող նյութը լցվում է մատրիցայի մեջ, հերմետիկորեն 

փակվում է և սառեցվում: Ավտոմատի արտադրողականությունը՝ 200-250 հատ մեկ րոպեում-ում:   

 

 Ուղիղ աղիքային դեղաձևերի զարգացման հեռանկարները 

Լիոֆիլիզացված սուպպոզիտորիաներ- Սրանց զանգվածի հիմնական մասը ակտիվ նյութն է, 

հիմքի քանակը`նվազագույն: Դեղանյութերի էմուլսիան կամ սուսպենզիան սառեցնում են  

մատրիցայի մեջ - 50-70 oC–ում, հանում են կաղապարից և լիոֆիլիզացնում են, ավելացնելով հիմքը: 

Այսպես ստացված սուպպոզիտորիաները արագ լուծվում են ուղիղ աղիքում, չառաջացնելով նրա 

գրգռում: 

Մամլված սուպպոզիտորիաներ - Սառեցված զանգվածը/ 3-5 oC–ում /  վերածում են փոշի 

վիճակի, որը հնարավորություն է տալիս նրանց հանգիստ հոսելու և դեղահատերի նման մամլմամբ 

պատրաստում են  սուպպոզիտորիաներ: Կարող են կիրառվել նաև նոսրացնողներ և սահեցնողներ: 

Երկշերտ սուպպոզիտորիաներ - Թաղանթը պատրատում են  ավելի ցածր հալման կետ 

ունեցող հիմքից, այն կարող է պարունակել տեղային ազդեցության դեղանյութ, միջուկում 

կիրառվում է բարձր հալման կետ ունեցող հիմք և այն  պարունակում է ռեզորբտիվ ազդեցությամբ 

դեղանյութ: 

Կիրառվում են նաև ուղիղ աղիքային քսուքներ- / 50.0 գ/  ներարկիչ - տյուբիկներով, որը  

հնարավորություն է տալիս մեծացնելու դեղանյութի դոզան: 

Ուղիղ աղիքային պատիճներ.  ձևով և չափսերով նման են սուպպոզիտորիաներին: Բաղադրությունը 

70%-ժելատին, 30 % գլիցերին: Պատիճի խոռոչը լցվում է ազդող նյութի սուսպենզիայով: Ուղիղ 

աղիքում պատիճը ուռչում է, պայթում, պարունակությունը ներծծվում: Առավելությունը 

կայունությունն է բարձր ջերմաստիճանում/ 40 oC / և ներծծման բարձր արագությունը: 

Ուղիղ աղիքային /ռեկտալ/ կաթոցիչներ` ռեկտիոլներ-առաձգական պոլիէթիլենային  

տյուբիկներ/պարկուճներ/ են 3-5 մլ տարողությամբ: 

Ուղիղ աղիքային /Ռեկտալ խծուծներ/- պլաստմասսայե ձողիկի վրա բամբակի խծուծ է, ներծծված 

դեղանյութով, ծածկված է ալգինատի բարակ շերտով: Օգտագործելուց առաջ տեղադրում են ջրում, 

ալգինատը ուռչում է և չի խանգարում դեղանյութի դիֆուզիային: 

 

Սպեղանիների արտադրությունը 

Սպեղանիները արտաքին օգտագործման դեղաձևեր են: Մարմնի ջերմաստիճանում 

փափկելով կպչում են մաշկին: Հեշտությամբ հեռացվում են մաշկից հետքեր՝ չթողնելով: 
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Թողարկվում են՝ 

 Հյուսվածքին, թղթին բարակ շերտով  քսված զանգվածի ձևով 

 Գլանների, սալիկների, ձողիկների ձևով 

 Սրվակներում լցված հեղուկների ձևով 

 Աերոզոլների ձևով 

Անվանակարգը  շատ բազմազան է: Դասակարգումը կատարվում է  ըստ. 

• ագրեգատային վիճակի 

• զանգածի դիսպերսվածության 

• բժշկական նշանակության  

• բաղադրության  

 Ըստ ագրեգատային վիճակի լինում են. 

 Պինդ-սենյակաին ջերմաստիճանում փափկող և կպչուն  

 Հեղուկ- գոլորշիանալուց հետո մաշկի վրա թաղանթ են առաջացնում 

Ըստ զանգածի դիսպերսվածության` 

համաձուլվածք 

լուծույթ  

սուսպենզիա 

էմուլսիա 

կոմբինացված համակարգեր 

 

Ըստ բժշկական  նշանակության` 

Էպիդերմային-դրանց հիմնական հատկությունը կպչունությունն է և կարող են դեղանյութեր 

չպարունակել: Կիրառվում են որպես վիրակապական  նյութերը ամրացնող, արտաքին միջավայրից 

պահպանող միջոցներ: Նաև որոշ մաշկային հիվանդությունների բուժման համար, ընդհատում է 

մաշկի տրանսպիրացիան՝ գազերի, խոնավության  և ջերմափոխանակությունը: Մաշկը սպեղանու 

տակ փափկում է , ուժեղանում է տեղային արյան շրջանառությունը և ներծծման գործընթացները: 

Էնդերմային- պարունակում է դեղանյութեր մաշկային հիվանդությունների բուժման համար: 

Դիադերմային-պարունակում է դեղանյութեր, որոնք ներծծվելով մաշկից, թողնում են ընդհանուր 

թերապևտիկ ազդեցություն: 

Ըստ բաղադրության` 

Սպեղանիների բաղադրության մեջ մտնում են՝ խեժեր, պարաֆին, մոմ, բարձրագույն ճարպային 

թթուների աղեր, ճարպեր, կաուչուկ, խեժաթթուների աղեր, լանոլին, վազելին, ցերեզին, ցնդող 

լուծիչներ և տարբեր դեղանյութեր: Դրանց զուգորդումը  ապահովում է՝ 

 անհրաժեշտ կառուցվածքային, մեխանիկական հատկություններ 

 աստիճանաբար փափկելու հատկություն 

 մաշկին կպչելու հատկություն 

 թերապևտիկ ազդեցություն  

խեժամոմային—պարաֆինի, վազելինի, պետրոլյատումի, ճարպի, խեժերի/կանիֆոլ/ 

համաձուլվածքներն են մեղրամոմի հետ: Դրանք զանգվածին կպչունություն են հաղորդում: 
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Կապարային-պարտադիր բաղադրատարրը կապարային օճառն է՝ բարձրակարգ ճարպաթթուների 

/ ստեարինաթթու, պալմիտինաթթու, օլեինաթթու և կապարային աղերի խառնուրդն է:/ Հեշտ 

ձուլվում է խեժերի, մոմերի, տարբեր դեղանյութերի հետ: Թերությունը՝ ինդեֆերենտ չէ: Դրանք 

ինքնուրույն չեն օգտագործվում, մտնում են այլ սպեղանիների բաղադրության մեջ: 

Կաուչուկային- Պատրաստում են սինթետիկ և բնական, չվուլկանիզացված կաուչուկի հիմքի վրա: 

Ինդեֆերենտ է, չի գրգռում մաշկը, լավ առաձգականություն ունի, օդա- և գազաթափանցելիություն: 

Սակայն նրա պլաստիկությունը և կպչունությունը անբավարար են: Առավել  կպչունություն 

հաղորդելու համար ավելացնում են կանիֆոլ/ բևեկնախեժ/: Որպեսզի չեզոքացվեն կանիֆոլի ազատ 

խեժաթթուները, զանգվածի մեջ  ավելացնում են ցինկի օքսիդ, որոնք էլ առաջացնում են 

խեժաթթուների ցինկային աղեր- ռեզինատներ: Միաժամանակ, ցինկի օքսիդը ունենալով չորացնող 

հատկություն, կանխում է սպեղանու ավելորդ փափկելը:  

Սպեղանու կարծրանալը կանխելու  և  պլաստիկություն հաղորդելու համար  ավելացնում են 

լանոլին և հեղուկ պարաֆին: Սպեղանու «ծերացումը» կանխելու նպատակով զանգվածի մեջ 

ներմուծում են հակաօքսիդանտներ/նեոզոն Դ, ֆենիլ բետտա-նաֆթիլամին/, 

պարաօքսիդիֆենիլամին: 

Կաուչուկային սպեղանիներ են. լեյկոպլաստները, հակամանրէային, կոշտուկային մանանեխային, 

պղպեղային սպեղանիները:  

Լեյկոպլաստների արտադրությունը բազմափուլ գործընթաց է. 

 բենզինում բնական, սինթետիկ կաուչուկների և բևեկնախեժի լուծում 

 լանոլինի և և հեղուկ պարաֆինի հալույթի պատրաստում 

 այդ  հալույթի խառնումը ցինկի օքսիդի հետ և կաուչուկի ծերացումը կանխող մածուկի 

ստացում 

Ստացված զանգվածը բարակ շերտով քսում են համապատասխան հյուսվածքի վրա: 

Հակամանրէային լեյկոպլաստի բաղադրության մեջ կարող է ներառնվել- ֆուրացիլին, 

սինտոմիցին, էթիլ սպիրտ: Հակակոշտուկային- սալիցիլաթթու, ծծումբ: Պղպեղային- պղպեղի  

և շիկատակի թանձր լուծամզվածք, արնիկայի լուծամզվածք: 

Մանանեխայինը ստանում են սև և սարեպտյան մանանեխից, որոնք պարունակում են 

գլիկոզիդ սինիգրին, որը միոզին ֆերմենտի ազդեցության տակ քայքայվում է  գլյուկոզայի, կալիումի  

հիդրոսուլֆատի և մանանեխի եթերային յուղի՝ ալլիլ իզոթիոցիանատի: Վերջինս առաջացնում է  

ուժեղ  գրգռում  և մաշկի հիպերեմիա: Մանանեխի սերմերը պարունակում են մինչև 35 % ճարպային 

յուղ, որի ներկայությունը վատ է ազդում  սպեղանու որակի  վրա, քանի որ  կծվում է և թուլացնում 

նրա թերապևտիկ ազդեցությունը: Այդ պատճառով էլ ճարպն անջատում են հիդրավլիկ մամլիչով 

մամլմամբ: Իսկ ճարպի մնացորդն էլ հեռացնում են քուսպի լուծամզմամբ/ տետրաքլոր մեթանով, 

բենզինով/  Սոքսլետի ապարատում: 

Հեղուկ  սպեղանիները իրենցից ներկայացնում են  հեշտությամբ ցնդող հեղուկներ, որոնք 

ցնդելուց հետո  մաշկի վրա թողնում են  կպչուն, ամուր թաղանթ: Դրանք կիրառվում են որպես  

վիրակապական նյութեր մաշկին վիրակապերի ամրացման նպատակով: Ինչպես նաև  փոքրիկ 

մաշկային վնասվածքների բուժման համար: Այդպիսի թաղանթները առաջանում են կոլոդիումի, 

բևեկնախեժի, պոլիմերային նյութերի / էթիլցելյուլոզա/  միջոցով: Վերջին ժամանակներս այդ հեղուկ 

սպեղանիները հիմնականում կիրառվում են աերոզոլների ձևով: Ինչպես նաև կիրառվում են 

սրվակներում: Հեղուկ սպեղանիներ են. կլեոլ, կոլլոդիում,կոլլապլաստ, միկրոպլաստ, ֆուրապլաստ, 

սոսինձ-БФ…  
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Մանրէազերծ/ ստերիլ/ դեղաձևեր 

 

Դեղը ստերիլ է, եթե նրանում բացակայում են կենսունակ  մանրէները և դրանց սպորները: 

Ստերիլ դեղաձևերի արտադրությանը ներկայացնում են հատուկ պահանջներ, նկատի ունենալով, 

որ այդ դեղաձևերը պետք է իդեալականորեն ազատ լինեն մեխանիկական մասնիկներից, 

մանրէներից և պիրոգեն/ջերմածին/ նյութերից: ՊԱԳ պահանջները ստերիլ արտադրանքների 

համար ավելի շուտ հավելյալ պահանջներ են, քան փոխարինող: Դրանք հիմնականում աղտոտման 

ռիսկերը նվազագույնին հասցնելու համար նախատեսված միջոցառումներ են:  

  Մանրէազերծ են պարենտերալ/հարմարսողական/ դեղաձևերը/ներարկման, 

իմպլանտացիոն/, աչքի դեղաձևերը, ստերիլ թրջոցները: Հակաբիոտիկները նույնպես 

պատրաստվում են ասեպտիկ պայմաններում, քանի որ մանրէների առկայությունը զգալիորեն 

թուլացնում է դեղի ազդեցությունը: Մանրէազերծ պետք է լինեն նաև մանկական դեղաձևերը: 

Անկախ նրանից,  վերոնշյալ դեղաձևերը ենթարկվելու են հետագա մանրէաջնջման թե ոչ, դրանք 

պատրաստվում են ասեպտիկ պայմաններում:  

  Մանրէազերծ դեղաձևեր ստացվում են. 

1. Երբ  վերջնական արտադրանքը մանրէաջնջվում է/ ստերիլիզացվում / 

2. Երբ պատրաստվում է ասեպտիկ պայմաններում 

 

Ստերիլության ապահովման մակարդակ/ՍԱՄ/: Դա մանրէաջնջումից հետո որևէ 

դեղագործական արտադրանքում կեսունակ մանրէի առկայության  հավանականությունն է, ինչը որ 

տվյալ արտադրանքը դարձնում է ոչ ստերիլ: 10-6 ՍԱՄ-ը նշանակում է, որ ստուգված յուքանչյուր 

1 000 000 նմուշին ընկնում է մեկ դրական պատասխան/ այսինքն 1 կենդանի մանրէ/: 

 

Մաքուր սենյակներ ստերիլ/ մանրէազերծ/ դեղաձևերի արտադրության համար 

Ստերիլ դեղաձևերի արտադրության կարևորագույն պայմաններից մեկը դա 

համապատասխան արտադրական տարածքների ապահովումն է: 

  Ստերիլ դեղաձևերը պատրաստվում են սենյակներում, որոնք կոչվում են մաքուր 

սենյակներ: 

Մաքուր սենյակը  դա փակ սենյակ է մաքուր/ մանրէազերծ/ օդով, որտեղ մասնիկներով և 

մանրէներով աղտոտման աստիճանը ցածր է որոշակի մակարդակից:  

Կախված նրանից, թե ինչ բնույթի գործողություններ են կատարվում նման սենյակներում, 

տարբեր են նաև դրանց ներկայացվող պահանջները: Նման սենյակներին ներկայացվում են 

մասնիկների  կամ մանրէների առկայության որոշակի թույլատրելի նորմեր, կարգավորվում է նաև 

տվյալ սենյակների ջերմաստիճանը, խոնավությունը, օդի ճնշումը, օդի շարժման արագությունը: Այն 

պետք է և տվյալ արտադրանքի պահանջներին համապատասխանի և օպերատորներին 

հարմարավետ լինի: Մաքուր սենյակները  դասակարգվում են A,B,C,D  դասերի: Ոչ ստերիլ 

արտադրության համար նախատեսված են նաև E, F, G, H: Դրանց դասակարգման հիմքում ընկած է 

մասնիկների առկայությունը սենյակներում, որտեղ օպերատորներ են գտնվում  և առանց 

օպերատորների: Փոշին մանրէների կրիչ է:  Ընդունված է, որ  փոշու յուրաքանչյուր 1000 մասնիկի 

համապատասխանում է 1 մանրէ:  Ի հավելումն` այդ տարածքները դասաբաժանվում են նաև 
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համաձայն տվյալ միջավայրի օդի, մակերեսների, օպերատորների միկրոբային 

մոնիտորինգի/մշտադիտարկման/:  

Աղյուսակ 1 

Սենյակների դասակարգումը համաձայն օդում առկա մասնիկների քանակի 

օպերատորների առկայությամբ և առանց օպերատորների 

Դասը Մասնիկների առավելագույն թույլատրելի քանակը 1 մ3-ում 

Հանգիստ պահին Աշխատանքային  

0.5 μm 5 μm 0.5 μm 5 μm 

A 3500 0 3500 0 

B 3500 0 350 000 2000 

C 350 000 2000 3 500 000 20 000 

D 3 500 000 20 000 Չի 

չափակարգվում 

Չի 

չափակարգվում 

 

 

 

Աղ.2 

Ջերմային ստերիլիզացմամբ/մանրէաջնջմամբ/ պատրաստվող դեղերի արտադրության 

պայմանները 

Ընթացակարգ Անհրաժեշտ պայմանները մինչև ջերմային մանրէաջնջում 

Ֆիլտրման և 

ստերիլիզացիայի համար 

պատրաստվող լուծույթների  

C դասի սենյակ 

D եթե լուծույթը հետո ֆիլտրվելու է 

Ստերիլ լուծույթների լցնումը C դասի սենյակ, հաճախ A դասի առանձնացված տեղամասով 

և լամինար հոսքով, C դասի սենյակում 

 

Քսուքների,սուսպենզիաների, 

էմուլսիաների 

պատրաստումը և լցնումը 

C դասի սենյակ 
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Աղ.3 

Ասեպտիկորեն պատրաստվող ստերիլ դեղաձևերի արտադրության  պայմանները 

Գործողություն Պահանջվող ստանդարտը 

Ստերիլ ելանյութերի պատրաստում A, ետնամասում B, C եթե հետո ֆիլտրվելու է 

Լուծույթի պատրաստում A, ետնամասում B, C եթե հետո ֆիլտրվելու է 

Լուծույթի լցնում A, ետնամասում B 

Քսուքների,սուսպենզիաների, 

էմուլսիաների պատրաստումը և 

լցնումը 

A, ետնամասում B 

 

Երկու ընդհանուր ընթացակարգեր կան, որոնք կիրառվում են ստերիլ դեղաձևերի 

արտադրությունում: Առաջինը այնպիսի պատրաստուկների ստացումն է, որոնք ենթարկվելու  են 

ջերմային ստերիլիզացման, երկրորդը  դա ասեպտիկ լցնումն է, երբ չի կիրառվում ջերմային 

մանրէաջնջումը: Բնականաբար դա պահանջում է ավելի բարձր պահանջներ սենյակների 

նկատմամբ, որտեղ կատարվում են լուծույթների պատրաստումը և լցնումը: Աղ. 2,3 

 

Սենյակների կառուցվածքը 

Ստերիլ արտադրական միավորը պետք է բաժանված լինի  ընդհանուր արտադրական 

տարածքից, որտեղ մուտքն  անթույլատրելի  է չլիազորված անձանց համար: Արտադրության ամեն 

փուլը պետք է բաժանված լինի: Պետք է ապահովվի անվտանգ և կազմակերպված աշխատանքային/ 

արտադրական/հոսք:  

 

Նկ.4 
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Սենյակների նախագծումը պետք է հնարավորություն տա  իրականացնելու արդյունավետ 

մաքրում և խուսափելու փոշի առաջացնելուց, ինչպես նաև սահմանափակելու անձնակազմի շարժը 

մաքուր սենյակների շրջապատում, բացառելու խաչաձև աղտոտումը: Լցման սենյակները պետք է 

անմիջականորեն սպասարկվեն պատրաստման սենյակից: Նկարում/նկ.4/ ցույց է տրված ջերմային 

մանրէաջնջման ենթարկվող ներարկման դեղի արտադրական սենյակի տիպային պլանը: 

Օպերատորների մուտքը անցախցերով է, որտեղ էլ նրանք հագնում են իրենց մաքուր համազգեստը, 

նյութերը տրվում են հատուկ օդային անցախցերոբ/լյուկ/, դռներն այնպես են կառուցված, որ 

միաժամանակ երկուսն էլ չբացվեն: Մուտքերը անձնակազմի և նյութերի համար խիստ 

սահմանափակ են , ինքնափակվող և  հեշտ անցանելի: 

Մակերեսները՝ պատեր, հատակ, առաստաղ պետք է լինեն, հարթ, անթափանց և 

չվնասված/անընդհատ/: Այնպիսի նյութերով են ծածկված, որոնք հնարավորություն են տալիս 

կիրառելու մաքրող և ախտահանող միջոցներ: Դժվար մաքրվող տեղամասերից, անկյուններից, 

ելուստներից, փոսերից, դարակներից խուսափում են: Նվազագույնի է հասցվում սարքավորումների 

քանակը: Պատուհանները բացվող չեն: Սա իջեցնում է աղտոտման/կոնտամինացիայի/ ռիսկը: 

Սահող դռներ չեն կիրառում: Դրանց առանձին տեղամասերը աղտոտութուններ են կուտակում: 

Նպատակահարմար է սենյակների հետևյալ դասավորվածությունը, որը կոչվում է “արկղը 

արկղում”, այսինքն՝ ավելի բարձր մաքրության աստիճանի սենյակը շրջապատված  է ավելի ցածր 

մաքրության սենյակով-նկ.5:  

 

 

Նկ. 5 

Ծառայությունները 

Օդը, որը մատուցվում է մաքուր սենյակ պետք է ֆիլտրված լինի: Այսինքն աշխատանքային 

տեղամասում կիրառվող օդը, գազը կամ ջուրը այնքան մաքուր պիտի լինի, ինչքան սենյակի օդն է: 

Խողովակները հեշտ մաքրվող տեղերում են:  Ապահովիչների և անջատիչների բլոկները` մաքուր 

սենյակից դուրս: Մաքուր սենյակում հնարավորինս պետք է խուսափել ջրահեռացման դրենաժներից 

կամ այնպես նախագծվեն, որ խուսափեն հնարավոր աղտոտումից: Հարմարեցվեն հեշտ մաքրվող 

հատականցքեր/տրապ/, որոնք ապահովված են էլեկտրական տաքացվող ախտահանիչներով: 

Օդային անցախցերը, պատերի մեջ տեղադրված  ավտոկլավները և չոր օդի ստերիլիզատորները 

պետք է ապահովվեն այնպիսի դռներով, որ կանխվի երկու դռների միաժամանակյա բացումը: Լույսի 

աղբյուրները առաստաղին պիտի լինեն և այնպես, որ որ կրճատեն փոշու հավաքվելը և չխանգարեն 

օդի հոսքերին: Նույն հարցերը հաշվի առնելով, նաև սարքավորումները պիտի դասավորվեն ճիշտ 

հերթականությամբ: 
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 Մասնիկներով և մանրէներով աղտոտման պոտենցիալ աղբյուրներ կարող են հանդիսանալ 

 սենյակ մատակարարվող օդը 

 սենյակ ներթափանցող օդը 

 սենյակի ներսում արտադրվող աղտոտվածություններ 

 

Ինչպե՞ս կարելի է դրանք հասցնել փոքրագույնի: 

 

Օդի մատակարարումը 

Դեպի սենյակները մատակարարվում է ֆիլտրված օդ: Ֆիլտրումը իրականացվում է Բարձր 

արդյունավետության մասնիկային ֆիլտրերով/ HEPA/: Այն տեղադրվում է Մաքուր սենյակների օդի 

մուտքի մոտ: Մինչև այդ ֆիլտրերին հասնելը օդի հոսքերի առաջ դրվում են նախաֆիլտրեր: Այն 

երկարացնում է վերջնական ֆիլտրերի աշխատանքային պիտանելիությունը: Օդափոխիչները օդը 

մղում են այդ ֆիլտրերի միջով: Ֆիլտրի նյութը ծալքավոր ապակյա մանրաթելային հյուծվածք է: Այս 

ֆիլտրի հորիզոնական դասավորված շերտերը մեծացնում են ֆիլտրի մակերեսը և մեծացնում են օդի 

հոսքը ֆիլտրի միջով: Սա հնարավորություն է տալիս ֆիլտրը ամփոփել փոքր/կոմպակտ/ 

ծավալում/նկ.6/:   

 

նկ.6 

Ցուցանիշները, որոնք բնորոշում  են ֆիլտրերին.  

1. օդի հոսքի բարձր արագություն 

2. մասնիկների պահելու մեծ ծավալ 

3. ֆիլտրով անցնող օդի Ճնշման նվազագույն անկում 

Մեծ մասնիկները հեռացվում են իներցիալ հարվածի սկզբունքով, միջին չափսերի 

մասնիկները՝ուղղակի բռնելով, կառչելով, որսալով ֆիլտրի մակերսի կողմից, փոքրերը՝ Բրոունյան 

շարժման/ դիֆուզիայի/ եղանակով: 

Ամենից ավելի արդյունավետ հեռացվում են 0.3 մկմ մեծության մասնիկները: Հեռացման  

արդյունավետության վրա ազդում են օդի արագությունը և ֆիլտրի դասավորվածությունը: 

Նոր տեղադրված HEPA ֆիլտրերի արդյունավետությունը 0.3 մկմ մեծության մասնիկների 

հեռացման առումով 99.997%-է, օդի արագությունը 0.45 մ/վրկ է: Ճնշումների նախնական 

տարբերությունը 130 Պասկալ է: Արդյունավետ աշխատանքի վերջում ճնշումը դառնում է 490 

Պասկալ: Արդյունավետությունը պահելու համար օդափոխիչը պետք է կարողանա ապահովել 

ճնշումների նման տարբերություն: Ավտոմատ ազդանշանային համակարգ է տեղադրված, որը ցույց 

է տալիս ֆիլտրի խցանվածությունը: 

Ֆիլտրերը կարող են վնասվել, այդ պատճառով էլ փորձարկվում են հատուկ թեստով մինչև 

օգտագործումը:  
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Մաքուր սենյակում օդի փոփոխության վրա կարող են ազդել 

1. սենյակի չափսերը 

2. օգտագործվող սարքավորումները 

3. այդ տարածքում օպերատորների թիվը 

Աշխատանքային օրվա ընթացքում գործնականում 25-35 անգամ օդի փոփոխություն է 

կատարվում մաքուր սենյակում: Օդային հոսքը մաքուր սենյակում զգուշորեն կարգավորվում է 

խուսափելու համար հատակից կամ անձնակազմից մասնիկների անջատումից: Մաքուր 

սենյակներում օդի հոսքը դասակարգվում է ֆիլտրված օդի հետևյալ հոսքերով. 

 միակողմ օդային հոսք/լամինար/ 

 ոչ միակողմ/ տուրբուլենտ/ 

 զուգակցված օդային հոսք 

Միակողմ /միահոսք/ 

Օդը մտնում է սենյակ առաստաղից կամ պատերից, դրանց ամբողջ երկարությամբ 

տեղադրված HEPA ֆիլտրերի միջով: Այն ընդգրկում է ամբողջ օդային 

տարածքը/աղտոտվածությունը/ մեկ ուղղության մեջ- դեպի դիմացի պատը կամ հատակը/ նկ.7 /: 

Օդի հոսքի արագությունը դեպի ներքև/ վարընթաց հոսքում/ 0.3 մ/վրկ է, իսկ հորիզոնական հոսքում 

0.45 մ/վրկ: Սա շատ արդյունավետ եղանակ է և միակ թերությունը թանկարժեքությունն է/ 

թանկարժեք ֆիլտրեր և դրանց շահագործման ծախսերը/: 

 

նկ.7 

 

Ոչ միակողմ/տուրբուլենտ/ 

Սովորաբար ֆիլտրված օդը մտնում է առաստաղին տեղավորված ֆիլտրով և օդային ելքերը 

ներքևում են պատի կամ հատակի վրա: Օդը խառնվում է սենյակի մասամբ աղտոտված օդի հետ- 

նկ.8: Այսպիսով` ապահովվում է օդի բավարար հաստատուն որակը, որը սակայն բավարար չէ Ա 

կամ Բ սենյակի համար նախատեսված պահանջներին: 

 

նկ.8 
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ՕԴԻ զուգակցված/ կոմբինացված/  մատակարարման համակարգերը- կարգավորվում են 

այնպես, որ երկրորդային տեղամասերը օդափոխվում են տուրբուլենտ օդային հոսքով: Մինչդեռ 

կրիտիկականները՝ ապահովվում են բարձր որակի լամինար օդային հոսքով և այսպիսով` 

ապահովվում է անհրաժեշտ օդի հոսքը, մաքրությունը, ճնշումը: Տարբեր եղանակներով է 

ապահովվում հոսքերի զուգակցումը, մի դեպքում կրիտիկական տեղամասը շրջապատվում է 

պլաստիկ վարագույրով, որի ներսում ուղղահայաց դեպի ներքև տրվում է  օդ, որը ամբողջությամբ 

մաքրում է տվյալ տեղամասը և դուրս է գալիս պլաստիկ վարագույրի ներքևի մասից դեպի 

ընդհանուր սենյակ/նկ.9/: 

 

նկ.9 

 

Որպես այլընտրանքային եղանակ է հորիզոնական կամ  ուղղահայաց հոսքի ստեղծումը 

պահարանների  միջոցով/ նկ.10/, որտեղ դարձյալ մատակարարվում է ֆիլտրված օդ: 

 

 

նկ.10 

 Կամ լրիվ մեկուսացված տեղամասերի ստեղծումը: Այդ տիպի մեկուսարաններում,/նկ. 11/: 

/իզոլյատորներում/ 

 ապահովվում է տեղային բարձր որակի միջավայր 

 չի աղտոտովում սենյակի օդով, որովհետև նրա մեջ օդի ճնշումը բարձր է 

 օպերատորը աշխատում է կրիտիկական սահմաններից դուրս: 
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Նկ. 11 

Ընդհանրապես ճնշումների տարբերությունը սենյակների մեջ պիտի լինի ոչ պակաս քան 10-

15 Պասկալ: Կարևոր է նաև ջերմաստիճանի և խոնավության վերահսկողությունը, որոնք պետք է 

համապատասխանեն  տվյալ արտադրական պրոցեսի պահանջներին, ինչպես  նաև հարմար լինեն 

աշխատակիցների համար: Առավել հաճախ նախընտրելի է  ապահովել  35-45 տոկոս խոնավություն 

և 23 oC ջերմաստիճան: 

 

 Անձնակազմը 

Մաքուր սենյակներում հիմնական աղտոտումը անձնակազմից է, մարդկանցից, նրանց մաշկից: 

Դա նվազագույնի հասնելու նպատակով,  

 նվազագույնի է հասցվում այնտեղ աշխատող անձնակազմի թիվը 

 նվազագույնի է հասցվում տեղաշարժերը այդ տարածքում 

 հրահանգվում է օպերատորներին քիչ խոսել և դանդաղ շարժվել 

 հրահանգվում է չկանգնել օդային ֆիլտրի դիմաց: 

Օպերատորը անընդհատ մաշկից կորցնում է մեռած բջիջները, որոնց զգալի մասը  հարուստ է 

մանրէներով: Դա կախված է մարդու առանձնահատկություններից 

 սեռից, /տղամարդկանցից  ավելի շատ են անջատվում/: 

 ընդհանուր առողջությունը և մաշկի վիճակը: 

Մարդկանց շարժումը նույնպես ազդում է մաշկից մասնիկների անջատման վրա: Հանգիստ քայլող 

մարդուց րոպեում անջատվում են  մոտ 1 մլն մաշկային մասնիկ: Այդ առումով շատ է կարևորվում 

անձնակազմի հագուստը: Սովորաբար դրանք պատրաստվում են սինթետիկ նյութերից, և լավ 

պահպանում են միջավայրը այդ մասնիկներով աղտոտելուց, իրենք չարտադրելով մասնիկներ: 

Սակայն հագուստը չի հանդիսանում բացարձակ անթափանց և որոշ մասը այնուամենայնիվ 

անցնում է: Հաճախ կիրառվում են մեկանգամյա օգտագործման հագուստ, օրինակ- բախիլներ, 

գլխադիրներ…Հագուստը մաքրվում է հատուկ լվացման  միջոցներով, մանրէաջնջվում, օրինակ 

իզոտոպային/գամա ճառագայթմամբ/ 60Co: Սա և թանկ է և կարճացնում է հագուստի կյանքը; 

Հագուստի փոխումը, որը  նունպես բավականին բարդ գործընթաց է,  կատարվում է 

հանդերձարանում կամ անցախցերում: 
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Հանդերձարան 

Սրանք նախորդում են մաքուր սենյակի մուտքին: Նախագծված են ինչպես օդային 

անցախցեր: Ապահովված են ֆիլտրված լամինար օդով: Հաճախ կիրառում են նաև օդային ցնցուղ:  

Դռները այնպիսին են, որ բացառում են օդի մուտքը դեպի մաքուր սենյակ/ օդային խցան/ և ավելի 

ցածր մաքրության սենյակից մուտքը դեպի հանդերձարան/ օդային խցան/: Հանդերձարանը 

բաժանված է երեք տեղամասի: Անցումը այդ տեղամասերով կատարվում է ընթացակարգին խիստ 

համապատասխան: Այդ տեղամասերը կոդավորված են համապատասխան գույներով – սև/ 

ամենակեղտոտ մասն է/, գորշ և սպիտակ: Սև մասում հանում են կոսմետիկան, վերնահագուստը, 

զարդերը, կոշիկներ: Սևը մոխրագույնից  բաժանվում է նստարանով, որի վրա է կատարվում է 

հագուստի փոխումը: Գորշ մասում օպերատորը լվանում է ձեռքերը համապատասխան 

անտիսեպտիկ միջոցներով: Ձեռքերը չորացնում են տաք օդով: Հագնում են գլխից ներքև: Մազերը 

ամբողջությամբ տեղավորում են  գլխարկի տակ, դիմակ են հագնում, կոմբինիզոն…: Պետք է 

խուսափել հագուստի, հատկապես ձեռնոցների արտաքին մասին հպվելուց: 

B, C դասերի զգեստապահարաններում ոչ մի փողոցային հագուստ չպետք է լինի: 

 Մաքուր սենյակների հագուստները 

Սենյակի դասը Հագուստը 

A/B 
Գլխի ծածկոց, դեմքի դիմակ,մեկ կամ երկու մասից  բաղկացած 

կոստյում/ կոմբինզոն/, 

   Բախիլներ, պլաստիկ կամ ռետինե 

  ձեռնոցներ 

   

C Գլխի ծածկոց,մեկ կամ երկու մասից 

  կոստյում/ կոմբինզոն/, բախիլներ 

   

D Գլխի  ծածկոց, պաշտպանիչ հագուստ, համապատասխան 

  կոշիկներ կամ բախիլներ 

   

 

 

Կարևոր է բոլոր տիպի տեղաշարժերի/ նյութերի, անձնակազմի/ ճիշտ կարգավորումը: 

Սկզբունքը հետևյալն է. մաքության բարձր դասի սենյակ անցնելու համար անպայման պետք է նախ 

անցնել դրան նախորդող դասի սենյակով/ նկ.12/: 
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Նկ. 12 

Նյութերի փոխադրումը դեպի սենյակներ կատարվում է  

 մանրէաջնջման ընթացակարգով /ջերմային, քիմիական/ 

 ախտահանման ընթացակարգով/ՈՒՄ ճառագայթներ, վարակազերծիչի 

ցայտացրում/ 

 տեղաշարժման  փակ համակարգերի կիրառմամբ 

 

Մաքրում 

Մաքրումը և ախտահանումը ստերիլ արտադրության կարևոր գործառույթներից են: 

Հիմնականում հորիզոնական մասերում են կուտակվում աղտոտությունները, բայց կան նաև այլ 

մասերում: Մասնիկների հեռացման երկու հիմնական եղանակներ են կիրառում: Փոշեծծիչով 

հեռացնում են  10 մկմ –ից մեծ մասնիկները: Ավելի փոքրերը խոնավ, մանրէազերծ նյութերով են 

հեռացվում, եթե լվացող միջոցներ են կիրառվում, դրանք նաև մանրէասպան ազդեցություն են 

ունենում: 

Իդեալական մաքրող նյութերը. 

 ապահովում են աղտոտությունների արդյունավետ հեռացում 

 անվտագ են մակերեսների համար 

 արագ չորանում են 

 չեն բոցավառվում 

 թունավոր չեն 

 մատչելի են և էժան 

 

 Այդ նպատակով կիրառվում են ամոնիումային միացություններ, ֆենոլային միացություններ 

են, սպիրտներ, պոլիմերային նյութեր…: Դրանք պետք է պատրաստվելուց հետո արագ 

օգտագործվեն: Պետք է պարբերաբար փոխվեն, կայուն շտամներ չստեղծելու համար: Մաքրումը և  

ախտահանումը իրականացվում է հատուկ ընթացակարգով, հատկապես արտադրական 

տարածքների համար ավելի խստորեն է իրականացվում և ուղեկցվում է մանրէաբանական 

հսկմամբ: 
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 Միջավայրի հսկում 

 

: Հեպա ֆիլտրի որակի ստուգում է իրականացվում,: 

Օդի շարժումը: 

Ծխի միջոցով է որոշվում, ճնշումների տարբերությունը` մանոմետրի միջոցով: 

Օդի շարժման արագությունը: 

Որոշվում է մի քանի կրիտիկական կետերում: Անեմոմետրերի միջոցով: 

Օդի որակը 

Օդի խոնավության ստուգում, 

Օդում  միկրոմասնիկների և մանրէային  աղտոտվածության ստուգում: 

Ստուգում են պարբերաբար կամ կրիտիկական գործողություններից առաջ: Օդի որոշակի քանակ  

վերցվում է/ներծծվում/ տվյալ տեղամասից, կամ տեղադրում են Պետրիի թասեր համապատասխան 

միջավայրով, 4 ժամ թողնելուց հետո ստուգում են մանէային վարակվածության աստիճանը:Մեկ այլ 

եղանակ է այն, որ կոնտակտային պլաստներով/ թիթեղներով/ նմուշներ են վերցվում տարբեր 

մակերեսներից:  

«Հեպա» ֆիլտրերի որակը նույնպես ստուգում են ծխի միջոցով;   

 

 

Պարենտերալ դեղաձևեր 

 

  Պարենտերալ դեղաձևերը պատրաստուկներ են, որոնք նախատեսված են ներմուծելու 

օրգանիզմ ներարկման, ինֆուզիայի կամ իմպլանտացիայի ձևով: Դրանք կարող են լինել 

լուծույթներ, էմուլսիաներ, սուսպենզիաներ, փոշիներ, դեղահատեր լուծույթների պատրաստման 

կամ իմպլանտացիայի համար, լիոֆիլիզացված պատրաստուկներ: 

 Առավելությունները. 

1. արագ ազդեցություն և լիակատար կենսաբանական մատչելիություն 

2. ճշգրիտ և հարմար դոզավորում 

3. ներարկում անգիտակից վիճակում  գտնվող հիվանդին 

4. դեղանյութի վրա ստամոքսաղիքային տրակտի, լյարդի ազդեցության բացառում 

5. մեծ քանակների պահեստավորում 

6. լրիվ ավտոմատացում, հոսքային գծերի ստեղծում: 

 

Թերություններ 

 օրգանիզմի ամբողջականության խախտումը կարող է բերել ածտածին միկրոբների 

անցկացման, անոթների էմբոլիայի, ցավ, հոգեհուզական ստրես 

 հաճախ անհրաժեշտ է մասնագետի կարիք: 
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Հիմնական պահանջները. 

Մեխանիկական մասնիկների բացակայություն, ստերիլություն, կայունություն, ապիրոգենություն: 

 

Պայմանների ապահովում ստերիլ արտադրանքի ստացման  համար 

 Համաձայն  ՊԱԳ-ի պարենտերալ դեղաձևերի արտադրությանը ներկայացվում են պահանջներ. 

1. արտադրական շինություններին 

2. տեխնոլոգիական գործընթացներին 

3. տեխնոլոգիական սարքավորումներին 

4. օդի մաքրությանը 

5. հումքին և օժանդակ նյութերին 

6. անձնակազմին 

7. որակի հսկմանը: 

 

Ներարկման դեղաձևեր  

  Ներարկման դեղաձևերի համար մեծ նշանակություն ունի առաջնային 

փաթեթավորումը, տարան, որում նա բաց է թողնվում: Այս դեպքում այն  հանդիսանում է ոչ միայն  

զետեղարան, որի մեջ ֆիզիկապես պահվում է դեղանյութը մինչև ներարկումը, այլև  դա մի 

համակարգ է, որը մասնակցում է դեղաձևի արտադրմանը, մանրէաջնջմանը, հնարավորություն է 

տալիս հսկելու նրա որակը`մեխանիկական մասնիկներ, նստվածք, գունավորում: Այն ոչ միայն 

պետք է պահպանի դեղը արտաքին ազդեցություններց, այլև ինքը չպետք է փոխազդի դեղանյութի 

հետ: 

 Ներարկման դեղաձևերի համար կիրառվում են տարբեր տեսակի  տարաներ: Դրանք 

տարբերվում են և ձևով, և նյութով, որից պատրաստված են: Տես աղյուսակը 

Ապակի Պլաստմասսա 

Ամպուլաներ Շշեր 

Սրվակներ/Ֆլակոններ/ Բալոններ 

Շշեր Ներարկիչներ 

Ներարկիչներ  

 

Ամպուլաներ 

 Սա ներարկման դեղաձևերի համար կիրառվող ամենահին տարաներից է: Ստանիսլավ 

Լիմուզինն է  19-րդ դարի վերջերին այն առաջարկել   ներարման դեղաձևերի համար, 

հերմետիկորեն փակված և նախատեսված ջերմային մանրէաջնջման համար: 

 Ամպուլաները սովորաբար կիրառվում են  միանվագ  դոզայի համար: Համեմատաբար 

կայուն են, հատկապես ջերմային մանրէաջնջման դեպքում և քիչ են փոխազդում դեղանյութերի 

հետ: 



21 

 

 Ամպուլան բաղկացած է լայն մասից՝ մարմին/ պուլկա/, նեղանում է առաջացնելով վզիկ և 

մազանոթ:  

 

 

 Ըստ ծավալի լինում են՝  1, 2, 5,10, 20 մլ: Որպես օրենք փաստական ծավալը մի փոքր 

գերազանցում է նոմինալին/ ներարկիչով վերցնելիս հնարավոր է կորուստ/: 

 Ամպուլայի վզիկը կարող է լինել սեղմված, որպեսզի լուծույթը չլցվի մազանոթ զոդման, 

հատման ժամանակ և ընդհանրապես ցանկալի է, որ լուծույթը շփվի ապակու փոքր մակերսի հետ: 

 Ամպուլաների թերություններից  է այն, որ  դժվար է մազանոթի հատումը և նույնիսկ 

վտանգավոր/ կարող է կտրել մատը/ և ամենավտանգավորը այն է, որ ջարդվելուց ապակյա 

մասնիկները կարող են անցնել լուծույթի մեջ: Վտանգից խուսափելու համար  կիրառվում են 

ֆիլտրով ներակիչներ, կամ փոքր տրամագծով ասեղներ/5 մկմ/:  

 Այժմ  ստեղծվում են  ամպուլաներ, որոնց մազանոթը հեշտ է հատվում, որոնց  վզիկը 

հատման տեղում սեղմված է, պատված է  կերամիկայի  օղակով, մեկ կետով է նշվում հատման 

տեղը, վզիկի ամենանեղ տեղում: 

 

Ապակյա սրվակներ 

 Այժմ շատ են օգտագործվում ապակյա սրվակներ/ ֆլակոններ/: Սրանց լայն կիրառումը 

պայմանավորված է դոզայի ընտրման ճկունությամբ, հեշտ է նախապատրաստումը/լվացում/ և  

ցածր է ինքնարժեքը: Սրվակները խցանափակվում են ռետինե խցանով, որը հնարավորություն է 

տալիս մաս-մաս վերցնել  լուծույթը, /բազմանվագ/: Սակայն դա նաև թերություն է, քանի որ բերում 

մանրէներով  կամ մասնիկներով աղտոտման վտանգի: Խցանի փոխազդելու հավանականությունը 

դեղանյութի լուծույթի հետ ավելի մեծ է՝ դեղանյութը ադսորբվում է խցանով:  Սրվակների չափսերը 

տատանվում են 1-50 մլ տարողության սահմաններում: Հնարավոր է կրկնակի խցի ստեղծում- 

մանրէազերծ դեղանյութի և լուծիչի համար առանձին: Պատերն ավելի հաստ են, որը երկարացնում 

է նրանց պիտանելիությունը: 
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Ապակյա շշեր  

Առաջ կիրառում  էին որպես մեծածավալ ներարկման լուծույթների միակ տարա, սակայն այժմ, 

պլաստմասսայե  բալոնների ներմուծմամբ, դրանք աստիճանաբար կորցնում են իրենց 

նշանակությունը: Ապակյա շշերը նույնպես խցանափակվում են ռետինե խցանով, իր բոլոր 

թերություններով հանդերձ: 

 

 

 

Ամպուլային ապակի 

 Ապակին շատ լավ  փաթեթավորման նյութ է- մատչելի է, հեշտ մանրէաջնջվում է և 

դեպիրոգենացվում, մաքրվում, համեմատաբար իներտ է, հեշտ է մշակվում: Ամպուլաների մեծ 

մասը պատրաստում են ապակուց: Ապակին դա սիլիկատների,  մետաղների օքսիդների և աղերի 

սառեցված հալույթն է, կարծր լուծույթը: Ամենաբարձր ջերմային և քիմիական կայունություն ունի 

կվացի ապակին, որի 95-98%-ը սիլիցիումի օքսիդն է: Սակայն այդպիսի ապակուց ամպուլա 

պատրաստելը, զոդելը շատ դժվար է, քանի որ նրա հալման ջերմաստիճանը շատ բարձր է/ 1550-

1800 օC /, ապակին շատ փխրուն է: Հալման ջերմաստիճանը իջեցնելու նպատակով  նրա 

բաղադրության մեջ ավելացնում են տարբեր մոդիֆիկատորներ. նատրիումի և կալիումի օքսիդներ: 

Դրանք նաև իջեցնում են հալված ապակու մածուցիկությունը: Սակայն նրանց ներմուծումը կտրուկ 

իջեցնում է քիմիական կայունությունը և կարող է բերել լուծելի կամ հեղուկ ապակու` նատրիումի 

և կալիումի սիլիկատների առաջացման: Կվարցային ապակուց լավ թափանցում են 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները:  Կենցաղային ապակին ստանում են կվարցային ավազի, 

կրի, նատրիումի կարբոնատի կամ սուլֆատի հալմամբ- Na2OCaO. 6SiO2.: Սա ունի ցածր ջերմային  

և քիմիական կայունություն: Քիմիական կայունության ավելացման նպատակով ավելացնում են 

ալյումինի և բորի օքսիդներ, իսկ մագնեզիումի օքսիդի ավելացումը բերում է ջերմային 

կայունության ավելացման: Այդ նյութերի քանակների կարգավորմամբ փոքրացնում են 

փխրունությունը և ավելացնում են հարվածային ամրությունը: 

 Ընդհանրապես փոփոխելով բաղադրությունը ստանում են տարբեր տեսակի ապակիներ, 

որոնք կիրառվում են տարբեր նպատակներով: Ապակու հատկությունները կախված են ոչ միայն  

բաղադրությունից, այլև ապակու ջերմային մշակման պայմաններից: Կախված նրանից, թե 

հալեցնելուց հետո ինչ արագությամբ են սառեցվել, նույն բաղադրության ապակիները կարող են 

տարբերվել իրարից խտությամբ, բեկման ցուցիչով, ջերմային ընդարձակման գործակցով: 
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 Ամպուլային ապակուն ներկայացնում են հետևյալ պահանջները. 

 թափանցիկություն - մեխանիկական մասնիկների տեսողական և  օպտիկական հսկման 

համար 

 անգունություն- գույնի փոփոխության հսկման համար 

 դյուրահալություն- համեմատաբար ցածր ջերմաստիճանում ամպուլաների զոդման համար 

 ջերմային կայունություն- ապակու ունակությունը դիմանալու ջերմաստիճանի կտրուկ 

տատանումներին 

 քիմիական կայունություն-դեղանյութերի ակտիվությունը չփոխելու համար 

 մեխանիկական ամրություն/ զուգակցված անհրաժեշտ փխրունության հետ/: 

 

Ամպուլային ապակիներից շատ կիրառվում են. 

1-ին տեսակի-HC-3 - չեզոք ապակի է,  կիրառվում է հեշտ օքսիդացող, հիդրոլիզվող նյութերի 

լուծույթների ամպուլավորման նպատակով: 

2-րդ տեսակի HC-1- չեզոք ապակի է, կիրառվում է ալկալիների նկատմամբ ավելի քիչ զգայուն 

նյութերի ամպուլավորման նպատակով: 

CHC-1- լուսազգայուն նյութերի ամպուլավորման նպատակով է կիրառվում 

3-րդ տեսակի AB-1- /առանց բորի/- հիմնային ապակի է, յուղային լուծույթների ամպուլավորման 

համար է, քանի որ այդ դեպքում փաստորեն ալկալիահանում չի կատարվում 

 Ամպուլավորված լուծույթները պահպանման և հատկապես ջերմային մանրէաջնջման  

ժամանակ հաճախ այս կան այն չափով փոխազդում են ապակու հետ: Կախված լուծույթի pH-ից և 

ամպուլայի ապակու մակնիշից կարող է կատարվել հիմնայնացում կամ լուծում: 

 

 

Ապակու կառուցվածքային սխեման 
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 Թթվային կամ չեզոք միջավայրերում կատարվում է ալկալիահանում,  դա հիմնականում 

ապակու վերին շերտերից  ալկալիական և հողալկալիական մետաղների օքսիդների դուրս գալն է: 

Աստիճանաբար ապակու մակերեսին առաջանում է սիլիկաթթվի պաշտպանիչ շերտ, որն էլ 

արգելում է, որ պրոցեսը շարունակվի/ դժվարացնում է դիֆուզիան/: 

 Եթե միջավայրը  թթվային է, ալկալիհանումը  pH-ի որոշակի տեղաշարժ չի առաջացնում, 

քանի որ չեզոքանում է թթվի ավելցուկով: Եթե pH-ը 3.0 է ռեակցիան գրեթե չի փոխվում, 5-ից հետո 

արդեն զգալի տեղաշարժեր են կատարվում: HC-1 ապակու դեպքում մեկ տարի հետո pH-ը 

մեծանում է 1.65-ով: 

 Հիմնային լուծույթներում կատարվում է ապակու լուծում: Խզվում են Si-O-Si կապերը, 

առաջացնելով նատրիումի և կալիումի սիլիկատներ, արտաքին շերտը բավականին խորն է 

լուծվում: Լուծման դեպքում ապակու բաղադրատարրերը անցնում են լուծույթի մեջ նույն 

հարաբերություններով, ինչպես ապակում է:  

2NaOH + (SiO2)x  = Na2SiO3 + H2O 

 Ապակու մակերեսին առաջանում է վատ լուծվող կալցիումի և մագնեզիումի սիլիկատների 

շերտ, բայց դրանց կոնցենտրացիան քիչ է ամուր շերտ ստեղծելու համար: Այդ պատճառով էլ 

քիմիապես քիչ կայուն ապակու ամպուլաներում որոշ շերտ  պոկվում է, անցնելով լուծույթ: 

Կոռոզիան բավականին նկատելի է: Կարևոր ցուցանիշ է ապակու ներքին տեսակարար մակերեսը, 

ինչքան այն փոքր է, այնքան քիչ է շփվում լուծույթի հետ: Այն ավելի մեծ է փոքրածավալ 

ամպուլաներում, դրա համար նրանց քիմ. կայունությունը ավելի բարձր պետք է լինի:  

 Այսպիսով ամպուլավորված լուծույթների որակի փոփոխությունը պահպանման 

ընթացքում կախված է. 

 ամպուլայի ապակու մակնիշից 

 լուծույթի ելքային pH-ից 

 ապակու հետ շփման ժամանակից 

 ստերիլացման և պահպանման ժամանակից 

 ամպուլայի ներքին տեսակարար  մակերեսից 

 

Ամպուլային ապակու հիմնական որակային ցուցանիշների որոշումը 

Ալկալիակայունություն/ Ալկալիություն/ 

  

    Ապակու փորձանմուշները 3 ժ եռացնում են նատրիումի կարբոնատի/0.1Մ/ և 

նատրիումի հիդրօքսիդի/0.5 Մ/ լուծույթում: Հետո լվանում են, չորացնում, կշռում: Ապակու 

ալկալիությունը /X/  հաշվում են համաձայն հետևյալ բանաձևի.     

 m  - m1 

X =   ------------- 

S 

որտեղ.   m –նմուշի զանգվածը մինչև մշակումը 

   m1---նմուշի զանգվածը մշակումից հետո 
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  S --ապակու մակերեսը 

Հետևյալ աղյուսակի համաձայն որոշում են ալկալիության դասը. 

Ալկալիության դասը Ալկալիության արժեքը,մգ/ դմ2 

1 մինչև  75 

2 75-ից 175 

3 ավելի քան 75 

 

Ջրակայունություն 

   Ապակին մանրեցնում են, ճարպազերծում ացետոնով, չորացնում եև 3 հավասար 

կշռանքներով լցնում են կոնաձև կոլբաների մեջ, ավելացնելով թարմ թորած ջուր/ pH=5.5/: 2 

կոլբաների մեջ միայն ջուր են լցնում/հսկիչ փորձեր/: Երեք կոլբաներն էլ տեղադրում են 

ավտոկլավում- 121օC/ 0,1-0,11 մՊա/: Սառեցնում են, ավելացնում 2 կաթիլ մեթիլեն կարմիր և 

տիտրում աղաթթվի լուծույթով/ 0.02 մոլ/դմ3/ մինչև դեղինից նարնջագույն: Ջրակայունությունը/ 

X/ որոշում են  հետևյալ բանաձևով. 

 

V1- V2 

X =   ------------- 

m 

 

որտեղ՝     V1   աղաթթվի լուծույթի ծավալը, որը ծախսվել է փորձարկվող նմուշի տիտրման համար 

  V2  աղաթթվի լուծույթի ծավալը, որը ծախսվել է հսկիչ նմուշի տիտրման համար 

  m   ապակու զանգվածը 

 

 

Ջրակայունության դասը Տիտրման համար ծախսվող 0.02 մ 

աղաթթվի ծախսը 

1 մինչև  0.10 

2 0.10 –ից  մինչև 0.85 

3 0.85-ից 1.50 

 

Ջերմային կայունություն 

   50 ամպուլա 18 օC-ում 30 ր պահելուց հետո, տեղադրում են չորացնող պահարանում 15 ր/ 

ջերմաստիճանը ստանդարտին համապատասխան/, հետո արագ / 5 վրկ./ ընկղմում են 20 օC- 
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ջրի մեջ 1րոպե: Ջերմակայուն պետք է լինեն ոչ ավելի քան 98%-ը:  Ջերմաստիճանային 

տատանումների թույլատրելի սահմաններն են . 

HC- 3 --------160  օC 

HC-1----------130 օC 

CHC----------150 օC 

AB-----------110 օC 

 

Քիմիական կայունություն 

   Լվանալուց հետո ամպուլաների մեջ լցնում են թորած ջուր/ pH=6.0/, զոդում և 

ստերիլիզացնում./ 0.1-0.11 մՊա, 121 օC/ 30  րոպե: Ստուգում են հերմետիկությունը, հատում են 

մազանոթները և ստուգում են  pH-ի տատանումները: Թույլատրելի նորմերն են. 

HC- 3 --------  0.9 

HC-1----------   1.3 

CHC----------  1.2 

AB-----------  4.5 

 

Մնացորդային լարվածություն 

   Առաջանում է ամպուլաների պատրաստման ժամանակ, երբ դրոտի տարբեր 

տեղամասերը տաքացվում են անհավասարաչափ: Մազանոթը և հատակը տաքացվում են մինչև 

ապակու հալման ջերմաստիճան, իսկ մարմինը՝ քիչ: Ջերմաստիճանների կտրուկ  տարբերության 

տեղում առաջանում է լարվածություն: Բացի դրանից արտաքին մասը շփվելով օդի հետ արագ 

սառչում է և կարծրանում, իսկ ներքին մասը դեռ երկար ժամանակ հալված վիճակում է: 

Մնացորդային լարվածությունը որոշում են բևեռաչափի միջոցով: 

 

Լուսաքողարկիչ հատկություններ 

 Ապակու լուսաքողարկիչ հատկությունները որոշում են սպեկտրոֆոտոմետրի միջոցով:  

 

Դրոտների նախապատրաստումը 

Ամպուլաների պատրաստումը իրականացվում է ապակյա դրոտներից/ խողովակներից/ :    

Իրականացվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.  

 դրոտի պատրաստում 

 տրամաչափում 

 լվացում և չորացում: 
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Դրոտները պատրաստում են ապակու գործարաններում, նրանց որակը որոշվում է ըստ հետևյալ 

ցուցանիշների 

 կոնայնություն 

 պատերի հավասարաչափություն 

 ուղղագծություն 

 պետք է բացակայեն  մեխանիկական ներառումները, պղպջակները և ապակու այլ թերությունները: 

Դրոտների տրամաչափումը Խողովակների երկարությունը 1500 մմ է:   Խողովակների 

արտաքին տրամագիծը  տարբեր չափսերի է 8.0 մինչև 27 մմ: Նրանց տրամաչափում են Ֆիլիպինի 

սարքով, ըստ արտաքին տրամագծի, 6 ընդունիչներում: Կարևոր ցուցանիշ է խողովակների 

հաստությունը, որը հաշվում են անուղղակիորեն, ըստ զանգվածի: Ի վերջո նրանց բաժանում են 8 

խմբերի, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի համապատասխան միևնույն արտաքին տրամագիծը և 

պատերի հաստությունը: 

 

Ֆիլիպինի սարք 

 

Դրոտների լվացումը և չորացումը  

Դրոտների հիմնական աղտոտվածությունը դա ապակու փոշին է: Այն առաջանում է, երբ 

խողովակները կտրում են ջերմային հարվածով կամ դրոտների տեղափոխման ժամանակ: Դա 

քչացնելու նպատակով ապակյա խողովակները տեղափոխելուց առաջ եզրերը հալում են: Շատ 

կարևոր է դրոտների լավ լվացումը, որովհետև հետագայում ավելի է դժվարանում ամպուլաների 

փոքր մազանոթներով աղտոտվածության դուրս բերումը: 

Խցային եղանակ: Դրոտները խրձով տեղադրվում են հերմետիկորեն փակվող խցերի մեջ/ 

նկ.13/: Դռները փակվելուց հետո միացվում է լվացման ավտոմատ ռեժիմը: Նախ խցերի մեջ ջուր է 

լցվում: Այն տաքացվում է մինչև եռման ջերմաստիճան, դրանից հետո ստորին մասից բարբոտերի 

միջոցով տրվում է գոլորշի: Բարբոտերացիան առաջացած տուբուլենտ հոսանքների շնորհիվ 

բարձրացնում է լվացման որակը: Հետո հեղուկը թափվում է և ցայտացրվում է աղազերծված ջուր: 

Հետո խցում կատարվում է չորացում տաք, ֆիլտրված օդի մատակարարմամբ: Թերությունները`  

 գործընթացը շատ երկար է- մի քանի ժամ 

 շատ ջուր է ծախսվում 

 ցայտացրվող ջրի արագությունը բարձր չէ /10 սմ/վրկ/, մինչդեռ ադհեզիայի ուժերը հաղթահարելու 

համար անհրաժեշտ է 100 սմ/վրկ: 
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Նկ. 13 

 

Առավել արդյունավետ եղանակ է ուլտրաձայնի կիրառումը:   

Դրոտները ժապավենային փոխադրիչի միջոցով մտնում են 500C տաքացված  ջրով լցված 

վաննայի մեջ, որի հատակին գտնվում են երկու մագնիսաստրիկցիոն ուլտրաձայնային 

գեներատորներ /նկ14/: Անցնելու ընթացքում  2ր ենթարկվում են ՈՒՁ-ի ազդեցությանը, 

միաժամանակ դրոտների անցքերից մղվում ջրի շիթ 0.18 մ/ վրկ արագությամբ, որը անջատված 

աղտոտությունները դուրս է բերում դրոտից:  

 

Նկ. 14 

Առավել արդյունավետ է կոնտակտային ուլտրաձայնային եղանակը/նկ15/, քանի որ այդ 

դեպքում ուլտրաձայնի հատուկ էֆֆեկտներին միանում է նաև ապակյա ձողի մեխանիկական 

վիբրացիան: Այդ նպատակով դրոտները անմիջականորեն մոտեցվում են ուլտրաձայնի աղբյուրին, 

7 վրկ վիբրացիայի են ենթարկվում: 

 

Նկ. 15 
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Ամպուլաների պատրաստումը 

Պատրաստվում են ռոտորային ավտոմատ սարքերում: Այնտեղ  պտտվում են 16 զույգ վերին 

և ներքին կոթառներ: Խողովակները լցվում են թմբուկի մեջ, որտեղից էլ մեկ առ մեկ 

մատակարարվում են այդ կոթառներին և անցնում են 6 դիրք/ նկ.16/. 

1. անցնելով վերին կոթառի միջով հասնում են երկարության սահմանափակչին, որով էլ որոշվում է 

նրանց երկարությունը: Վերին կոթառը  սեղմում է այն, բոլոր դիրքերում պահելով նույն, հաստատուն 

բարձրության վրա: 

2. պտտվող դրոտին մոտենում է լայն բոցով գազայրիչը և տաքացնում է մինչև ապակու փափկման 

ջերմաստիճան: Միևնույն  ժամանակ ստորին կոթառը, որը շարժվում է  պատճենասալով  

բարձրանում է վերև և սեղմում է դրոտի ստորին եզրը: 

3. ստորին կոթառը, շարունակելով իր շարժումը պատճենասալով, իջնում է ցած և փափկած ապակուց 

մազանոթ է ձգվում: 

4. մազանոթի վերին մասին մոտենում է գազայրիչը սուր բոցով և կտրում այն: 

5. մազանոթի հատման հետ միաժամանակ ձևավորվում է նաև հաջորդ ամպուլայի հատակը: 

6. ստորին  կոթառը ազատում է ամպուլային և այն ընկնում է վաքի մեջ, ցիկլը կրկնվում է…  

 

 

Նկ. 16 

Այս մեթոդի թերություններից է ներքին լարվածության առաջացումը ամպուլայի ներսում; 

Այդպիսի ամպուլաները, տաքացմամբ ստերիլացման ժամանակ, առավել մեծ լարվածության 

տեղամասերում առաջացնում են միկրոճաքեր, որոնց հայտնաբերելը դժվար է: Այդ պատճառով էլ 

պատրաստելուց հետո նրանց լարվածությունները հանում են հատուկ վառարաններում 

շիկափափկեցմամբ: 

Մեթոդի մյուս թերությունը այն  է, որ պատրաստման ժամանակ նրանք հերմետիկորեն 

փակվում են այն պահին, երբ դեռ ներսում օդը տաք է: Սառելուց հետո նրանց ներսում առաջանում 

է վակուում: Հետագայում մազանոթների հատման ժամանակ, կտրման տեղում առաջանում է 

ապակու փոշի, այն անմիջապես ներծծվում է ամպուլայի խոռոչ, որի հեռացումը դժվար է: 

Այդ երևույթի մեղմացման նպատակով առաջարկված է. 

1.6-րդ դիրքի մոտ տեղադրված հատուկ սարքի միջոցով ամպուլայի մազանոթը հատվում է դեռ տաք 

վիճակում 
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2.Մազանոթի հատման ժամանակ ամպուլայի մարմինը կտրուկ տաքացվում է լրացուցիչ 

գազայրիչով և տաք օդը դուրս մղվելիս դեռևս հալված մազանոթի միջով այնտեղ առաջացնում է 

փոքրիկ անցք 

3.Մազանոթի հատման ժամանակ, ստորին պուանսոնը թողնում է ամպուլային, այն իր ծանրության 

ուժի ազդեցությամբ իջնում է ցած և մազանոթը ձգվում է առաջացնելով շատ երկար ու նուրբ 

մազանոթ, որը ամպուլայի ընկնելուց ջարդվում է, խախտելով ամպուլայի հերմետիկությունը: 

Կան ավտոմատներ որոնցում ստացվում են միաժամանակ երկու ոչ վակուումային 

ամպուլաներ: Դրանց տարբերությունը այն է, որ մազանոթի ձգման տարածությունը մեծ է և տաք 

վիճակում հատվում է մազանոթը մեջտեղից: Սեղմված վզիկով ամպուլաների ավտոմատները 

ապահովված են հատուկ գլանիկներով: Բոլոր տիպի ապարատներում օպտիմալ ջերմաստիճանը 

1250-1350oC է, որովհետև ավելի բարձր ջերմաստիճանը կարող է բերել քիմիական կայունութjան 

իջեցման և մնացորդային լարվածության մեծացման: 

 

Ամպուլաների նախապատրաստումը լցման 

 

Ընգրկում է հետևյալ  գործողությունները: Մազանոթների հատում, ամպուլաների 

շիկափափկեցում, լվացում, չորացում և ստերիլացում, որակի գնահատում, վակուումի խորության 

ստուգում:  

 Մազանոթների հատում- Միջամտությունը այնպես է կատարվում, որ ստացվեն միևնույն 

բարձրության ամպուլաներ: Դա կարևոր է հատկապես վակուումային լցման ժամանակ: Եզրերը 

պիտի լինեն հարթ: Ամպուլաները ժապավենային փոխադրիչի միջոցով մոտեցվում են պտտվող 

սկավառակային դանակին: Կատարվում է շրջանաձև քերծվածք և զսպանակներով քերծվածքի  

տեղից ամպուլան ջարդվում է: Կարող է ջարդվել նաև ջերմային հարվածով, գազայրիչով 

տաքացնելով: 

 Շիկափափկեցում – Փոխադրիչի միջոցով անցնում են վառարանների թունելի միջով.նախ 

տաքացման խուց, որտեղ ջերմաստիճանը 440-620 օC է, հետո պահպանման խուց, որտեղ 7-10 րոպե 

պահվում է: Այդ ընթացքում և մնացորդային լարվածություններն են հանվում և այրվում են 

օրգանական աղտոտվածությունները, իսկ ապակու փոշին հալվելով կպչում է ապակուն; Հետո 

սառեցման խուց, որտեղ տրվում է ֆիլտրված օդ; Առաջին գոտում-200օC- 30 րոպե, երկրորդ գոտում՝ 

60 օC - 5 րոպե: Շիկափափկեցման որակը ստուգում են  բևեռաչափի միջոցով: 

Ամպուլաների լվացումը - Այս բոլոր միջամտություններից հետո ամպուլայի ներսում մնում  են  

մեխանիկական աղտոտվածություններ, որոնց մեծ մասը -80%-ը ապակու փոշի է: եթե այդ փոշին 

այնքան ամուր է կպած ապակուն/ ձուլվել է/, որ նրան անհնար է հեռացնել լվացմամբ, ուրեմն այդ 

փոշին նաև լուծույթ չի անցնի և մեծ վտանգ չի ներկայացնում: Անհրաժեշտ է անպայման հեռացնել 

այն փոշին, որը պահպանման, տեղափոխման, ստերիլացման ժամանակ կարող է անցնել լուծույթ: 

Նախապես ամպուլաները լվանում են արտաքինից, դրանց ցայտացրելով տաք աղազերծված ջրով: 

Հետո իրականացնում են ներքին լվացում: Կան լվացման տարբեր եղանակներ: 

 Ներարկիչային- սա ամենապարզ եղանակն է: Ամպուլաները մազանոթներով ներքև 

դասավորվում են սնամեջ ասեղների վրա, նրանց մեջ ճնշման տակ տրվում է տաք ֆիլտրված ջուր: 

Սակայն հոսքի արագությունը սահմանափակվում է նրանով, որ ասեղները, որոնք մտցված են 

մազանոթների մեջ, փոքրացնում են լուսանցքը, թույլ չտալով ջրին ազատ թափվելու: Առավել 

ինտենսիվ լվացման ենթարկվում են ամպուլաների հատակը, իսկ պատերը փաստորեն լվացվում են 
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միայն ցած հոսող ջրի հաշվին և քիչ ինտենսիվ: Արտադրողականությունը և արդյունավետությունը  

ցածր է:  

Վակուումային եղանակներ 

Սրանք հիմնված են ամպուլայի ներսում և դրսում ստեղծված ճնշումների տարբերության 

հաշվին ջրի ներս մղման և վակուումով ամպուլայից արտամղման վրա: Սրանց կատարելագործված 

տեսակը տուրբովակուումային եղանակն է, համապատասխան ավտոմատ կառավարվող սարքում: 

Ամպուլաներով կասետը դրվում է խցի մեջ: Կափարիչը փակվում է, ստեղծվում է վակուում, լցվում է 

աղազերծված տաք ջուր, այնպես, որ մազանոթները լինեն ջրի մեջ: Վակուումը խորացվում է, 

այնպես, որ ամպուլաների մեջ նույնպես վակուում առաջանա: Հետո միանգամից խցի մեջ են 

թողնում ֆիլտրված օդ, որ ճնշումը հավասարվում է մթնոլորտայինին: Սա ստեղծում է ճնշումների 

կտրուկ տարբերություն և ջուրը մեծ ուժով մղվում է ամպուլայի խոռոչ տուրբուլենտ հոսքով: Հետո 

օդային փականը փակվում է, նորից ստեղծվում է վակուում և ջուրը այդ աղտոտվածություններով 

հանդերձ արագ հեռանում է ամպուլայից: Ցիկլը կրկնվում է 4-8 անգամ: Դրանից հետո 1-2 անգամ 

թորած ջրով: Խոտանը՝ 10-20%: 

Գոլորշու –խտացման եղանակ- Սկզբունքը նման է վակուումային եղանակին, սակայն վակուումը 

առաջացվում է գոլորշու խտացման եղանակով: Իսկ վակուումի մարումն էլ կատարվում է ոչ թե 

օդով, այլ գոլորշիով: Ջուրը հեռանում է ամպուլայից մեծ արագությամբ, գրեթե ակնթարթորեն, 

որվհետև վակուումի պայմաններում այն եռում է 80-90oC-ում: Այսպիսի սարքավորումներում 

լվացման խցին միացած է սառնարանը, որտեղից էլ սկզբից տրվում է գոլորշին, հետո ցայտացրիչով 

սառը ջուր է ցնցուղվում, գոլորշու սառելու հետևանքով առաջանում է վակուում, դրանից հետո 

լցվում է 80-90 oC աղազերծված ջուր, հետո նորից գոլորշի և սառը ցնցուղ սառնարանում: Ստեղծված 

վակուումը մարվում է գոլորշիով, եռման ջերմաստիճանւմ գտնվող ջուրը տուրբուլենտ հոսքով 

լցվում է ամպուլայի խոռոչ: 

Ուլտրաձայնային եղանակ-Ուլտրաձայնի ազդեցությունը սովորաբար զուգակցում են 

վակուումային լվացման եղանակի հետ: Հիմնված է կավիտացիայի երևույթի վրա: Կավիտացիայի 

մեծ իմպուլսիվ ճնշումը կարող է ոչ միայն մաքրել մակերևույթը, այլև բերել նրա քայքայման, այդ 

պատճառով էլ ճիշտ է ապահովել օպտիմալ չափանիշները: Այս մեթոդի առավելությունը ինտենսիվ 

մաքրումն է, նաև միկրոճաքերով ամպուլաների խոտանորոշումը, որոնք ջարդվում են ՈւՁ-ի 

ազդեցությունից: Դրական արդյունք է նաև մանրէասպան  ազդեցությունը: 

 

Վիբրաուլտրաձայնային եղանակ- Ուլտրաձայնը զուգակցում են վիբրացիայի հետ: 

Ջերմային եղանակ- Նախապես վակուումային եղանակով լվացված ամպուլաները լցնում են 60-80 

oC թորած ջրով և մազանոթները ներքև տեղադրում են ինտենսիվ տաքացման գոտում/ 300-450 oC /: 

Ջուրը ինտենսիվորեն եռում է և գոլորշու ճնշմամբ դուրս է մղվում ամպուլայից: Թերությունը այն է, 

որ ջուրը համեմատաբար դանդաղ է հեռանում ամպուլայից և ունի բարդ սարքավորումներ: 

Ամպուլաների չորացումը:  

Կատարվում է չորացնող պահարաններում տաք օդով-120-130 oC - ում 15-20 ր: Եթե անհրաժեշտ է 

ստերիլացում-180 oC -ում  60 րոպե: Գերադասելի է ստերիլ օդի լամինար հոսքով ապահովված 

սարքերում: 

 

Վակուումի խորության որոշումը 
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Իրականացվում է մինչև վակումային եղանակով լցնումը, ճշգրիտ դոզավորում ապահովելու  

նպատակով:   

 

Դեղագործական նպատակներով օգտագործվող ջուր/ԴՆՕՋ/ 

 

ԴՆՕՋ տեսակներն են/ ըստ Եվրոպական և Բրիտանական ֆարմակոպեաների/ 

 մաքրված ջուր/ աղազերծված ջուր/ 

 խիստ  մաքրված ջուր/բարձր մաքրության ջուր/ 

 ջուր ներարկման համար 

 հատուկ նպատակների համար օգտագործվող ջուր/ դիալիզ, ավտոկլավ, որակի 

հսկում…/ 

+Մաքուր գոլորշի 

 

Մաքրված ջրին/ աղազերծված ջուր/  ներկայացվում են որակի բոլոր պահանջները, 

բացառությամբ մանրէազերծության և ապիրոգենության: Ստանում են թորման, 

իոնափոխանակման. հակադարձ օսմոսի եղանակներով: Ստանում են որակյալ խմելու ջրից, և 

ներկայացվում են համապատասխան դեղագործական հատկորոշումները քիմիական և 

մանրէաբանական մաքրության վերաբերյալ: Կիրառում են դեղագործությունում 

պատրաստուկների պատրաստման համար, սակայն ոչ ներարկման լուծույթների: 

  Բարձր մաքրության ջրի հատկորոշումը  միայն Եվրոպական 

ֆարմակոպեայում է: Որակի ստանդարտները նույնն են, ինչ որ ներարկման ջրինն է, սակայն 

ստացման եղանակները զիջում են հուսալիությամբ: Ստանում են հակադարձ օսմոսի, 

ուլտրաֆիլտրման և իոնազերծմամ/դեիոնիզացիայի/ եղանակների համակցմամբ: 

Ջուր ներարկման համար 

Կիրառվում է որպես լուծիչ դեղանյութերից ներարկման համար նախատեսված 

լուծույթների պատրաստելու համար: Պետք է բավարարի այն պահանջներին, որոնք դրվում են 

մաքրված ջրի  առաջ և լինի ապիրոգեն: 

 

Պիրոգեն/ջերմածին/ նյութերը դրանք  միկրոբների արտաքին թաղանթի լիպոպոլիսախարիդներ 

են  կամ լիպոպոլիսախարիդ- պրոտեինային կոմպլեքսներ և կարող են ունենալ տարբեր չափեր և 

ձևեր՝ագրեգատներ կալցիումի կամ մագնեզիումի հետ, բշտերի նման 0.1 մկմ տրամագծով, ֆիլտրով 

չանցնող միցելլներ, փոքր չափսերի կոմպլեքսներ/ 1-2 մկմ/: ֆոսֆոլիպիդային մասը հաղորդում է 

բացասական լիցք և նրանք ադսորբվում են ֆիլտրերի դրական լիցքավորված մակերեսներին: Դրանց 

ներմուծումը օրգանիզմ / 1 մկգ/ 30-60 ր  հետո առաջ է բերում տենդ, որը բացատրվում է  

լեյկոցիտների ստիմուլյացիայով արտադրելու էնդոգեն պիրոգեններ և պրոստոգլանդիների  

սինթեզի ավելացմամբ: Ջերմակայուն են և քայքայվում են միայն 250-300 oC  -ում 1-2 ժամում: 

Ստանում են կամ խմելու համար նախատեսված ջրից, կամ մաքրված ջրից՝ թորմամբ: 

Միջազգային ֆարմակոպեան և Եվրոպական ֆարմակոպեան որպես մաքրման վերջնական փուլ 

ընդունում են միայն վերջնական թորումը: Իսկ ԱՄՆ-ի ֆարմակոպեան՝ նաև հակադարձ օսմոսը: 
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Մաքրված ջրի ստացումը 

 

Բնության մեջ մաքուր ջուր չկա, քանի որ այն կարող է պարունակել մեծաքանակ անընդունելի 

աղտոտող նյութեր 

Աղտոտող նյութերի խմբերը.  

 Ոչ օրգանական միացություններ 

 Օրգանական միացություններ 

 Կարծր նյութեր   

 Գազեր  

 Միկրոօրգանիզմներ:  

 

Մաքրման եղանակը  կախված է ջրի քիմիական բաղադրությունից ու ջուրը աղտոտող 

նյութերից, որոնք պայմանավորված են հետևյալ գործոնններով.  

     անձրև 

     հողի ողողամաշում/էրոզիա/  

     աղտոտում    

     հանքային նյութերի լուծում  

     գոլորշիացում  

     նստվածքի առաջացում  

     նյութերի քայքայում:  

 

Խնդրահարույց հանքային նյութերից ջրում կարող են գտնվել   

• Կալցիում ու մագնեզիում   

• Երկաթ ու մանգան 

• Սիլիկատներ  

• Ածխածնի երկօքսիդ 

• Ջրածնի սուլֆիդ  

• Ֆոսֆատներ  

• Պղինձ  

• Ալյումին 

• Ծանր մետաղներ` արսեն, կապար, կադմիում 

• Նիտրատներ:  

 

Ջրում միկրոօրգանիզմները կարող են առաջացնել  կենսաթաղանթներ: Ազատ 

լողացող ջրային բակտերիաները/ պսեվդոմոնաս, գրամ բացասական (ոչֆերմենտացնող 

բակտերիաներ), Էշերիխիա կոլի և այլն/   մակերեսին ձևավորում են գաղութներ 

օգտագործելով պոլիմուկոսախարիդները: Զարգանում են բարդ համայնքներ, որոնցից 

տարածվում են փոքր գաղութներ: 

 

Կախույթային նյութեր  
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Տիղմը, կավն ու կախույթային նյութերը պղտորություն են առաջացնում: Փոքր մասնիկներն 

առաջացնում  են կոլոիդներ: Կոլոիդների հեռացումը, սովորաբար, հանդիսանում է ջրի 

մաքրման գործընթացի առաջին քայլը:  

 

Ջրի նախնական մաքրումը 

 Նախնական ֆիլտրում մուլտի-մեդիա ֆիլտրերով-կախույթների, սիլիկատների հեռացում 

 Կոագուլյացիա կամ ֆլոկուլյացիա-կոլոիդների հեռացում 

 Փափկեցում 

 Աղազերծում: 

 

Նախնական ֆիլտրումը իրականացնում են ավազի ֆիլտրով  և ակտիվացրած ածխով: Այպիսով 

հեռացվում են տիղմը, կավը, կախույթները: Իսկ ակտիվացրած ածխի միջոցով նաև օրգանական 

նյութերը, հոտավետ նյութերը, տհաճ համը, ծծմբաջրածինը, պեստիցիդները, կարող է  հեռացնել 

նաև մնացորդային քլորը: Կոլոիդային կախույթները կոագուլացնում և հեռացնում են 

ալյումինիումի սուլֆատով կամ ալյումինիումի շիբով: 

 

Ավազի ֆիլտրեր 

 

Ջրի փափկեցումը կատարվում է ժամանակավոր կոշտության վերացմամբ, ջրի եռացման եղանակով 

կամ իոնափոխանակմամբ: Իոնափոխանակմամբ, օրինակ Ցեոլիտ սարքով, որն կալցիումի և 

մագնեզիումի իոնները փոխանակում է նատրիումի իոնների հետ, վերացվում է նաև մշտական 

կոշտությունը: 

Աղազերծում կան դեիոնացման: Ջրի մաքրումը անցանկալի կատիոններից և անիոններից 

իրանացվում է երկու հիմնական եղանակներով՝ թաղանթային և իոնափոխանակային: 

1.Թաղանթի/ մեմբրանի/  միջոցով- ուլտրաֆիլտրում/: Այս դեպքում թաղանթը չի անցկացնում 

մանրէները/ հակադարձ օսմոս/ չի անցկացնում պիրոգեն նյութերը: Կարող է կիրառվել նաև  թորում/ 

գոլորշիացում/ թաղանթի միջոցով իներտ գազի հոսքում/, դիալիզ, էլեկտրադիալիզ: Թաղանթային 

եղանակների առավելություններն են> 

1. էներգիայի զգալի խնայողությունը 

2. ջրի որակը համեմատաբար հեշտությամբ կարելի  է կարգավորել 

Թերությունները 

Թաղանթի և ծակոտիների բևեռացում դրանց մակերևույթին լուծույթի կոնցենտրացիայի 

բարձրացման պատճառով, որը կարող է նպաստել անցանկալի մոլեկուլների և իոնների 

անցմանը: Դրա վերացման համար անհրաժեշտ է խիտ լուծույթը անընդհատ հեռացնել: 
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Իոնափոխանակային եղանակը հիմնված է իոնիտների օգտագործման վրա:Դրանք ցանցաձև 

պոլիմերներ են, հելային կամ միկրոծակոտկեն կառուցվածքի, կովալենտ կապով կապված 

իոնոգեն խմբերի հետ: Այս խմբերի դիսոցումը ջրում տալիս է իոնական զույգ-պոլիմերի վրա 

ֆիքսված իոն և շարժուն հակաիոն, որը փոխանակվում է լուծույթի նույնանուն լիցքի իոնների 

հետ: 

Կատիոնիտների խմբերն են. 

COOH, PO(OH)2 , SO2OH 

Անիոնիտներն ունեն հիմնականում  առաջնային, երկրորդային, երրորդային, չորրորդային 

ամոնիումային խմբեր: 

Իոնափոխանակային սարքավորումը բաղկացած է 3-5 զույգ կատիոնիտային և 

անիոնիտային աշտարակներից: Աշխատանքի անընդհատության ապահովման համար երբ նրանց 

մի մասը աշխատում է, մյուս մասը վերականգնվում է: Ջուրը նախ անցնում է կատիոնիտի միջով, 

հետո անիոնիտի: Իոնիտների հագեցվածությունը ստուգում են  միջավայրի pH-ի ստուգմամբ: 

կատիոնիտները վերականգնվում են  ծծմբական թթվի կամ աղաթթվի լուծույթվ, իսկ անիոնիտները 

նատրիումի հիդիօքսիդի լուծույթով: 

 

 

Իոնափոխանակիչներ 

 

Ջրի մաքրման հետագա փուլերը հաջորդում են նախնական մաքրմանը  

•    Ֆիլտրում 

•    Ախտահանում/ քլորացում ու դեքլորացում/ 

•  Հետադարձ օսմոս կամ դեիոնացում  

•  Ուլտրաֆիլտրում  

• Թորում  

 

Հակադարձ օսմոս/ հիպեր ֆիլտրում/ 

Ինչպես գիտենք ուղիղ օսմոսը դա ինքնուրույն ընթացող պրոցես է,  երբ լուծիչի մոլեկուլները 

կիսաթափանց թաղանթով անցնում են  լուծույթ, այս դեպքում օսմոտիկ ճնշումը մեծ է աղային 

լուծույթի ճնշումից: 

Հակադարձ օսմոսը դա լուծիչի մոլեկուլների անցումն է կիսաթափանց թաղանթով արտաքին 

ճնշման ազդեցությամբ: Այս դեպքում գործադրվող ճնշումը շատ ավելի մեծ պետք է լինի օսմոտիկ 

ճնշումից: Հակառակ օսմոսի շարժիչ ուժը դա այդ ճնշումների տարբերությունն է: Օրինակ. ծովի ջրի 
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օսմոտիկ ճնշումը, որը պարունակում է 3.5 % աղեր 2.5 մՊԱ է, հակադարձ օսմոսը ապահովելու 

համար լուծույթի վրա ճնշումը պետք է լինի 7-8 մՊա: 

 

 

 

Առավելություններ  

 Քիմիական միջամտությունն ավելի քիչ է, քան իոնափոխանակման դեպքում  

 Մանրէների վերահսկումն ավելի արդյունավետ է, քան իոնափոխանակման 

դեպքում  

 Հեռացնում է օրգանական ու անօրգանական աղտոտող նյութերի մեծ մասին  

 Ավելի քիչ էլեկրտաէներգիա է ծախսում թորման համեմատ: 

Թերություններ  

 Ավելի շատ ջուր է օգտագործվում ԻՓ-ի համեմատ, եթե թափոն ջուրը չի 

վերաօգտագործվում  

 Թաղանթի վրա մանրէների զարգացման վտանգ 

 Գոլորշու օգնությամբ ստերիլիզացիան անհնար է   

 Լուծված գազերը չեն հեռացվում  

 Բարձր ջերմաստիՃանի տակ աշխատանքը (>65 օC) հնարավոր է միայն 

թաղանթի կոնկրետ տեսակների դեպքում: 

 

Էլեկտրադիալիզ- Սա թաղանթային բաժանման եղանակ է: Բաժանման մեխանիզմը հիմնված է 

հաստատուն էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ իոնների ուղղորդված շարժման վրա: 

Առավելությունները. 

 Շարունակական գործընթաց է, հնարավոր է ավտոմատացնել 

 Իոնիտների վերականգնման կարիք չկա 

 Բարձր որակ 

 Բակտերիաների սպորների քանակը կրՃատվում է  

 Քիչ էլեկտրաէներգիա է պահանջվում:  

Թերությունները. 

 Անհրաժեշտ է նախնական մաքրում 

 Զգայուն է կոլոիդների ու սիլիկաթթվի նկատմամբ: 

   

Խմելու կամ աղազերծված ջրի թորումը 

 Թորման սարքի հիմնական դետալներն են- գոլորշիացուցիչը, խտացուցիչը և ընդունիչը: 

Գոլորշիացուցիչում եռման ժամանակ կատարվում է մակերևույթային և պղպջակային 

գոլորշագոյացում: Պղպջակային գոլորշագոյացման դեպքում գոլորշու պղպջակները պոկվելով 
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մակերևույթից իրենց հետ տանում են ջրի նուրբ թաղանթ, որը վերածվում է մանրագույն 

կաթիլների: Այս կաթլներն էլ հենց պարունակում են պիրոգեն նյութեր և անցնելով խտացուցիչ և 

ընդունիչ՝ թորած ջրին հաղորդում են պիրոգենություն: Այս պարզ սարքերում եռման ժամանակ 

կաթիլային ֆազը հեշտությամբ անցնում է ընդունիչ-դրա  հետ և պիրոգեն նյութերը: Ավելի քիչ 

դա լինում է թաղանթային  գոլորշիացուցիչներում և աշխատում են ընդհանրապես փոքրացնել 

եռման շերտը, ապահովել հավասարաչափ եռում և գոլորշագոյացման օպտիմալ ռեժիմ, 

ցայտաբռնիչներ և այլն: 

 Ավանդական թորման սարքերի խտացուցիչների թերությունը այն է, որ տեղի է ունենում 

գազերի և ցնդող նյութերի լուծում, և սառելու տեղում կարող է տեղի ունենալ 

միկրոօրգանիզմների աճ: Նոր տեսակի  խտացուցուցիչներում գոլորշին տրվում է ոչ թե վերևից, 

այլ ներքևից  և այն խտանում է  ներքևի մասում, իսկ գազերը և այլ խառնուրդները բարձրանում 

են վերև և հեռանում են: Այդպիսի խտացուցիչնեում  թորվածքը միշտ ունի 80-95 oC 

ջերմաստիճան և միկրոբներ չեն կարող աճել: 

 Շատ են կիրառվում բազմաստիճան թորման սարքերը:  Դրանք ունեն 3 և ավելի կորպուս, 

որոնք դասավորվում են հորիզոնական կամ ուղղահայաց: Յուրաքանչյուր կորպուսը 

խողովակային  գոլորշիացուցիչ է: Տեխնիկական տաքացնող գոլորշին տրվում է վերևից, 

աշխատածը դուրս է գալիս ներքևի մասից: Գոլորշիացուցիչի մեջ տրվում է տաքացված  

աղազերծված ջուր հաստատուն մակարդակով և տաքացվում է մինչև եռման ջերմաստիճան: 

Երկրորդային գոլորշին անցնում է յուրաքանչյուր կորպուսի վերևի մասում առկա  ցանցավոր 

ափսեների վրայի ապիրոգեն ջրի հաստատուն շերտի միջով- կատարվում է բարբոտերացում և 

մաքրվում է պիրոգեն նյութերից: Մաքրված գոլորշին անցնում է 2-րդ կորպուսի տաքացուցիչ և 

եռացնում է այդ տեղ գտնվող ջուրը: Այդտեղից էլ 3-րդ-ին: 3րդ-ում առաջացած և մաքրված ջրային 

գոլորշին նոր միայն անցնում է խտացուցիչ:  

 Քանի որ բոլոր կորպուսների գոլորշիացուցիչների ջուրը մատակարարվում է 

խտացուցիչներց, որպեսզի ջուրը հասցվի եռման աստիճանի, բոլոր տեղերում պահպանվում է 

համապատասխան ճնշում և ջերմասիճան: Առաջինում  120-140 oC  , 2-րդ-ում- 110-120 oC, 

երրորդում -103-110 oC: 

 

բազմաստիճան թորման սարք 

 

 Ջերմակոմպեսային-ում  տեղադրված կոմպրեսիոն սարքի շնորհիվ կատարվում է բազմակի 

շրջապտույտ: Դրա հետևանքով ջուրը գտնվում է անընդհատ շարժման մեջ և ապահովվում է 

համաչափ գոլորշիացում և ազատվում է կաթիլներից և ջերմածին նյութերից: Նույն ջուրը 

հանդիսանում է և տաքացնող գործոն և գոլորշիանում է, խտանում, անջատվում որպես 

թորվածք: Երկրորդային գոլորշու եռման ջերմաստիճանը կոմպրեսորի ճնշման շնորհիվ 
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հասցվում է 103-120 oC, իսկ խողովակներում գոլորշին ցածր ճնշման շնորհիվ եռում  է 96 oC-ում: 

Ստացվում է ապիրոգեն ջուր, որովհետև կաթիլային ֆազը գոլորշիանում է պատերի վրա, եռումը 

կատարվում է բարակ շերտով հավասարաչափ և առանց ցայտացրման, առկա է գոլորշային 

տարածություն:  

Ներարկման ջրի պահպանումը. 

Լավագույն տարբերակը թարմ թորվածի օգտագործումն է: Պահպանման ժամանակ օդից կլանում է 

ածխաթթու գազ, թթվածին, կարող է փոխազդել տարայի հետ՝ անցկացնելով ծանր մետաղներ, և 

զարգանում է միկրոբային միջավայրը: 

Պահպանում են հատուկ, իներտ նյութից պատրաստված տարաներում, որտեղ ջուրը բարձր 

ջերմաստիճանում է և միշտ շարժվում է: Համակարգը բաղկացած է երկու ծավալներից, ունի 

տաքացվող գոլորշային շապիկ և պոմպով անընհատ շրջապտույտի մեջ է 1-3մ/վրկ արագությամբ: 

Ջերմաստիճանը-80-95 oC, պահպանման առավելագույն ժամկետը 24 ժ: 

Որակի ստուգումը. 

 pH-ը, նիտրատներ, նիտրիտներ, քլորիդներ, սուլֆատներ, կալցիում, ծանր մետաղներ, 

ամոնյակ, չոր մնացորդ: 

Ապիրոգենություն: Որոշման եղանակը 

- 3 ճագարի ականջի երակի մեջ ներարկում են փորձարկվող ջրով  պատրաստված 0. 9  % Na CI 

լուծույթ: Ժամը մեկ 3 անգամ ստուգում են  ջերմաստիճանը: Ջուրը համարվում է ապիրոգեն,   եթե ոչ 

մեկի մոտ բոլոր չափումների դեպքում 0,6-ի բարձրացում չի գրանցվել, գումարայինը1.4: 

Թերությունները 

 տվյալների կախվածությունը կենդանիների անհատական զգայունությունից,  

 մարդու պիրոգեն ռեակցիայի որոշ տարբերությունը կենդանուց 

 մեծ ծախս կենդանիներ պահելու համար: 

 

ՊՖ ԱՄՆ / 1980/-- միաժամանակ Պայտաձև ծովախեցգետինների արյան/ հեմոլիմֆայի/ 

ամեբոցիտների լիզատի դոնդողացման  ռեակցիան: 

  Նախ ստանում են լիզատը.-դրա համար հեմոլիմֆայի պլազմայից  ամեբոցիտները 

ցենտրիֆուգմամբ անջատում են և լվանում են Na CI- 3%-անոց լուծույթով և նոսրացնում են 

ապիրոգեն ջրով 2:1, առաջացնելով լիզիս:  

Լիզատում պիրոգենի ազդեցությամբ կոագուլեն սպիտակուցը փոխակերպվում է 

կոագուլինի/ դոնդողի/: Դոնդողացման առկայությունը ստուգում են փորձանոթը շրջելով 180 

աստիճան, դոնդողը պետք պահպանվի: 

Այս թեստը էժան է, պարզ, արագ/30 րոպե/ և շատ զգայուն: Սակայն այն հայտնաբերում է 

միայն լիպոպոլիսախարիդային էնդոտոքսինները, որոշ պիրոգեն նյութեր չեն հայտնաբերվում: Նաև 

որոշ դեպքերում, pH-ի օպտիմալից շեղումների կամ  կատիոնների որոշ անհամապատասխան 

կոնցենտրացիայի դեպքում այն բերում է ոչ ճիշտ/ բացասական/ արդյունքների: 
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Ջրային համակարգի  ախտահանումը 

Իրականացվում է 

 ջերմային եղանակով 

 օզոնով-հեշտ է արտադրվում, հետքեր/ մնացորդներ/ չի թողնում 

 ՈՒՄ ճառագայթմամբ/ ավելի սահմանափակ կիրառում ունի/ 

 այլ քիմիական նյութերով-հալոգեններ,ֆորմալդեհիդ: 

 

 

Ներարկման լուծույթների պատրաստումը և ամպուլավորումը 

 Ներարկման լուծույթների խառնումը կատարվում է տարբեր տիպի խառնիչներով, 

բացառությամբ բարբոտերների, որովհետև օդը կարող է անցանկալի միկրոֆլորա անցկացնել  

լուծույթ, նաև օքսիդացնել որոշ նյութեր: Սակայն եթե անհրաժեշտ է լուծույթում գտնվող թթվածինը 

դուրս մղել կամ բացառել օդի ներկայությունը, լուծումը կատարվում է ածխաթթու գազի կամ ազոտի 

միջավայրում: 

 

Ներարկման դեղաձևերի կայունացումը 

 

Դեղերի որակի երաշխավորման ամենակարևոր պայմաններից մեկը դա նրանց 

կայունության ապահովումն է: Այսինքն կայունությունը դա նրանց որակի չափանիշ է: Պահպանման 

ընթացքում դեղանյութը կարող է ենթարկվել ֆիզիկական, քիմիական,  կենսաբանական 

փոփոխությունների, որը կարող է բերել նրանց ակտիվության նվազման և նույնիսկ թունավորության 

առաջացման: Այդպիսի փոփոխություններ կարող են առաջացնել լույսը, ջուրը, ջերմությունը, 

միջավայրի PH-ը, մանրէների ներթափանցումը: Հատկապես գործարանային արտադրության 

ներարկման դեղաձևերը  ունեն պիտանելիության երկար ժամկետ  3-5 տարի, և այդ ընթացքում 

դեղանյութի քանակի և որակի զգալի փոփոխություններ չպետք է տեղի ունենան: Դեղանյութը 

ենթարկում են  ֆիզիկական, քիմիական և հակամանրէային/կենսաբանական/ կայունացման: 

 

 

Ներարկման լուծույթների քիմիական կայունացումը 

 

 Երկարատև պահպաման հետևանքով ներարկման լուծույթները կարող են ենթարկվել 

հիդրոլիզի, օքսիդացման, վերականգնման, դեկարբօքսիլացման … 

Այս գործընթացների ակտիվացմանը կարող են նպաստել ջերմությունը, լույսը, ջրում առկա 

թթվածինը, օդում  (լուծույթի վրա)  թթվածնի առկայությունը, միջավայրի PH  -ը, ծանր մետաղների 

իոնների առկայությունը… 

 Կայունացուցիչի ընտրությունը մեծ չափով կախված է  նյութի քիմիական բնույթից: Չնայած 

դրանց բազմազանությանը, կայունացուցիչների ընտրության ժամանակ հիմնականում 

կողմնորոշվում են ըստ  3  խմբի նյութերի. 

1) Թույլ հիմքերի և ուժեղ թթուների աղերի լուծույթներ 

2) Թույլ թթուների և ուժեղ հիմքերի.. 

3) Հեշտ օքսիդացող նյութերի…  

 

Թույլ հիմքերի և ուժեղ թթուներից առաջացած աղերի լուծույթների կայունացումը 
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 Դրանք հիմնականում ալկալոիդներ և սինթետիկ ազոտային միացություններն են: Կախված 

հիմքի  ուժից լուծույթները ունեն չեզոք կամ թույլ թթվային ռեակցիա, որը բացատրվում է աղի 

հիդրոլիզով՝ առաջանում են թույլ դիսոցվող հիմք և լավ դիսոցվող թթու: Այս գործընթացը 

ուժեղանում է մանրէաջնջման  ժամանակ. 

Թթու ավելացնելիս, այսինքն՝ հիդրօքսոնիում իոններ, հավասարակշռությունը 

տեղաշարժվում է դեպի ձախ.. 

ԵՎ հակառակը՝ երբ պակասում է  դրանց կոնցենտրացիան, օրինակ ապակու հիմնայնացման 

հետևանքով՝ տեղաշարժը դեպի աջ է: Դա հատկապես նկատելի է շատ թույլ հիմքերի լուծույթների 

մոտ, օրինակ՝ ստրիխնինի նիտրատ, պապավերինի հիդրոքլորիդ, դիբազոլ: 

 
 Ուժեղ հիմնային ալկալոիդների դեպքում կամ լուծելի հիմքերի դեպքում PH-ի բարձրանալիս 

նստվածք չի առաջանում( էֆեդրին , կոդեին , պիլոկարպին: Որոշ դեպքերում էլ ալկալոիդային 

հիմքը փոխազդում է ալկալու հետ , առաջացնելով լուծելի աղ(մորֆին, ապոմորֆին, ադրենալին) 

առաջանում են լուծելի ֆենոլատներ: Սրանք թույլ հիմնային լուծույթներում օքսիդանում են, որն 

ուղեկցվում է գույնի փոփոխմամբ՝ 

  մորֆին -դեղին,    ապոմորֆին—կանաչ, ադրենալին՝ վարդագույն: 

 Եթե ալկալոիդը ունի էսթերային կամ լակտոնային խումբ(ատրոպին, սկոպոլամին, 

նովոկային) թույլ հիմնային, նույնիսկ չեզոք միջավայրում տաքացնելիս էսթերը հիդրոլիզվում է, 

օճառանում: 

Օրինակ՝ նովոկայինից-պարաամինոբենզոյական թթու, հետո դեկարբօքսիլացմամբ՝ անիլին, որը 

ցավ է առաջացնում ներարկելիս(չնչին քանակը): 

 Որպես կայունացուցիչ օգտագործում են /ՊՖ 11/ 0.1 ն աղաթթվի լուծույթը: Թթվի քանակը՝ 

կախված դեղանյութի տեսակից: Հաճախ՝ 1լ լուծույթի համար 10մլ 0.1ն  աղաթթու: Արյունը 

չեզոքացնում է՝ 1-4 կաթիլը-1մլ 0.00002 ն լուծույթը: 

 Հարկ է հիշել, որ թթվային միջավայրում ընկնում է տեղային անզգայացնողների 

ակտիվությունը: Նովոկայինը PH   8-ի դեպքում եթե  3.2 է, ակտիվությունը ընկնում է 8 անգամ: 

 

  

 

Թույլ թթուների և ուժեղ հիմքերի  աղերի լուծույթների կայունացումը: 

 

Սրանց ջրային լուծույթները հեշտությամբ հիդրոլիզվում են առաջացնելով միջավայրի թույլ 

թթվային ռեակցիա և արդյունքում առաջանում է նստվածք: Հիդրոլիզը ուժեղանում է թթվային 

միջավայրում, որը կարող է առաջանալ ածխաթթու գազը ջրում լուծվելու արդյունքում (ներարկման 

ջրի PH-ը 5.0-6,8 է): Հիդրոլիզը դադարեցնելու համար ավելացնում են 0,1ն նատրիումի հիդրօքսիդի 

կամ նատրիումի հիդրոկարբոնատի լուծույթ: Թույլ հիմնային միջավայրում առավել կայուն են 

նատրիումի թիոսուլֆատը, նատրիումի կոֆեին բենզոատը և թեոֆիլինը: Նատրիումի թիոսուլֆատի 

PH-ը մոտ է չեզոքին և չնչին իջեցման դեպքում քայքայվում է ծծմբի անջատմամբ:  
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Նատրիումի կոֆեին բենզոատը՝  նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթով: էուֆիլինը հանդիսանում է 

շատ թույլ թթվի (թեոֆիլին) և թույլ հիմքի (էթիլեն դիամինի) աղը, հեշտությամբ քայքայվում է 

թթվային միջավայրում:  Ուժեղ հիմքը նույնպես քայքայում է այն:  Կայուն լուծույթ ստանում են 

էթիլենդիամինի մեծ պարունակությամբ 18-22%,  14-18%-ի փոխարեն:  

Ներարկման ջուրը նման դեպքերում պետք է ազատել ածխաթթու գազից եռացման միջոցով: 

Հիդրոլիզի երևույթները կանխում են նաև մակերեսային ակտիվ նյութերի ավելացմամբ:  Կիրառվում 

են ոչ իոնոգեն և անիոնաակտիվ ՄԱՆ-եր, օրինակ ֆենոբարբիտալի նատրիումական աղի համար-

պոլիէթիլեն գլիկոլ, բարբամիլի համար – 5% Տվին 80: ՄԱՆ-ի  միցելի մեջ են մտնում դեղանյութի 

մոլեկուլները և առաջանում է ավելի կայուն կոմպլեքս միացություն: 

 

Հեշտ օքսիդացող նյութերի լուծույթների կայունացումը: 

Հեշտ օքսիդացող նյութերից են ասկորբինաթթուն, ադրենալինի հիդրոտարտրատը, 

էթիլմորֆինի հիդրոքլորիդը, վիկասոլը, նովոկային ամիդը և այլ դեղանյութեր, որոնք պարունակում 

են կարբոնիլային, ֆենոլային, ամինային խմբեր ջրածնի շարժուն ատոմով: Ներարկման 

լուծույթների պատրաստման ժամանակ այս նյութերը ջրում պարունակվող և օդի թթվածնի 

ազդեցությամբ օքսիդանում են հատկապես՝ ջերմային մանրէաջնջման ժամանակ: Արդյունքում 

առաջանում են թունավոր կամ ֆիզիոլոգիապես ոչ ակտիվ նյութեր: 

Օքսիդավերականգնման տեսության համաձայն օքսիդացումը զարգանում է ելանյութերի և ազատ 

ռադիկալների փոխազդեցությամբ, որոնք առաջանում են նախաձեռնող գործոններով՝ լույս, 

ջերմաստիճան: Ազատ ռադիկալը փոխազդում է թթվածնի հետ առաջացնելով առաջնային 

միջանկյալ արտադրանք՝ հիդրոպերօքսիդ և նոր ազատ ռադիկալ: Հիդրոպերօքսիդը քայքայվում է 

առաջացնելով ազատ ռադիկալներ, այսինքն՝ սկսվում է շղթայական ռեակցիա: Պարզագույն 

սխեման հետևյալն է՝ 

 

 

 

 

 

Այդ  սխեմայից ելնելով օքսիդացումը կարելի է դանդաղեցնել հետևյալ մեթոդներով. 

1) Ներմուծել նյութեր՝ հակաօքսիդիչներ, որոնք արագ կռեակցեն ալկիլ ռադիկալի հետ և նրանց 

միայն մի մասը կվերածվի պերօքսիդային ռադիկալի, այսինքն՝ շղթան ընդհատող ինհիբիտորներ, 

որոնք քիչ են կիրառվում դեղագործությունում, քանի-որ արդյունավետ են միայն թթվածնի 

բացակայության պայմաններում (մոլեկուլային յոդ, խինոն, նիտրոմիացություններ):  
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2) … Պերօքսիդային ռադիկալի հետ , դանդաղեցնելով հիդրոպերօքսիդի առաջացման 

արագությունը և ալկիլ ռադիկալի առաջացումը: Այս միացություններից են՝ ֆենոլը, ամինոֆենոլը, 

անալգինը, նավթոլը և այլ արոմատիկ ամիններ: 

3) …..Կքայքայեն հիդրոպերօքսիդը մոլեկուլային  նյութերի առաջացմամբ(ծծմբի, ֆոսֆորի, 

ազոտի օրգանական միացությունները): Այլապես հիդրոպերօքսիդից կառաջանային ազատ 

ռադիկալներ: 

  Կիրառում են նաև ցածր օքսիդացման աստիճանով ծծմբի միացություններ: 

Որպես վերականգնիչ են հանդես գալիս նաև պարաամինոֆենոլը, ասկորբինաթթուն: Սրանք 

ունեն ցածր օքսիդավերականգնման պոտեցիալ: Օրինակ՝ նատրիումի սուլֆիտի մոտ այն 0,19 է, 

ասկորբինաթթվի մոտ 0,34, այդ պատճառով էլ նախորդը օգտագործվում է վիտամին  C-ի 

կայունացման համար, իսկ վերջինս այլ նյութերի: Վերջին աշխատանքներում առաջարկված է այլ 

մեխանիզմ՝ կապում ազատ ռադիկալների հետ կամ պերօքսիդների քայքայում:  

Օքսիդավերականգնման ռեակցիաները ուժեղանում են նաև այնպիսի գործոնների ազդեցությամբ , 

ինչպիսին են՝ ծանր մետաղների իոնները, PH-ը, թթվածնի քանակը, ջերմաստիճանը: 

Հատկապես ծանր մետաղները օքսիդացման հզոր կատալիզատորներ են, դրանք իոններից 

էլեկտրոններ են պոկում և առաջացնում են   ազատ ռադիկալ: Ծանր մետաղների իոնների նույնիսկ 

չնչին քանակի առկայությունը կատալիզում է ռեակցիան: 

Ծանր մետաղների հետքերից ազատվում են . 

1)ակտիվացրած ածխով ֆիլտրմամբ, 2) կոմպլեքսոնների օգտագործմամբ: Կոմպլեքսոններ են՝ 

էթիլենդիամինքացախաթթուն, նրա նատրիումական աղը, տետացին կալցիումը: Սրանք 

կատիոնների հետ առաջացնում են ամուր կոմպլեքսներ, այնքան ամուր, որ լուծույթում այլևս 

իոններ չեն հայտնաբերվում: 

 

 

 

 

 

 

Միջավայրում հիդրօքսիլ իոնների ավելցուկը չեզոքացնելու համար ավելացնում են 

աղաթթու կամ բուֆերային լուծույթներ: 

Կիրառում են նաև բարձրամոլեկուլյար միացություններ, պոլիգլյուկին, պոլիէթիլենգլիկոլ: 

Այս դեպքում դեղանյութերը մտնում են պոլիմերի մեջ և դժվար են ռեակցում: 
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ֆիզիկական կայունացումը իրականացնում են՝ 

 

1. եռացում և արագ սառեցում թթվածնի անջատման նպատակով, 

 2. հագեցում ածխաթթու գազով կամ ազոտով, / գազային պաշտպանություն/ 

3. լույսի, ջերմաստիճանի ազդեցության բացառում, օրինակ՝ որոշ դեղանյութեր լցնում են կարմիր 

լույսի տակ 

4. ամպուլավորվող նյութի և լուծիչի առանձին ամպուլավորում 

5. համապատախան ամպուլային ապակու ընտրում կամ փոխարինււմ պոլիմերային նյութով 

Ավելի հաճախ կայունացումը իրականացնում են կոմպլեքս, զուգորդված եղանակներով:  

Օրինակ՝ ապոմորֆինի կայունացման համար ավելացնում են անալգին, որն ընդհատում է 

օքսիդացման շղթան, ցիստեին, որը քայքայում է հիդրոպերօքսիդները, աղաթթու, և լցնումը 

իրականացնում են իներտ գազի հոսքում: Այդ պատրաստուկն արդեն կայուն է տարիների 

ընթացքում: 

Հակամանրէային կայունացում 

 

 Նույնիսկ մարէաջնջումից և ասեպտիկ պայմաններում պատրաստելուց հետո էլ չի 

բացառվում մանրէների թափանցումը այս դեղաձևի մեջ՝ պատահականորեն (անփութությամբ), ոչ 

ստերիլ ներարկիչ օգտագործելիս: Հատկապես մեծ ծավալով, բազմակի դոզաներով լուծույթներում, 

նրանց վերջին դոզաներում միկրոբների քանակը դառնում է վտանգավոր: Մանրէների զարգացման 

համար հատկապես լավ պայմաններ կան սպիտակուցային ծագման պատրաստուկներում՝ 

ֆերմենտային, հորմոնային, որոնք ջերմային ստերջացման չեն ենթարկվում: Պատրաստի 

դեղաձևում մանրէների աճի կանխման նպատակով կիրառվում են քիմիական նյութեր՝ 

կոնսերվանտներ: Դրանք հիմնականում ունենում են բակտերիոստատիկ/մանրէի աճը 

դադարեցնող/, ավելի քիչ բակտերիցիդ/ մանրէասպան/  ազդեցոււթյուն: Դրանց ներկայացվում են 

հետևյալ պահանջները.   

1. Մանրէների աճը դադարեցնելու, գերադասելի է  նաև  ոչնչացնելու հատկություն:  

Հնրավորության չափով նաև ազդեցության լայն սպեկտրով: 

2. Համատեղելիություն դեղանյութերի հետ, որպեսզի նույնիսկ երկար պահպանելու 

դեպքում չազդի դեղի թերապևտիկ արդյունավետության վրա: 

3. Չունենա թունավոր ազդեցություն հիվանդի վրա 

4. Չփոխազդի տարայի հետ, քիչ ադսորբցվի ռետինե խցանով 

5. Ակտիվությունը պահպանվի լայն PH-ում 

6. Կայունություն բարձր ջերմաստիճանում: Չքայքայվի ջերմային մանրէաջնջումից: 

 

Ներարկման լուծույթներում որպես կոնսերվանտներ կիրառվում են հիմնականում 

մետաղօրգանական և օրգանական միացություններ: 

Մետաղօրգանական  միացություններն են՝ 

 

1. Մերտիոլատ    (Էթիլ սնդիկթիոսալիցիլաթթվի նատրիումական աղը) 

2.Ֆենիլ սնդիկի ացետատ 

3.Ֆենիլ սնդիկի նիտրատ 

Համատեղելի են դիկաինի, էթիլմորֆինի հիդրոքլորիդի,  նովոկայինի, կոկայինի հետ: 

Անհամատեղելի է  Էֆեդրինի և  պիլոկարպինի հիդրոքլորիդի, ատրոպինի սուլֆատի հետ: 
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Օրգանական միացություններ 

Սպիրտներ  

 Բենզիլ սպիրտ – 2% էթամինալի լուծույթի համար 

ֆենոլներ 

ֆենոլ, քլոր կրեզոլ և պարաօքսիբենզոական թթվի էսթերները: 

ֆենոլ - 0,25-0,5% ինսուլինային պատրաստուկներ, սիճուկներ, վակցինաներ: Ալլերգիա 

Քլորկրեզոլ – 10 անգամ ակտիվ է ֆենոլից և քիչ թունավոր է:  

 Պարաօքսիբենզոյական թթվի էսթերները 

 Նիպագին (մեթիլ էսթեր), 

 Նիպազոլ (պրոպիլ) 

Բութաբեն  ( Բութիլ): 

 Առավել ակտիվ է նիպազոլը, 17 անգամ գերազանցում է ֆենոլին: 

Սրանց ակտիվությունը քիչ է կախված միջավայրի  PH-ից(4.0-8.0): Այս  կոնսերվանտները 

կիրառվում են  նաև յուղային լուծույթներում, սակայն այստեղ նրանց ակտիվությունը ավելի քիչ է, 

որովհետև նշված կոնսերվանտները վատ են լուծվում ջրում և կուտակվում են մանրէների 

թաղանթների լիպիդային  մասում: 

 

 

Ներարկման լուծույթների ֆիլտրումը 

Ֆիլտրման տեսակները, ըստ հեռացվող մասնիկների չափսերի 

Կոպիտ մասնիկների հեռացում  50 մկմ 

Նուրբ մասնիկների հեռացում  50 – 5 մկմ 

Միկրոֆիլտրում    5 – 0.02 մկմ/ միկրոբների հեռացում/ 

Ուլտրաֆիլտրում  0.1- 0.001 մկմ/ ԲՄՄ-ների, պիրոգեն նյութերի հեռացում/ 

Հիպերֆիլտրում/ հակադարձ օսմոս/ 0.001 – 0.0001 մկմ 

 Ներարկման լուծույթների ֆիլտրի նյութերին ներկայացնում են ավելի  խիստ պահանջներ, 

քան մյուս դեպքերում. 

 ֆիլտրի նյութերը պետք է հնարավորին չափով պաշտպանեն լուծույթը օդի հետ շփումից 

 պահեն շատ փոքր մասնիկներ և միկրոբներ 

 ունենան բարձր մեխանիկական ամրություն, որպեսզի չանջատեն թելիկներ, այլ 

մեխանիկական մասնիկներ 

 դիմանան հիդրավլիկ հարվածներին, չփոխելով իրենց ֆուկցիոնալ հատկությունները 

 չփոխեն ֆիլտրատի ֆիզ-քիմիական հատկությունները և բաղադրությունը 

 չփոխազդեն դեղանյութերի և լուծիչի հետ 

 դիմանան ջերմային ստերիլացմանը: 

 

Ֆիլտրի նյութերը կարող են մասնիկներին պահել մակերևույթին/ մակերևույթային ֆիլտրեր/ և 

խորքում/ խորքային/: 

Մակերևույթային ֆիլտրերը աշխատում են մաղի սկզբունքով, այսինքն պահում են ծակոտիներից 

մեծ մասնիկները: Այս տիպի ֆիլտրերից են պոլիմերային նյութերից պատրաստված մեմբրանային 

ֆիլտրերը: 
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Խորքային ֆիլտրերը պատրաստվում են թելերից կամ ձուլված, մամլված հատիկավոր նյութերից: 

Հատիկավոր նյութերից են. ակտիվացրած ածուխը, պերլիտը: Հյուսվածքայիններից են. բելտինգ, 

մետաքս, թանզիֆ, լավսան, կապրոն: 

Թղթային -ասբեստային և ապակյա ֆիլտրերը չեն կիրառվում, որովհետև կարող են լուծույթ 

անցկացնել մանրագույն մասնիկներ: 

Որպես ֆիլտրման մեխանիզմներ օգտագործում են հեղուկի սյան ճնշման տակ աշխատող 

ֆիլտրերը և նուտչ, դրուկ ֆիլտրեր: 

Ստերիլացնող ֆիլտրման համար կիրառում են թաղանթային ֆիլտրերը: Դրանք կարող են 

աշխատել վակուումով կամ ճնշման տակ: Օր. փամփուշտային տիպի ֆիլտրը: Հիմնական մեմբրանը 

գտնվում է այլ ֆիլտրող թաղանթների միջև: Դրանք պաշտպանում են շուտ խցանվելուց: Փոքր 

անցքերով, 0,22 մկմ, մեմբրանը գտնվում է երկու մեծ անցքերով/  0.44 մկմ/ մեմբրանների միջև: 

Մեմբրանի ամբողջականությունը ստուգում են հայտնի տեստ-կուլտուրայի/Pseudomonas 

Dimimuta/ սուսպենզիայի ֆիլտրմամբ-/ 0.27 մկմ/: Ավելի պարզ և մատչելի եղանակ է փոքրագույն 

ճնշման որոշումը: Այս դեպքում տեխնիկական պայմաններում, մեմրանի անձնագրում նշված 

ճնշման պայմաններում  մեմբրանի հակառակ կողմից առաջանում առաջին պղպջակը:  

 

Ամպուլաների լցնումը 

Կատարվում է առաջին աստիճանի մաքրության սենյակներում: Փաստական ծավալը պետք 

է  մի փոքր ավելի լինի անվանականից: Լցման եղանակներն են. 

Վակուումային, գոլորշու խտացման և ներարկիչային:  

Վակուումային եղանակը- իրականացվում է լվացման տիպի սարքերում, սակայն այստեղ 

հեղուկի շարժումը կատարվում է ոչ թե տուրբուլենտ, այլ լամինար հոսքով: Ամպուլաները 

տեղադրելուց և կափարիչը փակելուց հետո  ստեղծվում է հաշվարկված վակուումը/ ըստ 

նախատեսված լցման ծավալի/: Դրանից հետո լցվում է լուծույթը և բաց է թողնվում ստերիլ, 

ֆիլտրված օդ, որի ազդեցությամբ էլ լուծույթը լցվում է ամպուլայի խոռոչ: 

Գոլորշու խտացման եղանակը նման է համանման լվացման եղանակին : 

Այս եղանակներով ամպուլաների լցման դեպքում մազանոթներում մնում է լուծույթ, որը պետք է 

հեռացնել, այլապես կայրվի զոդման ժամանակ: Մազանոթներից լուծույթը հեռացնում են 

 վակուումով, սակայն այս դեպքում նույնպես մազանոթները կեղտոտվում են 

 գոլորշու շիթով մշակմամբ 

 իներտ գազով ներս մղմամբ/ ամենահարմարն է/ : 

Ներարկիչային  եղանակը քիչ արտադրողական է, կատարվում է մեծածավալ ամպուլաների, 

յուղային, խիտ լուծույթների դեպքերում և փոքր արտադրություններում: Իրականացվում է 

մխոցային դոզատորի իջոցով: Ամպուլաները, մազանոթները վերև, շարժվում են փոխադրիչ 

ժապավենի վրա:  Սնամեջ ասեղների միջոցով լցնում են նախատեսված ծավալի լուծույթը: Հեշտ 

օքսիդացող նյութերի դեպքում կատարվում է գազային պաշտպանություն: Սկզբում ամպուլայի մեջ 

տրվում է իներտ գազ և այսպիսով ամպուլայից դուրս է մղվում օդը, հետո լցվում է և նորից իներտ 

գազի շիթ են մղում  և արագ զոդում: 
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Ամպուլաների զոդումը և հերմետիկության որոշումը 

Իրականացվում է հետևյալ եղանակներով. 

Գազայրիչով կամ էլեկտրական տաքացմամբ 

ա/ մազանոթների ծայրերի հալմամբ 

բ/ մազանոթների ձգմամբ 

գ/պլասմասսայով խցանափակմամբ: 

Հալմամբ-  Նախ բունկերից ամպուլաները անցնում են պտտվող փոխադրիչի գրպանիկների մեջ:  

Հետո շարժման ընթացքում շփվելով անշարժ հենքի հետ պտտվում են իրենց առանցքի շուրջը և 

գազայրիչի միջոցով հավասաչափ զոդվում: Կամ տաքացման տեղում   պնևմատիկ եղանակով 

կարող են ձգվել/ սեղմված օդի շիթով/: 

Եթե լուծույթը հրավտանգ է՝ նիքրոմային տաքացուցիչով հալմամբ: 

 Եթե ընդհանրապես բացառվում է ջերմային եղանակը, խցանափակում են պլաստմասսայով, 

օրինակ պոլիվինիլբուտիրոլով: 

Զոդման որակը ստուգում են- 

1. Ամպուլաները մազանոթները ներքև տեղադրում են հերմետիկորեն փակվող խցի մեջ: 

Ստեղծվում է վակուում: Վատ փակվածներից լուծույթը ամբողջությամբ կամ մասնակի 

թափվում է:  

2. Ամպուլաները տեղադրում են խցում, գունավորված լուծույթի մեջ: Ստեղծվում է ուժեղ 

արտաքին ճնշում: Գունավորված ամպուլաները խոտանում են: Կամ զոդելուց և ջերմային 

մանրէաջնջումից անմիջապես հետո ամպուլաները տեղադրվում են սենյակային 

ջերմաստիճանում մեթիլեն կապույտի մեջ: Նրանք արագ սառչում են, ներսում գոլորշին 

խտանում է և առաջանում է նոսրացում: Եթե ամպուլայում ճաքեր կան, գունավորված 

լուծույթը ներս է քաշվում  և այդպիսի ամպուլան հեշտությամբ խոտանորոշում են: 

3. Բարձր հաճախության էլեկտրական դաշտում ամպուլայի ներսի գազային միջավայրը 

լուսավորվում է, կախված ամպուլայի ներսի մնացորդային ճնշման չափից: Ցածր ճնշման 

դեպքում՝ մանուշակագույն: 

 

 

Մանրէաջնջման սկզբունքները և եղանակները 

 

Մանրէազերծ դեղաձևերը պատրաստում են կամ ասեպտիկ  պայմաններում/ ասեպտիկ 

եղանակով/ կամ ենթարկվում են վերջնական մանրէաջնջման: 

Մանրէաջնջումը դա մի գործընթաց է, որի արդյունքում հեռացվում կամ ոչնչացվում են տվյալ 

նյութում գտնվող  բոլոր կենսունակ մանրէները/: 

Ասեպտիկ եղանակը/տեխնիկան/ դա դեղի պատրաստումն է մանրէազերծ 

բաղադրամասերից, այնպես որ բացառվի կենսունակ  մանրէների մուտքը այդ արտադրանքի մեջ: 

Այս եղանակը հատկապես կիրառվում է այնպիսի դեղանյութերի դեպքում, որոնց վրա 

մանրէաջնջումը կարող է անցանկալի ազդեցություն թողնել: 
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Քանի որ ոչ մի դեպքում հնարավոր չէ հասնել նրան, որ բոլոր մանրէները ոչնչանան, 

ստերիլության չափը որոշում են միայն համեմատության եղանակով, այսինքն համեմատելով 

որոշակի ցուցանիշների հետ: Դրա համար շատ կարևոր է իմանալ մանրէների նախնական քանակը: 

Դա կոչվում է կենսաբանական ծանրաբեռնվածություն/ bioburden, bioload/: Մանրէաջնջման 

նպատակը դրա վերացումն է, կրճատումը մինչև անվտանգ մակարդակ:Ցանկացած մանրէաջնջման 

արդյունավետությունը կախված է տվյալ նյութի բնույթից, աղտոտման աստիճանից և 

պատրաստման պայմաններից:Մանրէաջնջման արդյունավետության վալիդացիան և հսկումը 

իրականացվում է ինդիկատորների կիրառմամբ: Դրանք լինում են կենսաբանական, քիմիական կամ 

ֆիզիկական: 

Կենսաբանական: Որոշակի մանրէային կուլտուրայի սպորներն անց են կացնում կրիչի / 

թղթյա շերտի/ վրա կամ  էլ այդ սպորներն ավելացվում են մանրէաջնջվող նյութի որոշ ընտրված 

փորձանմուշներին/ օրինակ ամպուլաներում/: Ստերիլիզացիայից հետո դրանք առանձնացնում են, 

տեղափոխում սննդային միջավայր: Եթե միկրոբների աճ չի գրանցվում, ուրեմն  գործընթացը 

բավարար արդյունավետություն ունի:  

Քիմիական: Այնպիսի քիմիական նյութեր են վերցվում, որ տվյալ մանրէաջնջման 

պայմաններում ենթարվում են բնորոշ, տեսանելի ֆիզիկական կամ քիմիական փոփոխությունների: 

Սակայն դրանք չեն կարող ճշգրիտ ցույց տալ արդյունավետությունը: 

Դրանցից են. 

Բրաունի խողովակներ: Կարմիր հեղուկ պարունակող զոդված ապակյա խողովակներ են, 

որոնք որոշակի ջերմաստիճանում և ժամանակահատվածում փոխում են իրենց գույնը դեղին, 

դարչնագուն, կանաչ: 

Ջերմազգայուն ժապավեն: Սրանով էլ հավաստիանում են, որ գոլորշին ավտոկլավից 

ամբողջությամբ դուրս է մղել օդը: Ժապավենի վրա յուրաքանչյուր 15 մմ հեռավորության վրա կան 

զգայուն շերտեր, որոնք բոլորը պետք է գունավորվեն: Այս եղանակը չի ցույց տալիս ավտոկլավի 

ջերմաստիճանը: 

 

Քիմիական քայքայման թեստ – 2.4 դեհիդրօքսիբենզոյական թթվի քայքայման վրա է հիմնված, 

որը գրանցվում է ՈւՄ սպեկտրոֆոտոմետրով: 

Էթիլեն օքսիդով մանրէաջնջման թեստ: Փաթեթ է, որում գտնվող ինդիկատորը փոխում է իր 

գույնը որոշակի ժամանակում էթիլեն օքսիդի որոշակի կոնցենտրացիայի դեպքում: 

Քիմիական դոզիմետրեր- Որոշում են ճառագայթման դոզան, ճառագայթային/ ռադիացիոն/ 

մանրէաջնջման դեպքում: 

Ֆիզիկական հսկումը: Իրականացվում է ավտոկլավների մոնիտորինգ համապատասխան 

միկրոպրոցեսորների միջոցով: Դրանց տվյալների հիման վրա կազմվում են հաշվետվություններ: 

 

Մանրէաջնջման եղանակները 
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Դեղերի / նաև բաղադրիչների/ մանրէաջնջման համար  առաջարկվում են հետևյալ 

եղանակները 

1. Խոնավ ջերմային/ հագեցած գոլորշիով/ 

2. Չոր ջերմային/տաք օդային/  

3. Ռադիացիոն/ ճառագայթային/ 

4. Գազային 

5. Մանրէաջնջում ֆիլտրմամբ:  

Դրանք կարող են դասակարգվել նաև որպես մանրէաջնջման ֆիզիկական/ ջերմային, 

ռադիացիոն, ֆիլտրում/ և քիմիական/ գազային/ եղանակներ: 

 

Ջերմային մանրէաջնջում 

50 օC-ից բարձր ջերմաստիճանում մանրէների սպիտակուցները, նուկլեինաթթուները 

բնափոխվում են: Ըստ որում մանրէների վրա չոր տաք օդի և հագեցած տաք գոլորշու ազդեցության 

մեխանիզմները  տարբեր են: Տաք գոլորշու ազդեցությամբ հիմնականում կոագուլացվում և 

բնափոխվում են մանրէների մոլեկուլների էսենցիալ սպիտակուցները, իսկ չոր տաք օդի 

ազդեցությամբ սպիտակուցները բնափոխվում են օքսիդացմամբ: 

Մեխանիզմների տարբերությունը երևում է նաև այն փաստից, որ որպես փորձանմուշ վերցված 

մանրէի սպորները 121 օC-ում չոր օդային միջավայրում 2000 անգամ ավելի են դիմանում քան խոնավ 

օդային միջավայրում: Չնայած, որ խոնավ օդը մոտ 7 անգամ ավելի էներգիա ունի քան չորը նույն 

ջերմաստիճանում, միայն դա չի կարող բացատրել այդպիսի մեծ տարբերությունը: 

Հագեցած գոլորշիով 

Իրականացվում է հագեցած գոլոշիով ճնշման պայմաներում: Գործնականում չոր հագեցած 

գոլորշի գոյություն չունի: Այն, ինչ օգտագործվում է, խոնավ գոլորշի է` կազմված մոտ 95 մաս 

գոլորշուց և 5 մաս նույն ջերմաստիՃանով գոլորշու կոնդենսատից/ ջրից/: Երբ  գոլորշին խտանում 

է, այն մեծ քանակությամբ   ջերմություն է անջատում:  Արդյունավետությունը պայմանավորված  է 

հետևյալ ցուցանիշներով -  ճնշում, հարաբերական խոնավություն, ջերմաստիճան և ժամանակ: 

Ամենաընդունված տարբերակն է 121 օC-ում 15 րոպե/ 0,11մՊԱ լրացուցիչ ճնշում/: Կարևոր է 

ապահովել լավորակ գոլորշու մատակարարում- խուսափել գերտաքացումից, լավ հեռացնել օդը: 

Մեծ արտադրություններում գոլորշին արտադրվում է շոգեկաթսաներում և խողովակաշարով 

մատակարարվում դեպի ավտոկլավ, որտեղ էլ կատարվում է մանրէաջնջումը:  

Առավելությունները 

 Բարձր ճնշման շնորհիվ ունի լավ թափանցելիություն 

 Արագ տաքացում  

 Արագ մանրէաջնջում/ 121 օC-ում 15 րոպեում նույնիսկ կայուն շտամի սպորներն են 

ոչնչանում/ 

 Ավելի արդյունավետ է մանրէաջնջում քան չոր տաք օդը և կարելի է կիրառել ավելի կարճ 

ժամանակ և ցածր ջերմաստիճան 

 Մնացորդային թունավորության  և թունավոր  աղտոտվածության բացակայություն 

 Ավելի նպատակահարմար է կիրառել սուր գործիքների մանրէաջնջման համար 

 Հնարավոր է իրականացնել պրոցեսի ճշգրիտ հսկում 

 Տնտեսապես ամենաշահավետ եղանակն է: 
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Թերությունները 

 Ավտոկլավում մնացած օդը խանգարում է լավ մանրէաջնջմանը, լինելով վատ 

ջերմահաղորդիչ օդը պատելով նյութերի մակերեսը, խոչընդոտում է ջերմաստիճանի 

անհրաժեշտ բարձրացմանը: Գոլորշին կարող է սպանել միկրոբներին, եթե կա անմիջական 

շփում , այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է խուսափել օդային “գրպաններից” 

  Անհնար է անջուր յուղերի, ճարպերի և փոշիների ստերիլիզացումը 

 Ջերմութան նկատմամբ անկայուն նյութերի համար անհնար է կիրառել 

 Չի քայքայում պիրոգենները: 

 

Հիմնականում կիրառվում է հետևյալ նյութերի մանրէաջնջման  նպատակով. 

 Պարենտերալ ջրային լուծույթներ, աչքի կաթիլներ 

 Ապակյա տարաներ, սարքավորումներ եթե չի կարելի բարձր ջերմաստիճանում 

կատարել/ ռետինե մասերի, խցանների առկայության դեպքում 

 Մետաղյա սուր իրեր, արագ չորացման պայմանով 

 Վիրակապեր 

 Ռետինե և պլասմասսայե իրեր:  

 

Չոր ջերմային եղանակ/ չոր, տաք օդային/ 

Կիրառվող չոր օդում խոնավության բացակայությունը իջեցնում է էներգիան և 

մանրէաջնջելու արդյունավետությունը, այդ պատճառով էլ կիրառում են ավելի բարձր 

ջերմաստիճանային ռեժիմներ և ավելի երկար ժամանակ: Չորացումը կատարվում է չորացնող 

պահարանի մեջ մատակարարվող  ֆիլտրված տաք օդի լամինար հոսքով, որպեսզի ստեղծվի 

հավասարաչափ ջերմաստիճանային միջավայր: Ջերմության փոխանցումը կատարվում է 

կոնվեկցիայով, ճառագայթմամբ և ջերմահաղորդականությամբ:  

Առաջարկվում են հետևյալ ռեժիմները. 

180 օC-ում ոչ քիչ քան 30 րոպե 

170 օC-ում ոչ քիչ քան 1 ժամ 

160 օC-ում ոչ քիչ քան 2 ժամ: 

250 օC-ում 45 րոպե մանրէաջնջումը նպատահարմար է կիրառել ապակյա մեծածավալ 

տարաների համար, որովհետև այդպիսով ոչնչանում են դրանց մակերեսին ադսորբցված պիրոգեն 

նյութերը: 

Մեթոդի առավելություններն են 

 հիմնական առավելությունը լավ թափանցելիությունն է, քանի որ թափանցում է 

անջրաթափանց նյութերի միջով/ ճարպային, յուղային բնույթի նյութեր/ 

 կարելի է կիրառել խոնավությունից փչացող նյութերի համար/ փոշիներ/ 

 ավելի քիչ է առաջացնում մետաղական նյութերի կոռոզիա, քան հագեցած գոլորշին 

 չի քայքայում ապակին 

 կարելի է կիրառել տարաների պիրոգեն նյութերի ոչնչացման համար 

 չի պարունակում թունավոր նյութեր: 
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Թերություններն են 

 Դանդաղ տաքացում-դիֆֆուզիան և ներթափանցումը դանդաղ է 

 ջերմապարունակությունը քիչ է 

 երկար է տևում 

 բարձր ջերմաստիճանային ռեժիմ է կիրառվում, որը վնասակար է շատ նյութերի համար 

 չի կարելի կիրառել ջրային լուծույթների համար 

 Ճշգրիտ հսկումը ավելի դժվար է քան  հագեցած գոլորշու դեպքում: 

 

Կիրառում են 

 ապակյա տարաների համար 

 մետաղյա սարքավորումների 

 յուղեր, յուղային լուծույթներ 

 փոշիներ, հատկապես անօրգանական բնույթի, որոնք կդիմանան բարձր 

ջերմաստիճանին, այսպիսով կոչնչանան  սպորները և պիրոգեն նյութերը/ օր.տալկ, 

կերակրի աղ/: 

 

Գազային մանրէաջնջում 

Հիմնականում կիրառվում է էթիլեն օքսիդ: Ինակտիվացնում է գրեթե բոլոր մանրէները, նյութերի 

վրա չթողնելով նախորդների վնասակար ազդեցությունը: 

Պարզ ցիկլիկ եթեր է. 

 

Սենյակային ջերմաստիճանում անգույն գազ է, եթերի բնորոշ հոտով, 10.8 օC-ում 

հեշտությամբ վերածվում է հեղուկի: Հերմետիկ խցի մեջ մղում  են էթիլեն օքսիդի և ածխաթթու գազի 

խառնուրդ  9:1 հարաբերությամբ:Թողնում են  4-6 ժամ 43-45 օC -ում: Մանրէաջնջումից  հետո էթիլենի 

օքսիդը հեռացվում է մանրէազերծ օդի կամ ազոտի հոսքով 14 օրվա ընթացքում, կամ վակուումով: 

Առավելությունները. 

 Շատ նութեր կարելի է մանրէաջնջել առանց վնասելու դրանց 

 հատկապես կիրառելի է ջերմաանկայուն նյութերի համար, կարող է ազդել սենյակային 

ջերմաստիճանում 

 Լավ դիֆֆուզիոն, ներթափանցման ունակությունը: Կարող է անգամ թափանցել 

փաթեթավորված նյութի մեջ և հեշտությամբ դուրս գալ: 

 

Թերությունները. 

 Դանդաղ գործընթաց է: Եվ ազդման և դեսորբցիայի համար երկար ժամանակ է 

անհրաժեշտ 

 Թանկ եղանակ է նախորդների համեմատ 

 Հրավտանգ և պայթունավտանգ է 

 Թունավոր է 
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 որոշ նյութերի հետ շփվելուց կարող է առաջացնել առավել թունավոր նյութեր- կարող 

է փոխազդել  քլորի իոնների հետ, առաջացնելով թունավոր նյութեր, էթիլեն քլոր 

հիդրին,  2-քլորէթանոլ, ջրային միջավայրում՝ գլիկոլ  

 ունի մուտագեն և քաղցկեղածին/կանցերոգեն/ հատկություն, այդ պատճառով էլ 

երկար ժամանակ պետք է թողնել, ազատվելու համար մնացորդային էթիլեն օքսիդից: 

Կարգավորվում են մանրէաջնջման պարամետրերը - ժամանակը, ջերմաստիճանը, 

խոնավությունը, էթիլեն օքսիդի կոնցենտրացիան: 

Կիրառում են մանրէաջնջելու-սարքավորումներ /բրոնխոսկոպ, էնդոսկոպ, ֆարինգոսկոպ/, 

ռետինե վիրաբուժական ձեռնոցներ, կատետորներ, ներարկիչներ, փաթեթավորված ջերմանկայուն 

դեղամիջոցներ/ պլասմասսայե փաթեթավորմամբ/: 

 

Ճառագայթային /ռադիացիոն/    մանրէաջնջում 

 

Ռադիացիան  կարող է բաժանվել երկու խմբի՝    

1/ էլեկտրամագնիսական  ճառագայթներ  

 2/ արագացված մասնիկների հոսք: 

 

1-ին խմբում ընդգրկված են  

 ինֆրակարմիր ճառագայթները 

 ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները 

 ռենտգենյան ճառագայթները  

 գամմա ճառագայթները 

 միկրոալիքների էներգիան 

 տեսանելի լույսը: 

 

 

2-րդ խմբում 

 ալֆա ճառագայթում 

 բետտա ճառագայթում/ բարձր արագության (էլեկտրոններ/ 

 նեյտրոններ և պրոտոններ: 

  

Մանրէաջնջման համար կիրառվում են 

1. ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները 

2. գամմա ճառագայթները     

3. բարձր արագության էլեկտրոնները /բետտա ճառագայթման տեսակ/: 

 

 Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները համարվում են չիոնիզացնող, սրանք 

հիմնականում կիրառվում են գործիքների, օդի, մակերեսների մանրէաջնջման համար, որովհետև 

նրանց թափանցելիությունը փոքր է, կլանվում են ապակու և պլաստմասսայի կողմից: Կարող է 

կիրառվել նաև խմելու ջրի մշակման համար: 
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 Գամմա ճառագայթները և բարձր արագության  էլեկտրոնները իոնիզացնող են: Վերջիններս 

էլ հենց հիմնականում կիրառվում են դեղանյութերի մանրէաջնջման համար: Իոնիզացնող 

ճառագայթումը կարող է առաջացնել մոլեկուլների ակտիվացում, իոնիզացիա, իսկ ջրի 

առկայության դեպքում նաև ազատ ռադիկալների առաջացում, որոնք լինելով հզոր օքսիդիչ 

գործոններ, վնասում են կենդանի բջջի էսենցիալ մոլեկուլները: 

Ռադիացիայի հիմնական նպատակակետը դա մանրէների ԴՆԹ-ն է, սակայն կարող են ազդել 

նաև ՌՆԹ-ի, ֆերմենտների կամ թաղանթների վրա: Բարձր արագություն էլեկտրոններին 

հաղորդում են հատուկ սարքեր, արագացուցիչներ/ Վան դե Գրաֆի արագացուցիչը ԱՄՆ-ում/: 

Գամմա ճառագայթները- 60Co, 137Cs իզոտոպներով:  

  Այս եղանակի առավելություններն են 

 ջերմաստիճանը նկատելիորեն չի բարձրանում 

 գործընթացը շարունակական կարող է լինել, որովհետև կարճ է տևում և միանգամից շատ նյութեր 

կարող են մանրէաջնջվել 

 մանրէաջնջումը կարող է իրականացվել նաև վերջնական փաթեթավորումից հետո 

  կարելի է շատ լավ հսկել 

 կարելի է մանրէաջնջել չոր, խոնավ, սառեցված նյութեր: 

  

Այս եղանակի սահմանափակումը հանդիսանում է այն, որ  

1/ շատ նյութեր քայքայվում են, լուծույթում կուտակվում են քայքայման պրոդուկտները, օրինակ 

ջրածնի պերօքսիդ: Այդ պրոցեսի թուլացման նպատակով. 

 կայունացնող նյութեր են ներմուծում, որոնք ռադիոլիզի պրոդուկտների ակցեպտոր են 

 կրիոռադիացիա: Լուծույթը նախապես սառեցնում են և ճառագայթում, քիչ ռադիոլիզ է կատարվում 

 մանրէաջնջող դոզաների փոխարեն կիրառում են ենթադոզաներ/ կրկնվող ճառագայթում/ 

 

2/ թանկ է 

3/ վտանգավոր է անձնակազմի համար, անհրաժեշտ է պաշտպանական միջոցառումներ կիրառել 

 

Կիրառվում է ներքոհիշյալի մանրէաջնջման համար 

 պլաստմասսայից ներարկիչներ 

 կատետորներ 

 կետգուտ 

 նշտարներ 

 աչքի դեղաթաղանթներ 

 պոլիէթիլենից թաղանթներ 

 ալյումինե ֆոլգաներ փաթեթավորման համար 

  պլաստմասսայից տարաներ: 

Դեղանյութերի համար կիրառումը դեռ սահմանափակ է, որովհետև  նկատելի են անցանկալի 

ազդեցություններ: 

 

 



53 

 

Դեղերի պատրաստումը ասեպտիկ պայմաններում 
 

Ասեպտիկ տեխնիկան դա դեղերի պատրաստումն է մանրէազերծ ելանյութերից այնպիսի 

եղանակներով, որոնք բացառում են կենդանի մանրէների առկայությունը պատրաստի 

արտադրանքում:  

Անպայմանորեն ասեպտիկ պայմաններում են պատրաստվում  

• Աչքի և պարենտերալ այն դեղաձեւերը, որոնք չեն մանրէաջնջվելու վերջնական 

փաթեթավորված վիճակում  

• Ֆիլտրմամբ մանրէաջնջվող դեղերը: 

 

Պահանջներ, որոնք անհրաժեշտ են խստորեն պահպանել հասնելու անհրաժեշտ ասեպտիկայի 

• Մանրէազերծ ելանյութեր  

• Մանրէազերծ սարքավորումներ  

• Վերահսկելի միջավայր  

• Մանրէազերծ տարաներ  

• Հմուտ անձնակազմի կողմից կիրառվող համապատասխան գործողություններ: 

  

Ասեպտիկ տեխնիկան ներառնում է 

• Լամինար/ միակողմ/ ֆիլտրված օդային հոսքի ապահովման համակարգ  

• Համապատասխան / պաշտպանիչ/ հանդերձանք  

• Մասնագիտացված անձնակազմ  

• Համապատասխան գործողությունների տեխնիկա:  

 

Կիրառվող սկզբունքներ 

• հնարավորության դեպքում «Ձեռք չտալու» տեխնիկայի կիրառում  

• օդի աղտոտման կրճատում մինչև նվազագույնի 

• գործողությունների կատարում օդի ֆիլտրված լամինար հոսքի ներքո  

• լամինար հոսքով մեկուսարանների կիրառում:  

 

Մանրէաջնջում ֆիլտրմամբ 

Մանրէաջնջման այս եղանակը կոչվում է նաև ‘’սառը մանրէաջնջում’’: 

Այն իրականացնում են թաղանթային ֆիլտրերով, որոնք պահում են 0.22 մկմ և ավելի մեծության  

մասնիկներին: 

Առավելությունները  

• Ամուր են 

• Ապահովում են հոսքի բարձր արագություն/ արտադրողականություն 

• Թելիկներ կամ այլ մասնիկներ բաց չեն թողնում  

• Փոքրագույն ադսորբցիա ունեն, որը չի ազդում կոնցենտրացիայի վրա  

• Չեն փոխազդում ֆիլտրվող դեղանյութերի հետ:  

Սակայն վերջին հատկությունները բնորոշ են ոչ բոլոր թաղանթային ֆիլտրերին: Այսպես՝ 

պոլիպեպտիդային բնույթի նյութերը ադսորբվում են որոշ թաղանթային ֆիլտրերով:  

Սակայն ստեղծվել են պոլիսուլֆոնային և դիֆտոր պոլիվինիլիդինային ֆիլտրեր, որոնք չեն 

ադսորբում այդ նյութերը: Թաղանթային ֆիլտրերի ամենաշատ կիրառելի տեսակներից են ցելյուլոզի 

էսթերներից, նայլոնից, պոլիսուլֆոնից, դիֆտոր պոլիվինիլիդինից, պոլիկարբոնատից, 

պոլիտետրաֆտորէթիլենից/ տեֆլոն/ պատրաստվածները:  
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Թաղանթային ֆիլտրերը հիմնականում խցանվում են այնպիսի մասնիկներով, որոնց 

չափսերը մոտ են  ֆիլտրի ծակոտիների չափսերին: Խցանումները կանխվում են 

նախաֆիլտրերով: 

Բացի թաղանթային ֆիլտրերից մանրէաջնջող ֆիլտրման նպատակով ավելի հազվադեպ 

կիրառում են նաեւ Բորոսիլիկատային ապակյա ֆիլտրեր,որոնք ջարդվող են, դժվար են 

մաքրվում և արտադրողականությունը ցածր է: կիրառվում են նաև կերամիկական ֆիլտրեր:  

 

Մանրէաջնջող ֆիլտրերի ստուգումը/ թեստ/ 

 

Բակտերիոլոգիական թեստ  

• ,Serratia marcescens ե մանրէի շտամի անցկացմամբ: Այն կիրառվում է  

իր չափսերի պատճառով՝ 0.3-0.4 մկմ, արագ զարգանում է աէրոբիկ պայմաններում և առաջացնում 

է հեշտ հայտնաբերվող / ճանաչվող /կարմիր պիգմենտ: 

• «Առաջին պղպջակի» եղանակ:  

 

Մեծածավալ ներարկման լուծույթների պատրաստում 

Դրանցից են  

• ինֆուզիոն հեղուկներ  

• ընդհանուր հարմարսողական/պարենտերալ/   սնուցման հեղուկներ  

• ներերակային հակաբիոտիկներ  

• Դիալիզային հեղուկներ  

Այս եղանակով  օրգանիզմ են ներմուծվում ածխաջրեր, ամինաթթուներ, 

էլեկտրոլիտներ:  

 

Տարաները 

• Ապակյա շշեր  

• Պոլիվինիլքլորիդից չջարդվող/ կոշտ/ բանկաներ, բալոններ  

• Կիսակոշտ պոլիէթիլենային տարաներ:  

Ապակու  առավելությունը թափանցիկությունն է և  քիմիական իներտությունը: Կիրառվում են 

այնպիսի նյութերի դեպքերում, որոնք համատեղելի չեն պլաստմասսայի հետ: 

Թերությունները. 

• Ավելի ծանր են ևդժվար տեղափոխելի  

• Ջարդվող են  

• Տարայի մեջ ճնշման հավասարակշռությունն ապահովելու նպատակով հաճախ հարկ է 

լինում օդային ֆիլտրով մուտք ապահովել:  

• Հնարավոր է ապակյա մասնիկների անցում լուծույթ  

• Վզիկի վնասումը կարող է պատճառ հանդիսանալ լուծույթի աղտոտման:  

ՊՎՔ-ից պատրաստված  տարաները ավելի հաճախ են կիրառվում  

 Ապահովում են երկու մուտք- ինֆուզիոն լուծույթի եւ դեղանյութի առանձին 

 Դիմանում են հարվածին  

  Ճկուն են:  

Թերություններն են 

 .Խոնավություն կարող է թափանցել  

 Որոշ չափով կարող են դեղանյութ ադսորբել  
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 Ջերմային մանրէաջնջումը եղանակը ավելի երկար է/ ավելի դժվար է ջերմություն 

հաղորդվում /: 

 

Կիսակոշտ տարաները 

• Ավելի ընդունելի են դեղանյութի համար, քանի որ քիչ են ադսորբում և փոխազդում  

• Չեն ջարդվում:  

Սակայն սրանք նույնպես մանրէաջնջման երկար ժամանակի կարիք ունեն: 

• Պլաստմասսայե տարաների պատրաստման համար այժմ հաճախ կիրառվում են, “ձուլող-

լցնող –փակող” համակարգերը: 

Այն իր հոսքային գծում  ընգրկում է-պլասմասսայի հալում, տարայի ձևավորում, լցնում և փակում; 

 Ապահովվում է բարձր որակի մաքրություն եւ ասեպտիկ պայմաններ: 

 

Ներարկման դեղաձևերի որակի հսկումը 

• Մանրէազերծություն  

• Պիրոգենության բացակայություն/ ապիրոգենություն/ 

• Մասնիկների առկայութան բացակայություն  

• Հերմետիկություն:  

 

Մանրէազերծություն. 

• Նախ հատուկ թեստ-մանրէների վրա ստուգում են դեղանյութի կամ օժանդակ նյութի 

հակաբակտերիալ ազդեցությունը, այն հայտնաբերելուց ինակտիվացնում են, հետո 

համապասխան միջավայրերում ցանքսից հետո որոշում մանրէազերծությունը: 

Թաղանթային ֆիլտրման եղանակով: Սա կիրառվում է, եթե դեղանյութը հակաբիոտիկ ազդեցություն 

ունի: 

 

Պիրոգենության թեստ 

• Լաբորատոր Ճագարների վրա: 

Այս եղանակը դեղերի  դեպքում ավելի քիչ կիրառելի է, քանի որ դեղանյութի ազդեցությունը կարող 

է քողարկել սպասվող տենդի սիմպտոմները: 

• Ավելի կիրառելի է ԼԱԼ թեստը, որը բիոքիմիական թեստ է ավելի պարզ է, արագ և զգայուն:  

Մեխանիկական մասնիկների առկայությունը 

Մասնիկները հիմնականում լինում են  

• Ապակյա  

• Ռետինի  

• Չլուծված նյութերի  

Անթույլատրելի մասնիկների չափսերը ճշգրիտ չի որոշվել, սակայն առաջարկվել է որպես հիմք 

ընդունել էրիթրոցիտների չափսերը՝ 4.5 մկմ, 

Այսինքն մոտ 5 մկմ եվ ավելի չափսերի մասնիկները պիտի հեռացվեն:  

 

Հսկման եղանակները 

• Տեսողական/Վիզուալ/ եղանակը: Անզեն աչքով սև և սպիտակ ֆոների վրա: Ամպուլաները 

ձեռքով պտտում են, որպեսզի առաջանա սպիրալաձև  հոսք: Պղպջակների պայթելուց հետո 

60 վատ լամպի լուսավորությամբ դիտում են: Սև ֆոնի վրա երևում են ապակյա փոշին, 

թելիկները, սպիտակ ֆոնի վրա- լուծույթի գույնը, մուգ մասնիկները, ապակու 

ամբողջականությունը: Շատ սուբյեկտիվ եղանակ է: Սխալի տոկոսը 30% է:  
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Վիզուալ- օպտիկական եղանակ 

• Ոսպնյակների, լազերային ճառագայթների օգտագործում: Բոյկոյի սարքով: 

• Օպտիկական եղանակը- 

ֆոտոէլեմենտների միջոցով են գրանցում: 

 

• Թաղանթային մանրադիտակային եղանակ: Անց են կացնում թաղանթային ֆիլտրի միջով և 

հաշվում մասնիկները մանրադիտակի միջոցով:  

Հոսքային եղանակ-  

• Լուծույթը անցնում է փոքր տրամաչափման անցքի՝ խողովակի/ 10 մկմ/ միջով: Խողովակի 

երկու կողմերում կան էլեկտրոդներ: Մեխանիկական մասնիկները փոխում են հոսանքի ուժը 

և սարքը գրանցում է այդ իմպուլսը: 

•   

Աչքի դեղաթաղանթներ/ ԱԴԹ/ 

 

Պատրաստվում են կենսահամատեղելի պոլիմերներից, որոնց մեջ ներմուծվում է դեղանյութը: 

Երկարացվում է դեղի ազդեցությունը, կրճատում ներմուծումների թիվը: 

• Երկարությունը  6,0-9,0 մմ 

• Լայնությունը  3,0-4,5 մմ 

• Հաստությունը  0,35 մմ 

• Միջին կշիռը   0,015 գ  

• ԱԴԹ/ աչքի կոնյունկտիվային պարկում տեղադրելուց հետո 10-15 վրկ անց դառնում է

 էլաստիկ,  20-30 ր անց  մածուցիկ թանձրուկ,  75-90ր անց լրիվ լուծվում է/ 

հեղուկանում/, առաջացնելով հավասար շերտ:  

 Կիրառվող թաղանթագոյացուցիչներից են պոլիակրիլամիդը, պոլիվինիլ սպիրտը,  

Կարբօքսիմեթիլցելյուլոզի նատրիումական աղը: 

Արտադրության  տեխնոլոգիան 

Ռեակտորում նախ ստանում են պոլիմերի 16-18 % լուծույթ; Դրա համար խառնում են 96 % էթանոլի 

հետ, հետո ավելացնում են ջուր,  տաքացնում են մինչև 50 0C, խառնում են մինչև լրիվ լուծվի, 

սառեցնում են մինչև 300C և ֆիլտրում են :  

Առանձին պատրաստում են դեղանյութի լուծույթը և ներմուծում են պոլիմերի լուծույթի մեջ  

• Ստացվածը հոմոգենացնում են խառնմամբ և ցենտրիֆուգում են  օդի պղպջակների 

հեռացման համար: 

• Ստացված լուծույթը հատուկ ճեղքով սարքի միջոցով անց են կացնում 0.14-մ/ր արագությամբ 

ընթացող մետաղական ժապավենի վրա/ մշակված էթանոլով և չորացնում են 5 գոտիանոց 

չորացման խցում/40-480C /, 38 0C –ում հանում են և փաթաթում, թողնում են 6-8 ժամ 

դեֆորմացիոն լարումները հանելու համար:  

Կտրատում են հատուկ շտամպներով և 30-ական տեղադրում դոզատորների մեջ:  

• Մանրէաջնջումը՝ գամմա ճառագայթմամբ կամ քիմիական եղանակով: 

• Որակը՝ֆիզ-քիմ հատկություններ, հարթ, ճաքերի բացակայություն, էլաստիկություն, 

ամրություն, փայլ:  

Աչքի հեռանկարային դեղաձևեր են համարվում 

 

Լամելներ  

ձվաձև սկավառակներ տրամագիծը՝ 3 մմ:/ Պատրաստվում են ժելատինից, բաղադրության 

մեջ ավելացնելով  դեղանյութ:  
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Մինիսմներ  

միանգամյա օգտագործման պոլիմերային զետեղարաններ են- հեղուկ/ 4-12 կաթիլ կամ 

քսուք/ 0,5 գ/: Հեշտ են անջատվում թեթև ճնշմամբ, հեշտ են դոզավորվում: 

 

 

 

Աերոզոլներ 

 

Աերոզոլները աէրոդիսպերս համակարգեր են, գազային դիսպերս  միջավայրով և ազատ 

հեղուկ կամ կարծր դիսպերս ֆազով:  

  Դեղագործական  տեսակետից աերոզոլային դեղաձևը դա պատրաստի դեղաձև է, 

որում դեղանյութերը լուծված, սուսպենզված կամ էմուլգացված վիճակում գտնվում են հատուկ 

բալոնից դուրս մղվող գազում: Առանձնանում է նրանով, որ հատկությունները կախված են 

փաթեթավորումից /բալոն և փական/ և պրոպելլենտներից:  

Աէրոզոլային բալոնները կարող են լինել ապակյա, պոլիմերային նյութերից կամ մետաղյա: 

Պատերը պետք է լինեն հավասարաչափ ամուր, քիմիապես կայուն, իներտ: 

 Ապակյա բալոնները քիմիապես կայուն են, հնարավոր է հետևել պարունակությանը, սակայն 

կիրառվում են միայն ցածր ճնշման և պրոպելլենտների քիչ պարունակության դեպքում: 

  Ալյումինե բալոնները թեթև են, դիմանում են բարձր ճնշմանը, ավելի կայուն են այլ 

մետաղներից պատրաստված բալոնների համեմատ, սակայն անթափանց են և անհամատեղելի որոշ 

լուծույթների, պրոպելլենտների հետ, ներսից ծածկվում է  էպօքսիդային շերտով:  

Բալոնները հերմետիկորեն փակվում են փականային ցայտացրող հարմարանքով, որոնք 

կարող են լինել. 

Դոզավորող – հիմնականում ինհալացիոն աերոզոլների դեպքում է, փականի յուրաքանչյուր 

սեղմելուց մեկ դոզա է ցայտացրվում: 

Անընդհատ-  սեղմած պահված վիճակում ապահովվում է անընհատ հոսք 

 

 

Աէրոզոլային դեղաձևերի առավելությունները. 

 Դեղանյութի աղտոտումը փոքրագույնն է  

 Մեծ կայունություն  
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 Չի գրգռում, սառեցնող ազդեցություն է ունենում  

 Հեշտ է վերահսկումը- դեղաչափը, մասնիկների ձևը և չափերը  

 Հարմար են օգտագործման տեսանկյունից  

 Կոմպակտ են, հարմար պահպանման ժամանակ 

 Մաքուր գործընթաց է 

 Արդյունավետ է մեծ դիսպերսվածության շնորհիվ  

 

Աերոզոլների տեսակները 

Ինհալացիոն- առաջացնում են օդա-կաթիլային մշուշ/ տարածական ցայտացրում/, 

մասնիկների չափերը փոքր են 50 մկմ-ից:  1 վրկ-ում ցայտացրում է 120 մլն մասնիկներ, 1ժ 

կայունությամբ: 

Թաղանթառաջացնող  աերոզոլներ/մակերեսային  ծածկույթներ/- ավելի մեծ/ 20-200 մկմ/ և 

խոնավ մասնիկներ են ցայտացրում: Արտաքին օգտագործման համար են:  

  Գազավորված/աէրացված/Փրփուրային և ցնցուղային /100-200 մկմ/- քսուքներ, լինիմենթներ- 

դերմատոլոգիա, պրոկտոլոգիա, գինեկոլոգիա:  

Կլինիկական կիրառումը 

Տեղային ազդեցություն- մաշկի և օրգանիզմի խոռոչների միջոցով/ քիթ, բերանի խոռոչ, աչք, 

ուղիղ աղիք…/ մաշկային հիվանդություների, այրվածքների ժամանակ որպես տեղային 

անզգայացնող, հակաբորբոքային, անտիսեպտիկ, հակասնկային, հակաբեղմնավորիչ/: 

Դերմատոլոգիա,գինեկոլոգիա, պրոկտոլոգիա, վիրաբուժություն:  

Առավելություները. 

1. Հավասարաչափ նուրբ շերտի առաջացում  առանց դիպչելու վնասված տեղամասին   

2. Հարմարավետություն 

3. Փոքրագույն աղտոտում    

4. Ներմուծում դժվար մատչելի տեղամասեր:  

 

Շնչառական  համակարգի միջոցով կիրառվող աերոզոլներ 

 

Ներքոհիշյալ պատճառներով ինհալացիոն աերոզոլները նպատակահարմար է կիրառել և 

շնչառական օրգանների հիվանդությունների բուժման, պրոֆիլակտիկայի նպատակով և ընդհանուր 

թերապիայի համար 

 Թոքերի մեծ մակերես - ալվեոլների շնորհիվ-70-80մ2  

 Թոքերի մազանոթների խիտ ցանց և թափացելիություն /օդ - արյուն բարակ արգելքը/  

 Լյարդի, ստամոքսաղիքային ուղու շրջանցում 

Ինհալացիոն աերոզոլները ստեղծում են  մեծ գումարային մակերես-12000սմ2/1 մլ-ում 15 մլն 

կաթիլ: 

Ինհալացիոն աերոզոլների կիրառման առավելություններն են 

 Բարձր կենսամատչելիություն 

 Դեղի արագ ազդեցություն 

 Փոքր դոզաների կիրառում 
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 Կողմնակի ազդեցություններից խուսափում 

 Կիրառում այն դեպքերում, երբ դեղը դժվար է ներծծվում բերանի խոռոչից 

 

Աերոզոլային մասնիկների տեղաբաշխումը շնչուղիներում 

 

Պայմանավորված  է հետևյալ գործոններով.  

 Դեղանյութի ֆիզիկաքիմիական հատկություններ  

 Դեղաձևը, նրանից անջատման հնարավորությունը 

 Պատրաստման եղանակը 

 Հիվանդի վիճակը, հատկապես շնչառությունը 

 

Մասնիկների ֆիզիկաքիմիական հատկություները 

Ամենակարևորը մասնիկների չափերն են:  Բնորոշվում է  աէրոդինամիկ տրամագծով-, dա որը 

ֆիզիկական տրամագծի - dֆ և խտության՝ ρ- քառակուսի արմատի արտադրյալն է. 

 

Մասնիկների բաշխման մեխանիզմները 

 Իներցիալ հարված/ բախում/ 

 Սեդիմենտացիա/ նստեցում/ 

 Դիֆֆուզիա 

 Այլ մեխանիզմներ  

 

 

Իներցիալ հարված 

Շնչելուց փոխվում է օդի հոսքի ուղղությունը և մասնիկները, որոնք մեծ զանգված ունեն 

իներցիայի հետևանքով հարվածում են շնչուղիների պատերին: Առավելապես բնորոշ է մեծ 

մասնիկների համար, որոնց տրամագիծը  >5մկմ-10մկմ և վերին շնչուղիներում են մնում: Այս 

մեխանիզմը հիմնականն է քթում, բերանում, կոկորդում, շնչափողում տեղաբաշխվելու համար: 

Շարունակվող ուժեղ շնչառության դեպքում բաշխման այս  մեխանիզմի դերը նվազում է: 

 

Գրավիտացիոն նստեցում.  

/ Սեդիմենտացիա/ 

 

Մասիկների նստեցման օրինաչափությունները կարելի բացատրել Ստոքսի օրենքով  

(ρ1- ρ2) gd2 

U=   -------------------- 

18 η 



60 

 

 ρ1, ρ2- մասնիկների, օդի խտությունները  

d- մասնիկների տրամագիծը 

η -  օդի մածուցիկությունը 

g- ազատ անկման արագացումը  

 Այս մեխանիզմը գործում է հատկապես 0.5- 3 մկմ մեծության մասնիկների համար:  

Գործոններ, որոնք մեծացնում են  սեդիմենտացիայով բաշխման չափը. 

 Մասնիկների չափերի մեծացում 

 Դանդաղ շնչառություն/ շնչառության դադար/ 

Կարևոր մեխանիզմ է հատկապես 0.5-3 մկմ մեծության մասնիկների համար, որոնք հասնում են 

ալվեոլներ:  

 

Դիֆուզիա 

 

Մասնիկները  մոլեկուլների հարվածներից  ենթարկվում են  Բրոունյան  շարժման: Այս 

շարժման արդյունքում  կատարվում է տեղաշարժ  դեպի շնչուղիների պատերը:  Շարժման 

արագությունը հակադարձ համեմատական է մասնիկների չափերին և առավել գործում է 0,5մկմ -ից 

փոքր մասնիկների համար: Այս մեխանիզմը հիմնականում գերակշռում է ունենում բրոնխեոլներում, 

ալվեոլներում:  

  Այլ մեխանիզմները. Առավել քիչ դեր ունեն հետևյալ մեխանիզմները.  

 Շատ մեծ մասնիկները մեխանիկորեն բռնվում են, կառչում են պատերից:  

 Էլեկտրաստատիկ մեխանիզմով, եթե ունեն պատին հակառակ լիցք:  

 

Բաշխման  մեխանիզմների նշանակութունը 

 5 կմ-ից մեծ- իներցիալ բաշխում- վերին շնչուղիներ  

 1-5 մկմ- սեդիմենտացիա- ստորին շնչուղիներ  

 1 մկմ-ից փոքր- Բրոունյան դիֆուզիա- ստորին շնչուղիներ, սակայն 0.5 մկմ մասնիկները մեծ են 

դիֆուզիայի համար և փոքր իներցիալ բաշխման, սեդիմենտացիայի համար, այդ պատճառով էլ 

հաճախ արտաշնչվում են: 

 

Ինհալացիայի կատարման եղանակի նշանակությունը 

Կարևոր գործոններ են 

 Ներշնչված ծավալը 

 Հոսքի արագությունը 

 Շնչառության դադարեցումը ներշնչման վերջում  
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Աերոզոլների արտադրությունը 

Արտադրական փուլերը 

1. Խտանյութերի պատրաստում 

2. Պրոպելլենտների պատրաստում  

3. Բալոնների լցնում  

4. Որակի ստուգում  

5. Մակնիշավորում  

 

Բաղադրությունը 

Խտանյութ 

Պրոպելլենտ 

 

Խտանյութ 

 Դեղանյութ 

 Հակաօքսիդանտ 

 Մակերևույթային Ակտիվ Նյութ  

 Լուծիչ  

  Աերոզոլների ճնշումը պայմանավորված է պրոպելլենտների և խտանյութերի 

բնույթով և քանակով: 

Պրոպելլենտներ 

Ապահովում են որոշակի ճնշում աէրոզոլային բալոնում և նպաստում դրա պարունակության 

դուս մղմանը: Պրոպելլենտներին ներկայացվող պահանջները. 

1. Բարձր ճնշման տակ վերածվեն հեղուկի  

2. Հագեցած գոլորշիների ճնշումը 20oC-ում՝  2-մթն.  

3. Քիմիապես կայուն լինեն  

4. Քիմիապես համատեղելի լինեն դեղանյութերի հետ  

5. Չունենա գրգռիչ ազդեցություն մաշկի և լորձաթաղանթի վրա 

6. Էկոլոգիապես անվտանգ լինեն  

 

Պրոպելլենտների տեսակները 

 

1. Հեղուկացված գազեր 

 ա/ Մեթանի քլորֆտոր ածանցյալները /ֆրեոններ/ 

 լրիվ տեղակալված-տրիքլորֆտորմեթան/ CCl3F/, դիֆտորդիքլորմեթան/ CCl2F2 /  

 մասնակիորեն տեղակալված- դիքլորֆտորմեթան/ CHCl2F, տրիֆտորմեթան/ CHF3 /  

 բ/ Սահմանային ածխաջրածիններ/պրոպան, ն-բութան,իզոբութան/ 

2. Սեղմված գազեր-  

ածխաթթու գազ, ազոտ, ազոտի օքսիդ  
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Տրիքլորֆտորմեթան/ CCl3F/ դիֆտորդիքլորմեթան/ CCl2F2 / 

Առավելությունները. 

 Քիմիապես կայուն 

 Կենսաբանորեն իներտ  

 Բարձր մաքրություն 

 Ապահովում են բարձր ճնշում  

Թերությունները  

 Քայքայում են օզոնային շերտը  

 Թանկ է 

Կիրառվում է միայն բրոնխեալ ասթմայի և որոշ այլ թոքային հիվանդություների բուժման համար  

 

Դիքլորֆտորմեթան/ CHCl2F/ Տրիֆտորմեթան/ CHF3 / 

 

Առավելությունները. 

 Քիմիապես կայուն է և կենսաբանորեն իներտ  

 Մաքրության և բարձր ճնշման ապահովում 

 Չի քայքայում օզոնային շերտը  

Թերությունները  

 Թանկ է 

 Վատ լուծիչ է   

 

Սահմանայինածխաջրածիններ 

/պրոպան, ն-բութան, իզոբութան/ 

Առավելությունները. 

 Էժան է 

 Լավ լուծիչ է 

 Քանի որ հիդրոլիզ չի կատարվում, նպատակահարմար է կիրառել ջրային հիմքով աերոզոլների 

համար 

Թերությունները  

 Հրավտանգ և պայթյունավտանգ է 

 Որոշ թունավորություն ունեն 

 

 

Սեղմված գազեր 

Առավելություններ 

 Թունավոր չեն և քիմիապես իներտ են 

 Էժան են և մաքուր 
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Թերություններ  

 Ճնշումը փոքրանում է քանակի քչացման հետ և բալոնի պարունակությունը լրիվ դուրս չի մղվում  

 Ցայտացրվող մասնիկների չափսերը մեծ են 

 Պահանջվում է ոչ ցնդելի համալուծիչ  

 

Բալոնների լցնումը 

1.Սառը լցնում- Խտանյութը և պրոպելլենտը սառեցնում են մինչև -30oC, լցնում և  փակում են 

փականային հարմարանքով: 

Թերությունը. ջրային լուծույթները վերածվում են  սառույցի; 

2. Ճնշման տակ-սենյակային ջերմաստիճանում 

Առավեությունները. 

 Միջավայրը քիչ  է աղտոտվում 

 Պրոպելլենտի քիչ կորուստ է կատարվում 

 

Որակի ստուգումը 

 Դեղանյութի քանակական և որակական անալիզ 

 Ամրությունը: Հիդրավլիկ փորձարկումների ժամանակ բալոնը պետք է դիմանա 

աշխատանքայինը 1.5-2.5 անգամ գերազանցող Ճնշմանը 

 Հերմետիկությունը՝ 45-50oC. վաննայում 20-25ր: Պղպջակներ չերևան  

 Զանգվածը՝ կշռումով  

 Մասնիկների չափսերը 

 Դոզավորող փականի ճիշտ  և հաստատուն աշխատանք 

  

Աէրոզոլների բալոնի/պիտակի/վրա նշվում է`  

 Ուղղակիորեն չշնչել  

 Աչքերից, լորձաթաղանթներից հեռու կիրառել  

 Պահումը հով տեղում  

 Պահպանել հարվածներից, արևի ճառագայթներից:  

Պահեստներում անհրաժեշտ է մաքուր օդ, 2մ ջեռուցման սարքերից հեռու:  

 

Աէրոզոլային դեղաձևերի թերությունները 

 

 Թանկ են 

 Ժամանակի ընթացքում մղման որակը որոշ չափով վատանում է  

 Հրավտանգ են 

 Պատրաստումը բարդ է 

 Բալոնի ներսում ճնշման առկայությունը  

Շատ մաշկային և քթի աէրոզոլների համար կիրառում են մեխանիկական միկրոպոմպեր: 
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Դեղերի փաթեթավորումը 

 

Պատրաստի դեղաձևերի փաթեթավորման հետ կապված խնդիրները պետք է գտնվեն 

արտադրողի մշտական ուշադրութjան կենտրոնում, քանի որ փաթեթավորման վրա կատարվող մեծ 

նյութական ծախսերը, նրա ոչ ճիշտ ընտրությունը բերում է որակի վատացման  և մեծ նյութական 

կորստի:  Փաթեթավորումը արտադրական գործընթացի եզրափակիչ  էտապն է: Այն մի միջոց 

է, որն ապահովում է ապրանքի/ տվյալ դեպքում դեղի/ պաշտպանվածությունը, պատշաճ տեսքը, 

հարմարավետությունը,  համապատասխանությունը իր անվանը/նույնականությունը/, անհրաժեշտ 

տեղեկատվությունը նրա պահպանման, տեղափոխման, ցուցադրման և օգտագործման ժամանակ: 

Փաթեթավորումը նաև տվյալ արտադրության  և սպասարկման կուլտուրայի ցուցանիշն է:   

 Այն նյութը, որից պատրաստված է տարան, կոչվում է փաթեթավորման նյութ:

 Փաթեթավորման դերը բավականին բազմապլանային է.  

 պաշտպանվածությունը անցանկալի գործոններից 

 ռացիոնալ միավորի ստեղծում ապահովելու նրա պահեստավորումը, բեռնավորումը, 

տեղափոխումը, բեռնաթափումը, վաճառքը 

 մարկետինգային  Ֆունկցիաները/ ռեկլամ և այլն/:  

 Վերը նշված ֆունկցիաները փաթեթավորումը կատարում է դեղի ամբողջ  ճանապարհի 

ընթացքում սկսած արտադրողից մինչև օգտագործողը. Այն դադարում է կատարել իր գործը միայն 

այն ժամանակ, երբ  գնորդը փաթեթից հանում է ապրանքը և օգտագործում: 

 Ոչ մի օժանդակ նյութ, դեղանյութ, միջանկյալ կամ վերջնական արտադրանք չի կարող 

գոյություն ունենալ առանց փաթեթավորման, հետևապես փաթեթավորումը ուղեկցում է դեղի 

ամբողջ զարգացմանը, սկսած նախնական ձևավորման փուլերից մինչև  վերջնական ապրանքի  

փաթեթավորում: Մինչև փաթեթավորման ընտրությունը և բազմաթիվ վտանգի գործոնների հաշվի 

առնումը, անհրաժեշտ է հաստատել, հիմնել այն Ֆոնը, որն  ընդգրկում է ապրանքի հետ կապված 

հարցերը, շուկայի, բաշխման համակարգի, արտադրական  հնարավորությունները 

 Հետևենք փաթեթավորման դերին  դեղի զարգացման  ընթացքում:  

1. Դեղի նախաձևավորման փուլում: Այստեղ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել 

դեղանյութի, օժանդակ նյութերի  ֆիզ-քիմիական հատկություններին, դեղանյութի և 

օժանդակ նյութերի հետագա փոփոխման հնարավոր ուղիներին: 

2. Դեղի ձևավորման փուլում: Պատրաստման ժամանակ հնարավոր փոփոխությունները, 

դոզավորումը, ընդունման ուղին, հիվանդի առանձնահատկությունները/ սեռը, տարիքը/, 

դեղը սեզոնային է, թե ամբողջ տարվա համար է կիրառվում: 

3. Դեղի իրացման /վաՃառքի/ փուլում: Նաև ե՞րբ, ու՞մ կողմից, որտե՞ղ պիտի օգտագործվի: 

Կլինիկայում, տանը, թե արտահանման համար է: Բժշկական անձնակազմի օգնությամբ 

է,  թե՞ ոչ: 

4. Բաշխման ոլորտը/ ու՞ր պիտի հասցվի, ի՞նչ տրանսպորտով և այլն… 

Ամբողջացնելով կարող ենք ասել, որ փաթեթավորման ընտրությունը կախված է 

1. դեղի Ֆիզ-քիմիական, քիմիական հատկություններից 

2. հիվանդի առանձնահատկություններից/ տարիքը, վիճակը/ 

3. դեղաձևից 

4. ընդունման կամ ներմուծման ձևից 

5. պիտանելիության ժամկետից 

6. ներքին շուկայի թե արտահանման համար է… 
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  Փաթեթավորմանը ներկայացնում են հետևյալ պահանջները 

1. Անվտանգություն: Փաթեթավորման նյութում գտնվող նյութերը չպետք է անցնեն նրա հետ 

անմիջականորեն շփվող դեղանյութի մեջ/ հատկապես օրգանիզմի համար 

թունավորները/:  

2. Բնապահպանողական: Դեղի օգտագործելուց հետո  չպետք է ազդեն շրջակա միջավայրի 

վրա 

3. Կայունություն: Պահպանի իր Ֆիզ-քիմ և մեխանիկական հատկությունները անհրաժեշտ 

երկար ժամանակ 

4. Համատեղելիություն: Փաթեթավորումը չպետք է ազդի դեղի հատկությունների վրա: 

Դեղանյութերը չպետք է կլանվեն փաթեթավորման  նյութի կամ խցանի կողմից  

5. Ունենան հնարավորին չափ փոքր ծավալ և զանգված 

6. Ապահովեն փաթեթավորման ավտոմատացում/ մեքենայացում/ 

7. Փաթեթավորումը պետք է լինի նաև տնտեսապես ձեռնտու, ապահովելու համար 

վերջնական շահութաբերությունը: 

 

 Ինչի՞ց պետք է պաշտպանված լինի դեղը: Ի՞նչ գործոններ կարող են ազդել դեղի որակի վրա 

-Մեխանիկական վտանգներ/ գործոններ/ -  

հարված,  

ճնշում,  

վիբրացիա,  

մաշում,  

հատում սուր գործիքով 

 

Եղանակային կամ միջավայրի գործոնների ազդեցությունը 

Ջերմաստիճանային 

Խոնավություն 

Մթնոլորտի /օդի/  ճնշումը 

Լույսը 

Մթնոլորտային գազերը/ ածխաթթու գազ, թթվածին/ 

Մթնոլորտային փոշիները/ էլեկտրաստատիկ ուժերի դեպքում դրանք ավելի կակտիվանան/ 

 Կենսաբանական 

Մանրէաբանական 

Միջատներ և այլ կենդանական վարակներ 

Քիմիական 

Հիմնականում  դրանք փոխազդեցություններն են փաթեթավորման  նյութի և դեղանյութի միջև 

 ադսորբցիա տարայի մակերևույթին 

 որոշ ցնդելի դեղանյութեր կարող են  թափանցել և գոլորշիանալ մակերևույթից 

 անցնել դեղանյութի մեջ 

 

 Այս բոլոր գործոնները ազդում են պիտանելիության ժամկետի վրա, որն ընդգրկում է և 

պահպանման/ ստատիկ/ ժամանակահատվածը և տեղաշարժը, ցուցադրումը, մինչև 

ընդունումը: Որոշ դեպքերում էլ  փաթեթավորումը կարող է ձևավորել դեղաձև, օրինակ. 

դոզավորող աէրոզոլները: 

 

Փաթեթավորման էլեմենտներն են 
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1. տարան-սա հիմնական բաղադրիչն է և ապրանքի տեղավորման համար է 

2. լրացուցիչ փաթեթավորման էլեմենտները, կարող են պաշտպանել մեխանիկական և 

այլ գործոններից, մեծացնել ամրությունը 

3. Կափարիչը 

4. պիտակ, պիտակավորված փաթեթ, թուղթ-ներդիրը, դեղի օգտագործման հրահանգը, 

/ 

 

 Ըստ նշանակության  փաթեթավորումը լինում է 

1. Սպառողական փաթեթավորում/ սպառողի անհատական օգտագործման համար-սա իր 

հերթին լինում է առաջնային/ ներքին/  և երկրորդային: 

 Առաջնային փաթեթավորումում առկա է  անմիջական շփում   տարայի պարունակության/ 

դեղի/  հետ և վերջինիս ամբողջականության ապահովում: Շշեր, սրվակներ, աէրոզոլային 

բալոններ, ամպուլաներ, դեղապատիճներ, տյուբիկներ: 

Երկրորդային փաթեթավորումը նախատեսված է առաջնայինների պաշտպանության 

համար, ինչպես նաև ավելի ամբողջական տեղեկատվության համար:  

2. Խմբային փաթեթավորում- Միավորում է նույնանման սպառողական փաթեթավորումները, 

խմբավորում է մեկ ընդհանուր փաթեթավորմամբ /մեկ տարայում/, հիմնականում 

նախատեսված  վաճառքի համար: Արկղեր, պոլիմերային հակեր… 

3. Տրանսպորտային – կազմավորում է առանձին տրանսպորտային միավոր, որն էլ 

պահպանում է առաջնային և երկրորդային փաթեթավորումները և ապահովում է 

հարմարավետությունը տեղափոխման համար: Արկղեր, տակառներ, վաքեր…. 

 

 Փաթեթավորման տարաների բնութագրման համար կիրառվում են նաև այս տերմինները. 

 Միանվագ դոզայով տարաներ/ օրինակ ապակյա ամպուլաները/ 

 Բազմանվագ դոզայով 

 Հերմետիկ փակվող տարաներ 

 Զոդված տարաներ 

 Բացումը վկայող, եթե բացվել է մեկ անգամ, լրիվ երևում է 

 Լուսապահպանիչ, քողարկիչ 

 Երեխաներից պաշտպանող 

 Սթրիփ փաթեթավորում/անխորշ փաթեթավորում/ 

 Բլիստերային, որը ամբողջական թաղանթ է, խոռոչներով, որտեղ լցվում է տվյալ դեղը 

 Բարձր խոնավությունից պաշտպանող փաթեթավորում: 

 

 Առաջնային փաթեթավորման տեսակներ են 

Կոշտ փաթեթավորում 

1. մետաղական, առաջնային տարայի համար-անոթներ, բանկաներ-դեղահատերի, 

դրաժեների, փոշիների, հատիկների, պատիճների համար, աէրոզոլային բալոններ, 

տյուբեր-քսուք, լինիմենթ 

2. ապակյա-բանկաներ, սրվակներ, շշեր, ամպուլաներ 

3. պոլիմերային նյութեր-բանկա, անոթ: 

 

  Կիսափափուկ փաթեթավորում 

 

1. ստվարաթուղթ-տուփեր 

2. պոլիմերներ – ներարկիչ-տյուբիկներ, կաթոցիչներ, ուրվագծային/ բլիստերներ/ - մոմիկների 

համար 

3. կոմբինացված/ համակցված/ նյութեր- ուրվագծային փաթեթավորումների համար- 

դեղահատ, դրաժե, պատիճ, փոշի, … 
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Փափուկ փաթեթավորում 

 

1. Պոլիմերներ-պակետներ փոշիների, գրանուլների, սպեղանիների համար 

2. Թուղթ: 

 

 Հատկապես առաջնային փաթեթավորման նյութի ընտրության ժամանակ կարևոր է հաշվի 

առնել տվյալ դեղի ֆիզ-քիմիական հատկությունները: Տվյալ խմբաքանակի համար այն պետք է լինի 

նույնը: 

1. լույսի նկատմամբ զգայուն նյութերը փաթեթավորվում են լույսանթափանց նյութում 

2. դեղանյութերը, որոնք պարունակում են  ցնդող, հողմնահարվող, հիգրոսկոպիկ, օքսիդացող 

նյութեր փաթեթավորվում են բանկաներում կամ սրվակներում, պտտվող կափարիչներով, 

հատուկ հերմետիկ փակող ներդիրներով, մետաղական գլխադիրներով,  

3. դեղանյութերը, որոնք պարունակում են  ցնդող, հողմնահարվող, հիգրոսկոպիկ, օքսիդացող 

նյութեր, որոնք նախատեսված են արտահանման համար դրվում են նաև այլ տարայի մեջ, 

կամ այնպիսի տարաներում, որոնք  հերմետիկորեն փակվում են 

4. հոտավետ կամ ցնդելի դեղանյութեր պարունակող ամեն դեղ առանձին է փաթեթավորվում 

մյուսներից 

5. եթերային յուղեր պարունակողները նախապես փաթեթավորում են պարաֆինացված թղթի 

մեջ: 

 

Երկրորդային փաթեթավորման տեսակներն են 

1. Ստվարաթուղթ- տուփեր - բանկաների, Ֆլակոնների, ամպուլաների, ներակիչ-տյուբիկների, 

աէրոզոլային բալոնների, ամպուլաների, … 

2. պոլիմերային նյութերից ուրվագծային փաթեթավորում   ամպուլաների, Ֆլակոնների, 

ներակիչ-տյուբիկների համար: 

 

 Ամպուլաների դեպքում կիրառվում են բժշկական ալգինինից ամորտիզատորներ: 

 Սպառողական տարան պետք փաթեթավորվի  խմբային տարայի մեջ- ստվարաթղթե տուփեր 

կամ ստոպներ: Ապակյա տարաները –պոլիմերային թաղանթով: Եթե դեղանյութը չունի 

երկրորդային փաթեթավորում, ապա  խմբային փաթեթավորման  մեջ տեղադրում են հրահանգներ 

օգտագործման մասին:  

 Չափսերը այնպես են վերցնում, որ չլինի ավելին  քան 200 հատ մեկ խմբային քանակից: 

 Տրանսպորտային են- փայտե, պոլիմերային կամ ստվարաթղթե  արկղերը:  

 

Փաթեթավորման  նյութեր 

Ապակի  

 թափանցիկ է/ հեշտ է հսկվու մ դեղանյութը/ 

 հեշտ մաքրվող 

 լավ փակվում է 

 կարող է գունավորվել, պաշտպանելով լուսազգայուն դեղանյութերին 

 տարբեր չափսերի կարող է լինել 

 արագ է փաթեթավորվում 

 հիմնականում իներտ է, կախված տեսակից 

 կայուն է օդում և խոնավության նկատմամբ: 

Հիմնական թերությունները 

 ջարդվող է/ սա մասնակիորեն վերացվում է թաղանթային ծածկութապատմամբ / 

 որոշ տեսակներ քիմիապես իներտ չեն/ ալկալիական ապակիները/  
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 ծանր է/ միջին խտությունը-2.2-2.5/ 

 պլաստմասսայի հետ համեմատած թանկ է: 

 

 Հիմնականում լինում են չեզոք, -ամպուլային ապակիներ և տարային ապակիներ: -Անգույն, 

լուսաքողարկիչ, / նարնջագույն/ -կարծր և հեղուկ դեղաձևերի համար: 

 Ապակուց պատրաստում են հետևյալ տեսակի տարաները 

 շշեր 

 կաթոցիչներ 

 Լայնաբերան ապակյա բանկաներ 

 սրվակներ 

 ամպուլաներ: 

 

Պլաստմասսայից 

 Հիմնականում ջերմապլաստիկ խեժերից են/ բարձր ջերմաստիճանում հալվում են, սառում՝ 

կարծրանում, և այդ պես շատ անգամ/: Տնտեսապես ամենաշահավետը  հետևյալներն են  

Պոլիէթիլեն/ բարձր, ցածր և միջին խտության/ 

պոլիվինիլ քլորիդ  

պոլիպրոպիլեն 

պոլիստիրեն: 

Պլասմասսայի կիրառումը որպես փաթեթավորման նյութ ունի հետևյալ առավելությունները 

 էլաստիկ է և հեշտ չի ջարդվում 

 թեթև է 

 հեշտությամբ ենթարկվում է  ջերմային զոդման 

 հեշտությամբ ձևավորվում է տարբեր ձևեր 

 մասնիկներ գրեթե չի անցկացնում դեղանյութի մեջ 

 էժան է: 

 Թերությունները 

 քիմիական  իներտությունը հաճախ անբավարար է 

 ճնշման ազեցությամբ կարող է ճաքել 

 շատ քիմիական նյութերի / լուծիչների / ազդեցությամբ կարող է ծռմռվել 

 որոշ պլաստմասսաներ բավականին ջերմազգայուն են 

 այնպես անթափանցելի չեն գազերի և խոնավության նկատմամբ, ինչպես ապակին 

 նրանք հեշտությամբ կարող են էլեկտրաստատիկ լիցքեր կուտակել, որն էլ  կձգի 

մասնիկներին 

 պլաստմասսայի բաղադրության մեջ մտնող օժանդակ նյութերը կարող են բավականին հեշտ 

անցնել դեղայնութի մեջ 

 դեղանյութերը կամ կոնսերվանտները կարող են անցնել տարայի մեջ ադսորբցվել նրա 

կողմից: 

Դեղերի փաթեթավորման համար կիրառվող պլաստմասսաներում հատկապես շատ են 

օգտագործվում հետևյալ օժանդակ նյութերը 

 պլասիՖիկատորներ 

 խեժեր 

 կայունացուցիչներ 

 օծող նյութեր 

 հակաստատիկ նյութեր 

 ձևավորող նյութեր: 

Վերահիշյալ փաթեթավորմամբ ստանում են  
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 կոշտ շշեր- դեղահատերի, պատիճների համար, ճկվող սրվակներ կաթիլների համար, strip և 

բլիստերներ: դրանց բաղադրությունը, Ֆիզիկական հատկությունները կարող են փոփոխվել 

պայմաններց կախված: 

Մետաղ 

 Հիմնականում ալյումինից կամ պողպատյա / ցինկապատ/ բարակ թիթեղից խողովակներ, 

գլանակներ, տյուբեր են պատրաստվում: 

  

 Միանվագ դոզայի փաթեթավորում- սրանից տարածվածը ուրվագծային փաթեթավորումն է, 

որը փաստորեն առանձնացնում է դեղի ամեն մի դոզա, հատը և հնարավորություն է տալիս 

առանձին դուրս բերելու ամեն մի դոզան առանձին-առանձին: 

 Կարող են լինել ուրվագծային խորշային /բջջային/  և առանց խորշի:  

 Բլիստերային-ուրվագծային խորշային – սա ամենատարածվածներից է, հաճելի արտաքին 

տեսք ունի, հարմար է դեղի ընդունման համար: Այն բաղկացած է երկու հիմնական տարրերից- 

թաղանթից, որից ջերմաձևավորմամբ ստանում են խորշը և ջերմասոսնձվող կամ ինքնասոսնձվող 

թաղանթից, որը փակում  է այդ խորշում դեղաձևը տեղադրելուց հետո: Որպես ջերմաձևավորվող 

թաղանթ  կիրառվում է կոշտ չպլաստիՖիկացված  կամ քիչ պլաստիֆիկացված պոլիվինիլ քլորիդը: 

Այդ ՊՎՔ-ի թաղանթը լավ ձևավորվում է և ջերմասոսնձվում է տարբեր նյութերի հետ- Ֆոլգայի, 

թղթի, ստվարաթղթի: Սա կիրառվում է ավելի հաճախ ոչ հիգրոսկոպիկ դեղաձևերի դեպքում: 

Հիգրոսկոպիկների դեպքում ավելի հաճախ կիրառվում է պոլիպրոպիլեն, սակայն այն ավելի կոշտ է 

և ավելի դժվար է ենթարկվում ձևավորման: Բջիջների փակման համար կիրառվում է ալյումինե 

թաղանթը/ Ֆոլգան/, ներսի կողմից այն ծածկված է սոսնձով, արտաքինից ՝ լաքով: Այն անթափանց է 

խոնավության և գազերի նկատմամբ: 

Սթրիփ- ուրվագծային ոչ խորշային-  Սա իրենից ներկայացնում է կրկնակի թաղանթ, որոնք 

վանդակների ձևով ջերմասոսնձված են, իսկ չսոսնձված մասերում գտնվում են  դեղերը: Դրա համար 

նյութ կարող է հանդիսանալ ցելլոՖանը, որը ծածկված է ջերմասոսնձվող լաքով և լամինարային 

թաղանթը: Շատ է կիրառվում ալյումինե նուրբ թաղանթը, լավ արգելք է խոնավության նկատմամբ: 

Կափարիչներ 

Կիրառվում են  

1. Ապահովելու լրիվ հերմետիկ մեկուսացում-գազերից, խոնավությունից, մանրէներից… 

2. Ապահովում են մանրէային վարակից: Օրինակ, որոշ մետաղյա կամ ռետինե 

կափարիչներ կարող են չանցկացնել մանրէները, սակայն անց են կացնում որոշ գազային 

նյութեր, խոնավություն… 

3. Այնպիսի փաթեթավորում, որն ադեկվատ է տվյալ դեղին, սակայն չի ապահովագրում 

խոնավության կամ մանրէների թափանցումից: 

 

Ներկայացվող պահանջներն են 

1. կայունություն դեղանյութի կամ միջավայրի նկատմամբ 

2. հնարավորին չափով պահպանի շփումից օդի և խոնավության հետ 

3. չազդի դեղանյութի հատկությունների վրա 

4. հեշտությամբ բացվի և վերափակվի 

5. ունենա ավտոմատ  հոսքային գծում փակվելու հնարավորություն, ոչ ի հաշիվ դեղի որակի 

6. արտաքին տեսքով և չափսերով համապատասխանի դեղի տարային 

7. նպաստի դեղի դատարկմանը, ընդունմանը, հաշվառմանը, երեխաներից պահպանմանը: 

Ինչպիսի՞ն կարող են լինել տվյալ կափարիչները. պտտվող- մետաղյա կամ պլաստմասայից, 

աստառային խցանով կամ առանց դրա: 
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Դեղահատերի, պատիճների մանրակշռումը և փաթեթավորումը 

 

 Դեղահատերի հիմնական փաթեթավորման եղանակներն են- ուրվագծային 

փաթեթավորում/ բջջային և առանց/ բանկաներ և սրվակներ, մետաղական խողովակներ, 

ստվարաթղթե կոնվալյուտներ:  

 Բլիստերային փաթեթավորում  

 Բոլոր տեսակի փաթեթավորման մեքենաների աշխատանքի հիմնական սկզբունքն է. 

- թերմոպլաստիկ թաղանթում առաջացնում են  բջիջներ, խորշեր այդտեղ տեղադրում են  

դեղը , հետո ջերմասոսնձում են ալյումինի Ֆոլգան, հետո տպում են պիտանելիության ժամկետը ու 

կտրում: 

Մեքենաները տարբերվում են ջերմապլաստիկ  թաղանթի ձևավորման եղանակներով: Գոյություն 

ունեն անընդհատ և ցիկլիկ եղանակներ:  

 Անընդհատներում թաղանթը անընդհատ մատակարարվում է պտտվող թմբուկի վրա 

վակուում ձևավորման համար, որտեղ այն սկզբում տաքացվում է ինՖրակարմիր Ճառագայթներով 

կամ էլեկտրական տաքացմամբ մինչև պլաստիկ վիճակ, հետո վակուումի միջոցով առաջացնում է 

բջիջը/ խորշը/, հետո այդ բջիջների մեջ լցվում են դեղահատերը, այդ բջիջները ծածկվում են 

ալյումինի թաղանթով և երկու թմբուկների միջոցով, տաք և սառը ջերմասոսնձմամբ, սոսնձվում են: 

Համապատասխան շտամպով այն կտրվում է և դուրս գալիս ավտոմատից, իսկ  մնացածը 

փաթաթվում է գլանիկի  վրա: 

 Ցիկլիկներում-թաղանթը պարբերաբար է շարժվում  հանգույցաձև  հարմարանքի միջոցով  և 

անցնում է տաքացման հանգույց: Տաք թաղանթը տեղափոխվում է մյուս հանգույցը, որտեղ կան  

մամլիչ, պուանսոններ և մամլամայր: Սկզբում մեխանիկական պուանսոններով են առաջանում  այդ 

բջիջները, հետո օդ է տրվում, որը թաղանթը սեղմում է մամլամայրի պատերին: Մնացյալը` ինչպես 

նախորդ դեպքում: 

 

Սթրիփ  փաթեթավորում 

Դեղահատերը բունկերից մատակարարվում են  և դասավորվում ներքին թաղանթի վրա, վերևից 

դրվում է հաջորդ թաղանթը, անցնելով տաք թմբուկների միջով, դրանք կպչում են իրար, հետո 

հատվում;  

Այս երկու դեպքերում էլ լրիվ հերմետիկ փաթեթավորում չի ապահովվում: 

Հերմետիկ փաթեթավորում ապահովվում է օրինակ ապակյա բանկաներում, սրվակներում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

Լաբորատոր աշխատանք № 1 

Սուսպենզիոն-էմուլսիոն  լինիմենթների  պատրաստումը 

Առաջադրանք. 

Տիպային սխեմայի համաձայն պատրաստել ներքոհիշյալ պատրաստուկները 

 

Սինտոմիցինի էմուլսիա   1% 

Linimentum Synthomycini  1% 

/ բաղադրությունը ըստ ՖՀ 42-2010-83/ 

 

Սինտոմիցին       1 գ 

Գերչակի յուղ       20 գ 

Էմուլգատոր №1      4-6 գ 

Սորբինաթթու       0.2 գ 

Կարբօքսիմեթիլցելյուլոզայի նատրիումական աղ  2.07 գ 

Թորած ջուր      մինչև 100 մլ  

Նկարագրությունը: Սպիտակ կամ թեթև դեղնավուն, թույլ բնորոշ հոտով լինիմենթ է: 

Բաց է թողնվում  25 մլ տարողության ապակյա տարաներով, կամ ալյումինե տյուբերով: 

Պիտանելիության ժամկետը- 2 տարի 

Կիրառումը: Թարախային վերքերի, մաշկի  և լորձաթաղանթների թարախային բորբոքումների, 

տրախոմայի բուժման համար: 

 

1% Սինտոմիցինի էմուլսիա 0,5% նովոկաինով 

(Linimentum Synthomycini  1% cum Novocaino 0,5%) 

/ բաղադրությունը ըստ ՖՀ 42-2010-83/ 

 

Սինտոմիցին       1 գ 

Նովոկային       0,5 գ 

Գերչակի յուղ       20 գ 

Էմուլգատոր №1      4-6 գ 

Էմուլգատոր Տ-2      4 գ 

Սորբինաթթու       0.2 գ 

Էթիլ սպիրտ 95%      1,4 գ 

Թորած ջուր       100 գ 

Նկարագրությունը: Թանձր թթվասերի նման սպիտակ կամ բաց դեղնավուն զանգված է: 

Բաց է թողնվում  50 գ տարողության ապակյա նարնջագույն տարաներով 

Պահպանումը: Բ ցուցակ, պիտանելիության ժամկետը 1 տարի 6 ամիս: 

Կիրառումը: Այրվածքների, թարախային վերքերի, մաշկի  և լորձաթաղանթների թարախային 

բորբոքումների, տրախոմայի բուժման համար: 
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 Բալզամային լինիմենթ/ ըստ Վիշնևսկու/ 

Linimentum balsamicum Vischnevsky 

 

/բաղադրությունը ըստ ՖՀ 42-1093-77/ 

Կեչու ձյութ  3 գ 

Քսերոֆորմ  3 գ 

Աէրոսիլ  5 գ 

Գերչակի յուղ  89 գ 

 

Դեղնավուն կամ գորշ գույնի լինիմենթ է, բնորոշ հոտով: 

Բաց է թողնվում 100 գ նարնջագույն ապակյա բանկաներով կամ 40 գ ալյումինե տյուբերով 

Պիտանելիության ժամկետր՝ 3 տարի: 

Կիրառվում է - հակաբորբոքային, ախտահանող միջոց վերքերի, պառկելախոցերի բուժման համար: 

Արտադրության  տիպային սխեման 

 

 

Արտադր

ական 

փուլեր 

Գործողության շարադրանքը  Կիրառվող սարքերը Հսկում 

Ելանյու-

թերի 

նախա-

պատ-

րաստում 

1.Պատրաստվում է աշխատանքային գրություն 

տվյալ քանակի լինիմենթի պատրաստման համար: 

Կշռում են   դեղանյութերը, էմուլգատոր №1 կամ T-2, 

գերչակի յուղ, չափում են ջուրը: 

2. Էմուլգատորի խառնումը ջրի հետ 

Էմուլգատորը հալեցնում են ճենապակյա թասի մեջ/ 

ջրային բաղնիքի վրա/, ավելացնում են տաք ջուր և  

տաքացնում են մինչև համասեռ խառնուրդի 

առաջացում 

3. Յուղային կախույթի պատրաստում 

Դեղանյութի մանրեցված փոշին հավանգում լավ 

խառնում են գերչակի յուղի հետ 

 

Ձեռքի և 

տեխնիկական 

կշեռքներ, 250 մլ 

տարողության 

ճենապակյա 

բաժակ, չափիչ 

անոթ, ապակյա  

ձողեր, շպատել, 

քսուքի տարաներ, 

ջրային բաղնիք, 

ջերմաչափ, հավանգ  

 

 

 

Տաքացման 

ջերմաստի- 

ճանը ոչ 

ավելի քան 

80 oC, 

Համասեռու

-թյան  

հսկում 

Լինիմեն-

թի 

պատրաս

տում 

 

Լինիմեն

թ-

էմուլսիա 

 

 

 

 

 

 

Ճենապակյա բաժակում լցված, մինչև  

43-45 oC սառեցված էմուլգատորի և ջրի խառնուրդին 

ինտենսիվ խառնման պայմաններում,նուրբ շիթով 

ավելացնում են  յուղային ֆազը: Էմուլգացումը 

շարունակում են 3-5 րոպե, մինչև համասեռ 

թթվասերի խտության զանգվածի –յ/ջ տիպի 

էմուլսիայի առաջացումը: Հետո  խառնիչի 

աշխատանքը դադարեցնում են, որի արդյունքում  ջ/ 

յ տիպի էմուլսիան քայքայվում է:, հետո 

էմուլգացումը շարունակվում է ևս 2-3 րոպե:  

 

Ճենապակյա բաժակում լցված, մինչև  

40-45 oC սառեցված էմուլգատորի և ջրի խառնուրդին 

խառնիչով անընդհատ  խառնման պայմաններում 

 

 

 

Ճենապակյա 

բաժակ.խառնիչներ, 

ջերմաչափ 

 

 

 

Խառնման 

ռեժիմը/ 

ժամանակը

, արագու- 

թյունը՝ 70-

80 պտ/ր 
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Լինիմեն

թ- սուս- 

պենզիա 

ավելացնում են դեղայնութերի կախույթը յուղում և 

շարունակում են դիսպերսել 7-10 րոպե: 

Ստանդա

րտավորո

ւմը 

1.Պատրաստուկում դեղանյութի քանակական և 

որակական անալիզ 

2. pH-ի որոշում 

3.Մեխանիկական աղտոտվածության որոշում. 

5 գ պատրաստուկը տրորում են հավանգում և փոքր 

քանակներով 45 մլ ջուր են ավելացնում: Հեղուկը 

ֆիլտրում են մառլյայի 2 շերտի միջով 

4. Կարծր ֆազի դիսպերսման աստիճանի որոշում 

5. Ջերմակայունություն/ ագրեգատային 

կայունության որոշում/ 

ա/ 30 գ լինիմենթը տաքացնում են փակ բյուքսի մեջ 

տերմոստատում 6 ժամ/45 oC/ 

բ/ 10 գ պատրաստուկը սառեցնում են փորձանոթում  

-20 oC և աստիճանաբար հալեցնում: 

Ֆարմակոպեական 

հոդվածներ 

 

հավանգ, ձագար, 

մառլյա 

 

 

 

Մանրադիտակ 

 

Թերմոստատ 

 

 

 

Աղտոտված

ության 

բացակայու

-թյուն 

 

Ոչ ավելի 

քան 50 մկմ 

 

Շերտավո-

րում չպետք 

է լինի 

Փաթեթա

-վորում, 

պահպա-

նում 

Լցնում են նարնջագույն լայնաբերան տարաների 

մեջ, պահում են չոր, լույսից պաշտպանված  տեղում 

Պիտակ-«Արտաքին»  

 

 

 

 

 

Լաբորատոր աշխատանք №2-3 

Քսուքների պատրաստում 

 

Առաջադրանք. 

Պատրաստել ներքոհիշյալ քսուքները համապատասխան տիպային սխեմայի և ստուգել նրանց 

որակը 

 

Ցինկի քսուք 

Unguentum Zinci 

 

Բաղադրությունը/ ՊՖ 10 737 էջ/ 

 

Ցինկի օքսիդի նուրբ փոշի    10 գ 

Վազելին      90 գ 

 

Նկարագրություն: Սպիտակ կամ թույլ դեղնավուն գույնի քսուք է 

բաց է թողնվում 25,30,50 գ պտտվող կափարիչով, մագաղաթյա թղթի միջադիրով ապակյա 

տարաներում: 

Պիտանելիության ժամկետը-8 տարի; 
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կիրառվում է մաշկային հիվանդությունների դեպքում որպես չորացնող միջոց:  

 

Սալիցիլա ցինկային- քսուք 

Unguentum Zinci salicylatum 

 

Բաղադրությունը/  ԺՖՀ 42-1358-83/ 

 

Սալիցիլաթթվի նուրբ փոշի    2 գ 

Ցինկի օքսիդ      25 գ 

Օսլա       25 գ 

Դեղին վազելին     48 գ  

 

Նկարագրություն:  Թույլ դեղնավուն գույնի քսուք է: 

Բաց է թողնվում 50 գ պտտվող կափարիչով, մագաղաթյա թղթի միջադիրով ապակյա տարաներում: 

Պիտանելիության ժամկետը-2 տարի; 

Կիրառվում է մաշկային հիվանդությունների բուժման համար:  

  

Պարզ ծծմբային քսուք 

(Unguentum sulfuratum simplex) 

Բաղադրությունը/  ՖՀ 42-1389-80/ 

 

Մանր դիսպերսված, մաքրված ծծմբի փոշի 100 գ 

Ջուր / վազելին էմուլսիա    20 գ 

 

Ջուր/ վազելին էմուլսիայի բաղադրությունը/  ՖՀ 42-125-72/ 

Վազելին      60գ 

Էմուլգատոր T-2     10 գ 

Ջուր       30 գ 

 

Ճենապակյա թասի մեջ լցնում են Էմուլգատոր T-2-ը, վազելինը և հալում են 80-85 oC-ում, 

հալույթին ավելացնում են տաք ջուր և էմուլգացնում են պրոպելլերային խառնիչով 15-20 րոպե մինչև 

սառելը: 

 Հավանգի մեջ են լցնում  ծծմբի փոշին , խառնում են պատրաստված հիմքի հետ և 

հոմոգենացնում: Բաց է թողնվում 25,30,50 գ ապակյա բանկաներում: Կիրառվում է մաշկային 

հիվանդությունների դեպքում: 
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Քսուքների պատրաստման  տիպային սխեման 

 

Արտադրական 

գործընթացի 

փուլը և 

գործողությունը 

Գործողության 

նկարագրությունը 

 

Ինչ է 

կիրառվում 

Հսկում 

 

 

 

Ելանյութերի 

նախապատ-

րաստում 

   Կազմում են աշխատանքային 

գրություն տվյալ քանակի քսուքի 

պատրաստման համար: 

Ելանյութերը կշռում են: Հիմքում 

անլուծելի նյութերը մանրեցնում են 

մինչև նուրբ փոշի և մաղում են: Ցինկի 

օքսիդը անցկացնում են 0.12 մմ 

անցքերով մաղի միջով: 

 

Ձեռքի և 

տեխնիկական 

կշեռքներ, 

ճենապակյա հավանգ, 

մաղեր 

 

 

Տեսողական 

զննում/ մեծ 

մասնիկների 

բացակայու- 

թյուն 

Հիմքի 

նախապատրաս-

տում 

  Հիմքը լուծում են լաբորատոր 

քսուքային կաթսայում 70-80 oC-ում կամ 

ճենապակյա թասի մեջ ջրային բաղնիքի 

վրա: Հետո տաք վիճակում ֆիլտրում են 

3 շերտ մառլյայի շերտով: 

 

Քսուքային կաթսա 

կամ ճենապակյա 

թաս, ջրային բաղնիք, 

ջերմաչափ, մառլյա, 

ձագար 

Ջերմաստի-

ճանի հսկում 

Տեսողական 

զննում/ մեծ 

մասնիկների 

բացակայու 

թյուն/ 

Դեղանյութերի 

ներառումը հիմքի 

մեջ 

 Կատարվում է հաշվի առնելով 

դեղանյութերի ֆիզ-քիմ 

հատկությունները: Նուրբ մանրեցված, 

հիմքում չլուծվող դեղանյութերը  

խառնման պայմաններում ներմուծում 

են հիմքի մեջ և շարունակում խառնել 

մինչև զանգվածի հովացում:  

Խառնիչ  

Քսուքի 

հոմոգենացում 

Կոպիտ դիսպերսված սուսպենզիոն 

քսուքը 1-2 անգամ հոմոգենացնում են 

եռգլանանի քսուքատրորիչով:   

Եռգլանանի 

քսուքատրորիչ 

Հոմոգենու-

թյան հսկում 

Ստանդարտավո-

րում 

1. Դեղանյութի որակական և 

քանակական անալիզ 

2. Կարծր ֆազի դիսպերսման 

աստիճանի որոշում 

3. Քսուքի pH-ի որոշում: 2 գ քսուքը  

մշակում են 50 մլ ջրով/ 50-60 oC/ և 

ցնցում վիբրատորի վրա 30 րոպե:  

Զանգվածը ֆիլտրում են և 

որոշում լուծույթի pH-ը: 

4. Կառուցվածքային-

մեխանիկական 

հատկությունների որոշում 

Ֆարմակոպեական 

հոդվածներ 

Մանրադիտակ, 

միկրոմետր 

 

Վիբրատոր, 

պոտենցիոմետր, 

ապակյա կոլբ 

 

 

Վիսկոզիմետր 

 

 

Մասնիկներ

ի չափսերը 

ոչ ավելի 

քան  60 մկմ 

Մանրակշռում, 

փաթեթավորում , 

պահում 

Պտտվող կափարիչով, մագաղաթյա 

թղթի միջադիրով ապակյա 

տարաներում 

Պիտակ                      

«Արտաքին» 
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Լաբորատոր աշխատանք 4 

Սպեղանիների պատրաստում 

 

Առաջադրանք 

1. Պատրաստել 15-20 գ կոշտուկային սպեղանի 

2. Պատրաստել 20-25 գ կլեոլ 

3. Ստանդարտավորել պատրաստված դեղաձևերը 

 

Կոշտուկային սպեղանի 

( Emplastrum ad Clavos pedum) 

 

Սալիցիլաթթու     20 գ 

Կանիֆոլ      27 գ 

Պարաֆին      26 գ 

Պետրոլյատում     27 գ 

 

Դեղնավուն, համասեռ, փափուկ, կպչուն, բայց սենյակային ջերմաստիճանում ոչ մածուցիկ 

սպեղանի է: Հալման ջերմաստիճանը ոչ բարձր քան 60oC :  Հալված սպեղանին ունի կանիֆոլի բնորոշ 

հոտ: Սալիցիլաթթվի քանակը պետք է լինի 19-21% : 

 

Պատրաստումը :   

1. Ճենապակյա թասի մեջ միասին հալում են կանիֆոլը, պարաֆինը և պետրոլյատումը : Տաք 

վիճակում մառլյայով ֆիլտրում են այլ ճենապակյա թասի մեջ 

2. Այդ տաք հալույթի մեջ  լուծում են սալիցիաթթուն : 

3. Զանգվածը լավ խառնում են և տեղափոխում թղթյա տուփի մեջ/ վազելինի յուղով մի փոքր 

օծված/ 

4. Սառչելուց հետո ստացված սալիկը կտրատում են 3 գ -ական ուղղանկյունաձև կտորների և 

փաթեթավորում պարաֆինացված թղթով : 

 

Պահում են չոր տեղում: Պիտանելիության  ժամկետը՝  5 տարի :  

 

Կիրառումը: Արտաքին, կոշտուկների հեռացման համար/ կերատոլիտիկ միջոց/ :  

 

Կլեոլ 

( Cleolum) 

 

Կանիֆոլ      45 գ 

Սպիրտ 95%      37 գ 

Բժշկական եթեր     17 գ 

Արևածաղկի ձեթ     1 գ 

 

Դեղնավուն կամ կարմրագորշ, թափանցիկ. թանձր կպչուն հեղուկ է, եթերի հոտով, թույլ 

թթվային ռեակցիայով : 

Պատրաստումը : Կանիֆոլը լուծվում է էթանոլի  լուծույթում  խառնմամբ : Ստացված 

լուծույթին ավելացնում են ձեթը և եթերը : Լուծութը նստեցնում են և ֆիլտրում : Ստանդարտավորում 

են ըստ թթվային թվի/ 60-93/ և չոր մնացորդի 

/ 45-54%/ : 
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 Պահում են լավ փակված սրվակներում, հով, լույսից ապահով տեղում, կրակից հեռու : 

Կիրառումը : Մաշկի մակերևույթին վիրակապերի ամրացման համար : 

 

 

Լաբորատոր աշխատանք № 5 

Բժշկական մատիտների պատրաստում 

(Stili Medicinales) 

 

 

Արտաքին օգտագործման կարծր դեղաձև է, 5-6 սմ երկարության և 4-8 մմ տրամագծով 

գլանաձև ձողիկների կամ սֆերիկ կոնի տեսքով:  Զանգվածը՝ 0.5-0.6-ից 1.0 գ: Օգտագործման 

ընթացքում  մատիտների մակերեսը լուծվում է կամ աստիճանաբար մաշվում, առանց վնասելու 

մաշկի տվյալ հատվածը: Մատիտները օգտագործելուց չպետք է  ջարդվեն, փշրվեն, մակերեսը պետք 

է մնա հարթ: 

Կիրառվում են որպես արնեկանգ փոքր կտրվածքների դեպքում, շեղող և ցավազրկող/ 

մենթոլով, նովոկայինով/, հականեխիչ/ արծաթի նիտրատով, քսերոֆորմով, շիբով:  

Ստացման եղանակներն են 

 Ձուլմամբ/հալմամբ/ 

 Գլորակմամբ 

 Թաթախմամբ/ընկղմամբ/ 

 

 

Առաջադրանք. 

Կազմել աշխատանքային գրություն և ձուլմամբ պատրաստել արնեկանգ և մենթոլային 

մատիտներ: 

 

Մենթոլային մատիտներ/ Միգրենի/ 

/ Stili Mentoli/ 

 

Բաղադրությունը/ ՖՀ 42-1930-82/ 

 

Ռացեմիկ մենթոլ    1 գ 

Պարաֆին     3.5 գ 

Ցերեզին     0.5 գ 

 

Սպիտակ կամ թույլ դեղնավուն գույնի,  մենթոլի բնորոշ հոտով գլանաձև, սֆերիկ գագաթով 

ձողիկներ են: Մենթոլի քանակը 18-20%: Տրամագիծը 9 մմ: Միգրենի համար կարող է կիրառվել նաև 

40% մենթոլ պարունակող անանուխի յուղով:  

 

Պատրաստումը: Նախ պարաֆինը և ցերեզինը հալում են ճենապակյա տիգելի մեջ, ջրային 

բաղնիքի վրա, անընդհատ խառման պայմաններում, ապա մենթոլը լուծում են հալույթում  ոչ ավելի 

50-55 աստիճանում: Ստացված կիսասառած հալույթը լցնում են կաղապարի մեջ և պահում 5-6 

աստիճանում: 

 

Պահպանման ժամկետը-2 տարի: 

Կիրառվում է որպես ցավազրկող միջոց: 
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Արնեկանգ մատիտներ 

Stili haeostatici 

 

Բաղադրությունը/ ՖՀ 42-1395-80/ 

 

 Ալյումինումի սուլֆատ    25 գ 

 Շիբ       75 գ 

______________________________________________________________________ 

 

Ալյումինումի սուլֆատ    75 գ 

Շիբ       20 գ 

Մագնեզիումի օքսիդ    2 գ 

Նատրիումի հիդրոքսիդի 0.1 % լուծույթ 30գ 

 

 

Պատրաստումը-  տես սխեման: 

 

Արնեկանգ միջոց փոքր կտրվածքների դեպքում: 

 

Արտադրական 

գործընթացի 

փուլը և 

գործողությունը 

Գործողության 

նկարագրությունը 

 

Ինչ է 

կիրառվում 

Հսկում 

Աշխատանքային 

գրության 

կազմում 

 

 

Ելանյութերի 

նախապատ-

րաստում 

   Կազմում են աշխատանքային 

գրություն տվյալ քանակի բժշկական 

մատիտի պատրաստման համար: 

 

 

Ելանյութերը կշռում են: Մեծ 

բյուրեղներով նյութերը մանրեցնում են: 

 

Հաշվի առնել 

կաղապարի բնի 

ծավալը: 

 

Ձեռքի և 

տեխնիկական 

կշեռքներ, 

ճենապակյա հավանգ 

 

 

Տեսողական 

զննում  

Աղերի հալում   Հալում են ճենապակյա տիգելի մեջ, 

ջրային կամ ավազի բաղնիքի վրա: 

 

Ճենապակյա թաս, 

տիգել, ջրային կամ 

ավազի  բաղնիք 

Ջերմաստի-

ճանի 

հսկում 

մոտ 100 

աստ. 

Կաղապարի 

նախապատրաստ

ում 

 Արտաքին մակերեսը պատում են տալկի 

նուրբ փոշիով, կամ վազելինով 

Կաղապար,բամբակ Կաղապար

ը մաքուր և 

չոր 

  Հալված զանգվածը զգուշերեն լցնում են 

կաղապարի մեջ,սառեցնում են 

սենյակային ջերմաստիճանւմ, հետո 

կաղապարը բացում են,  հանում 

մատիտըև մաքրում  փշուրներից: 

Նշտար Լրիվ 

սառչելու 

ժամանակը 

30-40 ր 



79 

 

Որակի հսկում 1. Զանգվածի ստուգում 

2. Մատիտը լուծում են ջրում և 

կատարում որակի և 

քանակական վերլուծություն 

Ֆարմակոպեական 

հոդվածներ 

 

 

 

 

Փաթեթավորում 

պահում 

Փաթաթում են թղթով և տեղադրում  

տուփի մեջ: Պահում են չոր, հով տեղում:  

Մագաղաթյա թուղթ, 

ստվարաթղթե տուփ 

Պիտակ                         

«Արտաքին» 

 

 

 

Լաբորատոր աշխատանք № 6 

Ա մ պ ո ւ լ ա ն ե ր ի  ն ա խ ա պ ա տ ր ա ս տ ո ւ մ ը  լ ց մ ա ն  

Ա մ պ ո ւ լ ա յ ի ն  ա պ ա կ ո ւ  ա ն ա լ ի զ   

Առաջադրանքներ` 

1. Ամպուլաների մազանոթների հատում 

2. Կատարել ամպուլաների արտաքին լվացում 

3. Կատարել ամպուլաների ներքին լվացում (20-25 հատ 1, 2 մլ – վակուումային եղանակով և 9-

10 հատ 10 կամ 20 մլ ծավալով – ներարկիչային եղանակով) 

4. Չորացնել և միաժամանակ ստերիլիզացնել ամպուլաները 

5. Անցկացնել ամպուլային ապակու վերլուծություն, կազմելով եզրակացություն ստուգման 

արդյունքների վերաբերյալ (քիմիական և ջերմակայունության որոշման համար)  

 

Աշխատանքի տեսական հիմունքները 

 

Ամպուլաների նախապատրաստումը լցման:   Մեծածավալ ամպուլաները (5, 10 և 20 մլ) 

բացում են մազանոթի հալեցված ծայրի ջարդմամբ որոշակի բարձրության վրա առաջացրած 

քերծվածքի տեղում:  

 Լվացում` ա) արտաքին: Բացված ամպուլաները հավաքվում են պերֆորացված 

սկավառակների վրա և ցնցուղող սարքի միջոցով ամպուլաների մեջ տրվում է ֆիլտրված տաք 

ջուրը` կատարվում է ամպուլաների համաչափ լվացում: 

  բ) ներքին մակերեսի լվացում` վակուումային լվացումը կարող է կատարվել 

վակուում-լվացող ապարատում (վակուումային էքսիկատորում): Ամպուլաները տեղադրվում են 

մազանոթների մասով ջրի մեջ, ապա տեղադրում վակուում-սարքի մեջ, որը հերմետիկորեն փակում 

են և միացնում վակուում-քաշիչը: Վերջիններիս մեջ արագ ստեղծվում և թուլացվում է վակուումը, 

որի արդյունքում ջուրը արագորեն անցնում է ամպուլաների մեջ` լվանալով ներքին մակերեսը: 

Լցված ամպուլաները հանում են ջրից և թափահարում, տեղադրում են դատարկ բաժակի վրա և 

ստեղծում են նոսրացում` ապա այս ցիկլը բազմակի կրկնում են:  

 Լվանում են 2-3 անգամ սովորական ֆիլտրված ջրով և 2-3 անգամ թորած ջրով: 

Վերջին բաժին ջրով լցված ամպուլաները մանրակրկիտ ստուգվում են մեխանիկական 

խառնուրդների առկայության վրա (վիզուալ ռեֆլեկտոր լամպի լույսի տակ): Մազիկների, 

հատիկների և այլ խառնուրդների առկայության դեպքում լվացումը կրկնում են: 

Ներարկիչային եղանակով լվացումը կատարում են տուբուսով սրվակի օգնությամբ` 

միացված երկար ռետինե խողովակին, որի ծայրին ամրացված է սնամեջ ասեղը: Սրվակը լցվում է 

ֆիլտրված ջրով և տեղադրվում ամպուլաների լցման տեղից 1,5-2մ բարձրության վրա: Ամպուլաները 

հերթականությամբ ծայրով անցկացնում են ասեղին և սեղմում են ռետինե խողովակը, որի 

արդյունքում ստանում են ջրի ուժեղ հոսք լվացման համար: 
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Թորած ջրով լցված ամպուլաներում պետք է վերահսկել մեխանիկական խառնուրդների 

բացակայությունը: 

Չորացում և մանրէաջնջում:  Լվացված ամպուլաները տեղադրում են մազանոթներով ներքև 

մաքուր քիմիական բաժակի մեջ և ապա տեղադրում ստերիլիզացնող չորացնող պահարանի մեջ. 

կանոնավորելով անհրաժեշտ ջերմաստիճանը: Կիսասառեցված ամպուլաները փաթեթավորում են 

մագաղաթյա ստերիլ թղթով և ապա պահպանում մինչև լուծույթի լցումը: 

 

Ամպուլային ապակու անալիզ 

 

1. Քիմիական կայունության որոշում` որոշում են պոտենցիոմետրիկ եղանակով, 

օգտագործելով 1մլ ամպուլաները: Լվացված ամպուլաները ողողում են թորած ջրով, ապա 

լցնում թարմ թորված ջրով, որի pH-ը պոտենցիոմետրիկ վերլուծման ժամանակ պետք է լինի 

5,0-6,8; ամպուլան փակում են և ստերիլիզացնում ավտոկլավում 30 րոպե 120˚C: 

Սառեցնելուց հետո նորից որոշում են ջրի pH-ը պոտենցիոմետրիկ եղանակով (0,1 pH-ի 

ճշգրտությամբ): 

pH-ի շեղումը պետք է լինի` НС-3 – 0.9 pH; НС-1 – 1,3; АБ-1 -4,5: 

2. Ջերմակայունության որոշում: Որոշվում է քիմիական կայունության ստուգման հետ 

միաժամանակ, քանի որ պայմանները համընկնում են: 

Ջերմակայունությունը որոշում են գոլորշիացման ստերիլիզատորում լցված թորած ջրով 

30 րոպե 120˚C: Ամպուլաները համարվում են պիտանի, եթե նրանց 98% – ից ավելին մնացել 

են ամբողջական: 

3. Մնացորդային լարվածության որոշում: Կատարվում է պոլյարիսկոպի օգնությամբ, որի 

տեսադաշտը առանց փորձարկվող նմուշի ներկված է մանուշակագույն: Լարվածության 

բացակայության պայմաններում նմուշը նույնպես ներկվում է մանուշակագույն, սակայն 

արվածությունների առկայության դեպքում` դիտվում են նաև տարբեր գույներ (երկնագույն, 

կանաչ, նարնջագույն, դեղին): 

4. Ալկալիականությունը: Ապակու փորձանմուշները 3 ժ եռացնում են նատրիումի կարբոնատի 

և նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթում: Հետո լվանում են, չորացնում, կշռում: 

Ալկալիականությունը հաշվում են ըստ հետևյալ բանաձևի (ըստ աղյուսակի որոշվում է 

ալկալիականության դասը).  

m  - m1 

  X =    ------------- 

   S 

որտեղ.   m –նմուշի զանգվածը մինչև մշակումը 

  m1---նմուշի զանգվածը մշակումից հետո 

  S --ապակու մակերեսը 

Հետևյալ աղյուսակի համաձայն որոշում են ալկալիության դասը. 

 

Ալկալիության դասը Ալկալիության արժեքը,մգ/ դմ2 

1 մինչև  75 

2 75-ից 175 

3 ավելի քան 75 

 

5. Ջրակայունություն: Ապակին մանրեցնում են, ճարպազերծում ացետոնով, չորացնում և 3 

հավասար կշռանքներով լցնում են կոնաձև կոբաների մեջ, ավելացնելով թարմ թորված ջուր 

(pH-5,5): 2 կոլբաների մեջ լցնում են միայն ջուր (հսկիչ փորձեր) և տեղադրում են ավտոկլավ 

121˚C (0,1-0,11ՄՊԱ): Սառեցնում են, ավելացնում են 2 կաթիլ մեթիլենային կարմիր և 
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տիտրում աղաթթվով մինչև դեղին գույնի անցումը նարնջագույնի: Ջրակայունությունը 

որոշում են ըստ հետեևյալ բանաձևի` 

V1- V2 

  X =    ------------- 

   m 

 

որտեղ՝     V1 -  աղաթթվի լուծույթի ծավալը, որը ծախսվել է փորձարկվող նմուշի տիտրման 

համար 

  V2-  աղաթթվի լուծույթի ծավալը, որը ծախսվել է հսկիչ նմուշի տիտրման համար 

  m   ապակու զանգվածը 

 

Ջրակայունության դասը Տիտրման համար ծախսվող 0.02 մ 

աղաթթվի ծախսը 

1 մինչև  0.10 

2 0.10 –ից  մինչև 0.85 

3 0.85-ից 1.50 

 

 

 

Գործ նական  պարապմունք  N7  

Ներարկ ման  լուծ ու յթներ ՝  

կ այունացուցիչներով  

 

Հանձնարարություններ 

1. Կազմել աշխատանքային դուրսգրում 25-100 մլ ծավալով հետևյալ լուծույթների համար` 

նովոկայինի 0,5. 1 և 2% լուծույթներ. կոֆեին նատրիում-բենզոյատի 10 և 20% լուծույթներ. 

ասկորբինաթթվի 5% և նովոկայինամիդի 10% լուծույթների համար: 

2. Պատրաստել լուծույթը, հաստատել նրա խտությունը, ֆիլտրել, ստուգել թափանցիկությունը 

և մեխանիկական ներառումների բացակայությունը: 

3. Որոշել վակուումի խորությունը 1 և 2 մլ ամպուլաների համար: 

4. Պատրաստված լուծույթով ամպուլաները լցնել, զոդել, ստուգել զոդման որակը, 

մանրէազերծել և ստուգել ամպուլաների հերմետիկությունը: 

5. Իրականացնել ամպուլաներով ներարկման լուծույթի որակի հսկում, փաթեթավորել և 

հանձնել: 

 

Նովոկայինի 0,5. 1 և 2% ներարկման լուծույթներ 

Նովոկային      5,  10 20 գ 

Աղաթթվի 0,1 ն լուծույթ մինչև pH   3,8 - 4,5 

Ջուր ներարկման համար    մինչև 1000 մլ 

 

Նկարագրություն`  Անգույն թափանցիկ լուծույթ է: 

Լուծույթի պատրաստումը` նովակայինի հաշվարկված քանակությունը տեղադրում են ստերիլ 25 

կամ 50 մլ տարողությամբ չափիչ կոլբայի մեջ, լուծում են ներարկման համար ջրի մեջ որը նախապես 

թթվեցված է անհրաժեշտ քանակության 0,1 ն աղաթթվի լուծույթով (կարելի է օգտվել 0,01 ն 
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աղաթթվի լուծույթից, որը վերցնում են ըստ ծավալի 10 անգամ ավելի): Լուծույթի ծավալը հասցնում 

են մինչև նիշը և մանրակրկիտ խառնում: 

Քանակական վերլուծություն` կատարում են ըստ ՊՖ X-ի 468 հոդվածի նիտրիտաչափական 

եղանակով կամ լաբորատոր պայմաններում բեկումնաչափական (ռևֆրակտոմետրիկ) եղանակով 

ըստ լուծույթի բեկման ցուցիչի: 

Ֆիլտրում` Լուծույթի ստանդարտ խտության  ապահովումից հետո լուծույթը ֆիլտրում են "սունկ "-

տիպի ֆիլտրով, որտեղ որպես ֆիլտրող նյութ կիրառվում է մետաքսյա գործվածքը, ֆիլտրի թուղթը 

կամ բելտինգը, իսկ ֆիլտրը միացվում է վակուում-հոսքային գծին: Ստացված ֆիլտրատը ստուգում 

են ըստ թափանցիկության և մեխանիկական ներառումների: 

Ամպուլավորում` ամպուլաների լցումը լուծույթով կատարվում է 1,1 մլ և 2,5 մլ վակուումային 

եղանակով` նախապես որոշելով վակուումի խորությունը, որի դեպքում ապահովվում է 

ամպուլաների անհրաժեշտ ծավալով լցնումը: Մազանոթներով ներքև ամպուլաները տեղադրում են 

վակուում-սարքում և ստեղծում են անհրաժեշտ ճնշում: Ամպուլաները մազանոթներով 

դասավորում են վերև, ապա ստեղծում նոսրացում, որի դեպքում  լուծույթի որոշ քանակը թափվում 

է, իսկ ամպուլայի մեջ մնում է ներարկման լուծույթի պահանջվող քանակը: 

Ամպուլաների զոդում` կատարվում է զոդման որակի ստուգում: 

Մանրէաջնջումը կատարվում է հագեցած գոլորշիով 120˚ C  8 րոպեի ընթացքում: 

Նովոկայինի լուծույթի pH-ը՝  3,8 - 4,5: 

Պատրաստի ամպուլաները պիտակավորում են և ձևավորում: 

Պահպանումը` ցուցակ Բ, պահել լույսից ապահով տեղում: 

 

Կոֆեին-նատրիում բենզոատի 10 և 20% ներարկման լուծույթներ 

Solutio Coffeini-natrii benzoatis 10 aut 20% pro injectionibus 

Կոֆեին-նատրիում բենզոատ     100   և    200գ 

Կծու նատրիումի 0,1 ն լուծույթ   4 մլ 

Ջուր ներարկման համար   մինչև 1000 մլ 

 

Նկարագրություն`  Անգույն թափանցիկ լուծույթ է: 

Լուծույթի պատրաստումը` Կոֆեին-նատրիում բենզոատի հաշվարկված քանակությունը լուծում են 

ներարկման ջրի կես ծավալի, որին կաթիլներով ավելացվում է 0,1 ն ստերիլ NaOH-ի լուծույթ (կարելի 

է օգտվել 0,01 ն NaOH-ի լուծույթից, որը վերցնում են ըստ ծավալի 10 անգամ ավելի): Լուծումը 

կատարում են թույլ տաքացման և խառնման պայմաններում: Լուծույթի ծավալը հասցնում են մինչև 

նիշը և մանրակրկիտ խառնում: 

Քանակական վերլուծություն` կատարում են ըստ ՊՖ X-ի 174 հոդվածի կամ լաբորատոր 

պայմաններում բեկումնաչափական (ռեֆրակտոմետրիկ) եղանակով` լուծույթի խտությունը 

որոշում են ըստ բեկման ցուցիչի: 

Ֆիլտրում` Լուծույթի ստանդարտ խտության  ապահովումից հետո լուծույթը ֆիլտրում են "սունկ "-

տիպի ֆիլտրով, որտեղ որպես ֆիլտրող նյութ կիրառվում է մետաքսյա գործվածքը, ֆիլտրի թուղթը 

կամ բելտինգը, իսկ ֆիլտրը միացվում է վակուում-հոսքային գծին: Ստացված ֆիլտրատը ստուգում 

են ըստ թափանցիկության և մեխանիկական ներառումների: 

Ամպուլավորում` ամպուլաների լցնումը լուծույթով կատարվում է 1,1 մլ և 2,5 մլ վակուումային 

եղանակով` նախապես որոշելով վակուումի խորությունը, որի դեպքում ապահովվում է 

ամպուլաների անհրաժեշտ ծավալով լցնումը: Մազանոթներով ներքև ամպուլաները տեղադրում են 

վակուում-սարքում և ստեղծում են անհրաժեշտ ճնշում: Ամպուլաները մազանոթներով 
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դասավորում են վերև, ապա ստեղծում նոսրացում, որի դեպքում  լուծույթի որոշ քանակը թափվում 

է, իսկ ամպուլայի մեջ մնում է ներարկման լուծույթի պահանջվող քանակը: 

Ամպուլաների զոդում` կատարվում է զոդման որակի ստուգում: 

Մանրէաջնջումը կատարվում է հագեցած գոլորշիով 120˚ C  8 րոպեի ընթացքում: 

Նովոկայինի լուծույթը պետք է ունենա pH 6,8-8,5 (պոտենցիաչափական եղանակ): 

Պատրաստի ամպուլաները պիտակավորում են և ձևավորում: 

Պահպանումը` ցուցակ Բ, պահել լույսից ապահով տեղում: 

 

 

Նովոկաինամիդի 10 % ներարկման լուծույթր 

Solutio Novocainamidi 10 % pro injectionibus 

 

Նովոկայինամիդ        100   գ 

Նատրիումի մետաբիսուլֆիտ     5 գ 

Ջուր ներարկման համար  մինչև 1000 մլ 

 

Նկարագրություն`  Անգույն թափանցիկ լուծույթ է: 

Լուծույթի պատրաստումը` Նովոկայինամիդի և նատրիումի մետաբիսուլֆիտի հաշվարկված 

քանակությունը տեղադրում են ստերիլ չափիչ կոլբայում և լուծում ներարկման ջրի կես ծավալի մեջ: 

Հետո լուծույթի ծավալը հասցնում են մինչև նիշը և մանրակրկիտ խառնում: 

Քանակական վերլուծություն` կատարում են ըստ ՊՖ X-ի 465 հոդվածի կամ լաբորատոր 

պայմաններում բեկումնաչափական (ռևֆրակտոմետրիկ) եղանակով` լուծույթի խտությունը 

որոշում են ըստ բեկման ցուցիչի: 

Ֆիլտրում` Լուծույթի ստանդարտ խտության  ապահովումից հետո լուծույթը ֆիլտրում են "սունկ "-

տիպի ստերիլ ֆիլտրով, որը միացվում է վակուում-հոսքային գծին: Ստացված ֆիլտրատը նորից 

ֆիլտրում են ստերիլ թաղանթային տիպի ֆիլտրով,  որի անցքերի ծակոտիները 0,22-0,3 մկմ : 

Ամպուլավորում` ամպուլաների լցնումը լուծույթով կատարվում է նովոկայինի լուծույթի նման` 

վակուումային եղանակով` նախապես որոշելով վակուումի խորությունը, որի դեպքում 

ապահովվում է ամպուլաների անհրաժեշտ ծավալով լցնումը: Մազանոթներով ներքև ամպուլաները 

տեղադրում են վակուում-սարքում և ստեղծում են անհրաժեշտ ճնշում: Ամպուլաները 

մազանոթներով դասավորում են վերև, ապա ստեղծում նոսրացում, որի դեպքում  լուծույթի որոշ 

քանակը թափվում է, իսկ ամպուլայի մեջ մնում է ներարկման լուծույթի պահանջվող քանակը: 

Ամպուլաների զոդում` կատարվում է զոդման որակի ստուգում: 

Մանրէաջնջումը կատարվում է հագեցած գոլորշով 120˚ C  8 րոպեի ընթացքում: 

Նովոկայինի լուծույթը պետք է ունենա pH 3,8-5,0 (պոտենցիաչափական եղանակ): 

Պատրաստի ամպուլաները պիտակավորում են և ձևավորում: 

Պահպանումը` ցուցակ Բ, պահել լույսից ապահով տեղում: 

 

 

Ասկորբինաթթվի 5 % ներարկման լուծույթր 

Solutio Acidi ascorbinici  5  % pro injectionibus 

Ասկորբինաթթու            50   գ 

Նատրիումի հիդրոկարբոնատ     23,85 գ 
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Նատրիումի մետաբիսուլֆիտ անջուր       2 գ 

Ջուր ներարկման համար հագեցված ածխաթթու գազով մինչև 1000 մլ 

 

Նկարագրություն`  Անգույն թափանցիկ կամ դեղնավուն հեղուկ է: 

Լուծույթի պատրաստումը` ստերիլ չափիչ կոլբայում տեղադրում են հաշվարկված 

ասկորբինաթթվի, նատրիումի հիդրոկարբոնատի և անջուր նատրիումի մետաբիսուլֆիտի 

քանակությունները և լուծում ներարկման ջրի մեջ, որը հագեցված է ածխաթթու գազով` լուծույթի 

ծավալը հասցնում են մինչև նիշը և մանրակրկիտ խառնում: 

Քանակական վերլուծություն` կատարում են ըստ ՊՖ X-ի 7 հոդվածի կամ լաբորատոր 

պայմաններում բեկումնաչափական (ռևֆրակտոմետրիկ) եղանակով` լուծույթի խտությունը 

որոշում են ըստ բեկման ցուցիչի: 

Ֆիլտրում` ստանդարտ խտության  հասցված լուծույթը ֆիլտրում են "սունկ "-տիպի ստերիլ 

ֆիլտրով, իսկ հետո ստերիլ թաղանթային ֆիլտրի միջով (անցքերի մաքսիմալ չափսը 0.3 մկմ) 

ստերիլ կոլբայի մեջ: Ֆիլտրատը հագեցնում են CO2-ով: 

Ամպուլավորում` լցնումը լուծույթով կատարվում է HC-3 տիպի մակնիշի 1,1 մլ ամպուլաների մեջ, 

վակուումային եղանակով ածխաթթվի հոսքի մեջ որոշակի վակուումի խորության պայմաններում: 

Ածխաթթվի մատակարարումը իրականացվում է Կիպպի սարքի միջոցով: 

Ամպուլաների զոդում` կատարվում է լցնումից անմիջապես հետո: 

Ասկորբինաթթվի լուծույթի pH 6,0-7,0 (պոտենցիաչափական եղանակ): Գույնը չպետք է գերազանցի 

N4a էտալոնի ինտենսիվությունը: 

Պատրաստի ամպուլաները պիտակավորում են և ձևավորում: 

Պահպանումը` խոնավ,  լույսից ապահով տեղում: 

 

 

Լաբորատոր աշխատանք № 8 

Ներարկման լուծույթների պատրաստում  հատուկ մաքրում պահանջող նյութերից  

Կալցիումի քլորիդի 10 % ներարկման լուծույթր 

Solutio Calcii chloridi  10  % pro injectionibus 

Կալցիումի քլորիդ   100   գ 

Ջուր ներարկման համար   մինչև 1000 մլ 

 

Նկարագրություն`  Անգույն թափանցիկ հեղուկ է: 

Լուծույթի պատրաստումը: Կալցիումի քլորիդը որն օգտագործվում է ներարկման համար չպետք է 

պարունակի կալցիումի սուլֆատ և երկաթ թույլատրելի սահմաններից ավելի, որն ստուգվում է 

պրեպարատի լիարժեք լուծելիությամբ 95% էթանոլում (ՊՖX հոդվ.119):  Եթե ներարկման լուծույթի 

պատրաստման համար օգտագործվում է պրեպարատը, որը չի համապատասխանում 

պահանջներին ապա լուծույթը պատրաստվում է որոշակի ավելի բարձր խտությամբ և 

իրականացվում է հատուկ մաքրում: Կալցիումի սուլֆատի հեռացումը իրականացվում է երկարատև 

նստեցմամբ կամ եռացմամբ , իսկ երկաթը նստեցվում է հիդրոքսիդի տեսքով կալցիումի օքսիդի կամ 

հիդրոքսիդի և ակտիվացված ածխի ավելացման արդյունքում: Նշված խառնուրդների հեռացումը 

իրականացվում է միաժամանակ: Ստերիլ չափիչ գլանում կալցիումի քլորիդից և ներարկման 

համար ջրից  պատրաստվում է 60-120 մլ 10,5-11 % լուծույթ:  Լուծույթը դատարկվում է ստերիլ 

կոլբայի մեջ, որի վրա ավելացվում է 0,28գ կալցիումի հիդրօքսիդ, կոլբան խցանափակվում է 

բամբակյա խցուցով և եռացվում` թողնելով 1 շաբաթ: Կալցիումի սուլֆատի և երկաթի նստեցումից 
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հետո լուծույթի 0,1%-ի չափով ավելացվում է ակտիվացված ածուխ: Լուծույթը խառնում են և 

ֆիլտրում ստերիլ կոլբայի մեջ: Որոշում են լուծույթի pH-ը և հասցնում մինչև ստանդարտ ցուցանիշը: 

Ֆիլտրատի 5 մլ տիտրում են 0.1 ն աղաթթվի լուծույթով մեթիլ կարմիրի ներկայությամբ մինչև 

անցումային գույնը (pH 5,5): Չափելով ֆիլտրատի ծավալը չափիչ գլանով, բյուրետկայից տիտրման 

արդյունքներին համապատասխանաբար ավելացվում է 1ն աղաթթվի հաշվարկված քանակը: 

Առանձին նմուշով ստուգվում է pH-ը և նրա գունավորումը մեթիլ կարմիրով` այն պետք է լինի 

անցումային (ոչ դեղին, ոչ վարդագույն):  

Քանակական վերլուծություն` pH –ի կարգավորումից հետո կալցիումի քլորիդի քանակը որոշում են 

ըստ ՊՖ X-ի 120 հոդվածի կամ լաբորատոր պայմաններում բեկումնաչափական 

(ռևֆրակտոմետրիկ) եղանակով` լուծույթի խտությունը որոշում են ըստ բեկման ցուցիչի: 

Ֆիլտրում` ստանդարտ խտության  հասցված լուծույթը ֆիլտրում են "սունկ "-տիպի ստերիլ 

ֆիլտրով, բացառելով մեխանիկական ներառումների առկայությունը: 

Ամպուլավորում` լցումը կատարում են ներարկիչային եղանակով HC մակնիշի 10,5 կամ 20,6 մլ 

ամպուլաների մեջ համապատասխանաբար:  

Ամպուլաների զոդում` կատարվում է մազանոթների ձգման եղանակով` ստուգվում է զոդման 

որակը: 

Մանրէաջնջումը  կատարվում է հագեցած գոլորշիով 120˚ C  8 րոպեի ընթացքում: 

Ամպուլաների լուծույթի որակի հսկումը կատարվում է ըստ (տես գործն պարապ. 12-ի աղյուսակի): 

Կալցիումի  քլորիդի լուծույթը պետք է ունենա pH 5,5-7,0 (պոտենցիաչափական եղանակ): 

Պատրաստի ամպուլաները պիտակավորում են և ձևավորում և փաթեթավորում: 

 

Մագնեզիումի սուլֆատի  20% կամ 25 % ներարկման լուծույթր 

Solutio Magnesii sulfatis  20% aut 25%  pro injectionibus 

Մագնեզիումի սուլֆատ  200  կամ 250 գ 

Ջուր ներարկման համար   մինչև 1000 մլ 

 

Նկարագրություն`  Անգույն թափանցիկ հեղուկ է: 

Լուծույթի պատրաստումը`  ներարկման համար օգտագործվող մագնեզիումի սուլֆատը չպետք է 

պարունակի մանգան, իսկ երկաթի աղերի պարունակությունը չպետք է գերազանցի 0,002% (ՊՖX 

հոդվ.383):  Ներարկման  համար տեսակի մագնեզիումի սուֆատի բացակայության դեպքում 

լուծույթը պատրաստվում է որոշակի ավելի բարձր խտությամբ քան անհրաժեշտ է և կատարվում է 

մաքրում մագնեզիումի օքսիդի և ակտիվացված ածխի ավելացմամբ: Մագնեզիումի սուֆատի 

ֆարմակոպեական պատրաստուկից և ներարկման համար ջրից ստերիլ չափիչ գլանում ստանում 

են 60 մլ 20,5-21 % լուծույթ:  Լուծույթը դատարկվում է ստերիլ կոլբայի մեջ, որի վրա ավեացվում է 

0,1գ մագնեզիումի սուֆատ, կոլբան խցանափակվում է բամբակյա խցուծով և եռացվում` թողնելով 7 

օր: Մանգանի և երկաթի հիդրօքսիդների նստեցումից հետո լուծույթին 0,1%-ի չափով ավելացվում է 

ակտիվացված ածուխ: Լուծույթը խառնում են և ֆիլտրում ստերիլ կոլբայի մեջ: Որոշում են լուծույթի 

pH-ը և հասցնում մինչև ստանդարտ ցուցանիշը: 

Ֆիլտրատի 5 մլ տիտրում են 0,1 ն աղաթթվի լուծույթով մեթիլ կարմիրի ներկայությամբ մինչև 

անցումային գույնը (pH 5,5): Չափելով ֆիլտրատի ծավալը չափիչ գլանով, բյուրետկայից տիտրման 

արդյունքներին համապատասխանաբար ավելացվում է 1ն աղաթթվի հաշվարկված քանակը: 

Լուծույթի առանձին նմուշով ստուգվում է pH-ը և վարդագույնի գունավորման բացակայությունը 

ֆենոլֆթալեինի կամ մեթիլ կարմիրի ավելացումից հետո:  

Քանակական վերլուծություն` մագնեզիումի սուֆատի պարունակությունը որոշում են ըստ ՊՖ X-ի 

384 հոդվածի կամ լաբորատոր պայմաններում բեկումնաչափական (ռևֆրակտոմետրիկ) 
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եղանակով` լուծույթի խտությունը որոշում են ըստ բեման ցուցիչի: Չափելով ֆիլտրատի ծավալը 

հաշվարկում են ներարկման ջրի քանակը, որն անհրաժեշտ  է ավելացնել  լուծույթին ստանդարտ 

խտության հասցնելու համար: 

Ֆիլտրում` ստանդարտ խտության  հասցված լուծույթը ֆիլտրում են "սունկ "-տիպի ստերիլ 

ֆիլտրով, բացառելով մեխանիկական ներառումների առկայությունը: 

Ամպուլավորում` լցնումը կատարում են ներարկիչային եղանակով HC մակնիշի 10,5 կամ 20,6 մլ 

ամպուլաների մեջ համապատասխանաբար:  

Ամպուլաների զոդում` կատարվում է մազանոթների ձգման եղանակով` ստուգվում է զոդման 

որակը: 

Մանրէաջնջումը կատարվում է հագեցած գոլորշով 120˚ C  8 րոպեի ընթացքում: 

Մագնեզիումի սուլֆատի լուծույթը պետք է ունենա pH 6,2-8,0 (պոտենցիաչափական եղանակ): 

Պատրաստի ամպուլաները պիտակավորում են և ձևավորում և փաթեթավորում: 

 

Գլյուկոզայի10%,  25% կամ 40 % ներարկման լուծույթր 

Solutio Glucosi 10%,  25% aut 40%  pro injectionibus 

Գլյուկոզա անջուր     100,  250  կամ 400 գ 

Աղաթթվի 0,1Ն լուծույթ մինչև pH  3,0 - 4,0 

Նատրիումի քլորիդ    0,26 0,26 0,26  

Ջուր ներարկման համար   մինչև   1000 մլ 

 

Նկարագրություն`  Անգույն թափանցիկ կամ դեղնավուն քաղր համի առանց հոտի հեղուկ է: 

Լուծույթի պատրաստումը`  "Ներարկման  համար" տեսակի գլյուկոզայի բացակայության դեպքում 

լուծույթը պատրաստվում է որոշակի ավելի բարձր (0,5-1%) խտությամբ, քան անհրաժեշտ է և 

կատարվում է մաքրում պիրոգեն և ներկող բնույթի նյութերից ակտիվացված ածխի ավելացմամբ: 

Գլյուկոզայի հաշվարկված քանակը տեղադրում են  չափիչ գլանում և ներարկման ջրի ավելացմամբ 

ստանում են 60-120մլ լուծույթ:  Լուծույթը դատարկվում է ստերիլ կոլբայի մեջ, եռացվում 15 րոպե, 

ապա սառեցնում մինչև 60˚C և ավելացվում է 0,4%-ի չափով ակտիվացված ածուխ, հետո 

պարբերաբար խառնվում 30 րոպե: Լուծույթը ֆիլտրում են ստերիլ կոլբայի մեջ և ավելացվում է 

կայունացուցիչ: 

Քանակական վերլուծություն` գլյուկոզայի քանակական վերլուծությունը կատարում են ըստ ՊՖ X-

ի 312 հոդվածի բեկումնաչափական (ռեֆրակտոմետրիկ) եղանակով` լուծույթի խտությունը որոշում 

են ըստ բեման ցուցիչի: Չափելով ֆիլտրատի ծավալը հաշվարկում են ջրի քանակը, որն անհրաժեշտ  

է ավելացնել  լուծույթին ստանդարտ խտության ստացման համար: 

Ֆիլտրում` ստանդարտ խտության  հասցված լուծույթը ֆիլտրում են "սունկ "-տիպի ստերիլ 

ֆիլտրով, բացառելով մեխանիկական ներառումների առկայությունը: 

Ամպուլավորում` լցումը կատարում են ներարկիչային եղանակով HC մակնիշի ամպուլաների մեջ:  

Ամպուլաների զոդում` կատարվում է մազանոթների ձգման եղանակով` ստուգվում է զոդման 

որակը: 

Մանրէաջնջումը՝ կատարվում է հագեցած գոլորշիով 120˚ C  8 րոպեի ընթացքում: 

Գլյուկոզայի լուծույթը պետք է ունենա pH 3,0-4,0 (պոտենցիաչափական եղանակ): 

Պատրաստի ամպուլաները պիտակավորում են և ձևավորում և փաթեթավորում: 
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Լաբորատոր աշխատանք № 9 

ԱՌԱՆՑ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱՅԻ (ԱՍԵՊՏԻԿՈՐԵՆ) ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՂ ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ 

ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հեքսամեթիլենտետրամինի  40% ներարկման լուծույթր 

Solutio Hexamethylentetramini  40% pro injectionibus 

Հեքսամեթիլենտետրամին  400  գ 

Ջուր ներարկման համար   մինչև 1000 մլ 

 

Նկարագրություն`  Անգույն թափանցիկ հեղուկ է: 

Լուծույթի պատրաստումը`  հեքսամեթիլենտետրամինի ջրային լուծույթը սենյակային 

ջերմաստիճանում համեմատաբար կայուն է (օժտված է հակասեպտիկ հատկություններով), սակայն 

բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության ներքո հեշտությամբ հիդրոլիզվում է ֆորմալդեհիդի և 

ամոնյակի առաջացմամբ: Այդ պատճառով էլ լուծույթի պատրաստումը իրականացնում են 

ասեպտիկ պայմաններում և ստացված լուծույթը չեն ենթարկում ստերիլիզացիայի:  

Հեքսամեթիլենտետրամինի հաշվարկված քանակը (նախապես վերաբյուրեղացված էթանոլից) 

չափում են ասեպտիկ պայմաններում, լուծում են ներարկման համար ջրում և հասցնում են նիշին: 

Քանակական վերլուծություն` պարունակությունը որոշում են ըստ ՊՖ X-ի 329 հոդվածի կամ 

լաբորատոր պայմաններում բեկումնաչափական (ռևֆրակտոմետրիկ) եղանակով` լուծույթի 

խտությունը որոշում են ըստ բեկման ցուցիչի: Չափելով ֆիլտրատի ծավալը հաշվարկում են 

ներարկման ջրի քանակը, որն անհրաժեշտ  է ավելացնել  լուծույթին ստանդարտ խտության 

հասցնելու համար: 

Ֆիլտրում` ստանդարտ խտության  հասցված լուծույթը ֆիլտրում են "սունկ "-տիպի ստերիլ 

ֆիլտրով, բացառելով մեխանիկական ներառումների առկայությունը: Հետո ֆիլտրում են ստերիլ 

թաղանթային ֆիլտրերով (ծակոտիների առավելագույն չափը 0,3 մկմ): 

Ամպուլավորում` լցնումը կատարում են ներարկիչային եղանակով HC մակնիշի 

ամպուլաների մեջ:  

Ամպուլաների զոդում` կատարվում է մազանոթների ձգման եղանակով` ստուգվում է զոդման 

որակը: 

 Հեքսամեթիլենտետրամինի լուծույթը պետք է ունենա pH 7,8-8,2 (պոտենցիաչափական եղանակ): 

Պատրաստի ամպուլաները պիտակավորում են և ձևավորում և փաթեթավորում: 

Պիտակավորում են "Պատրաստված է ասեպտիկ պայմաններում": 

Պահպանում` 20˚C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում: 
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Ներարկման յուղային լուծույթների պատրաստում 

 

Կամֆորայի 20% .անոց յուղային լուծույթ ներարկման համար 

( Solutio  Camphorae oleosa 20% pro injectionibus) 

 

Յուղային, թափանցիկ, բաց դեղնավուն հեղուկ է, կամֆորայի հոտով; 

 

Լուծույթի պատրաստումը: Յուղային լուծույթների պատրաստման առանձնահատկությունը 

դա յուղի նախնական մանրէազերծումն է: Այն իրականացվում է հերմետիկորեն փակվող 

անոթում,120oC-ում 2 ժամվա ընթացքում, հագեցած գոլորշիներով, կամ 180, 200 oC-ում 

համապատասխանաբար 30, 15 ր, չոր օդային եղանակով: 

 Կամֆորան նախապես տրորում են ստերիլ հավանգի մեջ և լուծում են  մինչև 40 oC 

սառեցված յուղում, խառնման պայմաններում: 

 Քանակական անալիզը կատարում են համաձայն ՊՖ 10, /էջ120/ : 

Լուծույթի ֆիլտրումը: Նպատակահարմար է իրականացնել լաբորատոր դրուկ ֆիլտրերով, 

ֆիլտրված, ստերիլ օդի ճնշմամբ: Կամ ստերիլ ապակյա ձագարում դրված, ստերիլ թղթյա ֆիլտրով: 

Ֆիլտրումը կատարում են 40 oC-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում, հաշվի առնելով կամֆորայի 

ցնդելիությունը: 

 Ամպուլաների լցնումը: Իրականացվում է ներարկիչային եղանակով: 

 Ամպուլաների զոդումը: Կատարվում է մազանոթների ձգմամբ:, զոդման որակը ստուգում են 

վակուումի պայմաններում: 

 Մանրէաջնջումը իրականացնում են ավտոկլավում 100 oC-ում, 60րոպեի ընթացքում: 

Մանրէաջնջումից հետո հերմետիկության ստուգման նպատակով, դեռևս տաք ամպուլաները 

տեղադրում են օճառի լուծույթի մեջ: Այս դեպքում  լավ  լվացվում է արտաքին մակերևույթը, իսկ ոչ 

հերմետիկ ամպուլաների մեջ անցնում է օճառաջուրը և ամպուլայի պարունակությունը դառնում է 

պղտոր, էմուլսիայի առաջացման պատճառով: 

 

 Պահում են  լույսից պաշտպանված տեղում: 

 

 

Լաբորատոր աշխատանք №10 

Աչքի դեղաձևեր 

Աչքի կաթիլների պատրաստումը 

 

 Սուլֆացիլ- նատիումի 30% լուծույթ/ աչքի կաթիլներ/ 

 

Սուլֆացիլ- նատրիում   300 գ 

Նատրիումի մետաբիսուլֆիտ  5 գ 

Նատրիումի հիդրօքսիդի 1ն լուծույթ մինչև pH 7.7-8.0 

Ջուր ներարկման համար   մինչև 1 լ 

 

Անգույն, թափանցիկ լուծույթ է. pH 7.7-8.7, հակաբակտերիալ միջոց է: 
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Ցինկի սուլֆատի 5% և բորաթթվի 2% լուծույթներ 

 

Ցինկի սուլֆատ   0.5 գ 

Բորաթթու    20գ 

Ջուր ներարկման համար  մինչև 1 լ 

 

Հականեխիչ միջոց է/ աչքի կաթիլներ/ 

 

Պատրաստման  տեխնոլոգիական սխեման 

 

1. Աշխատանքային գրության կազմում 
2. Օժանդակ միջոցների և ելանյութերի պատրաստում 

Կշռում են ելանյութերը: 

3. Լուծույթի պատրաստում 
Չափիչ, ստերիլ անոթում, ոչ մեծ քանակի ներարկման  ջրում նախ լուծում են 

կայունացուցիչները, կոնսերվանտները, հետո դեղանյութերը և ջրի քանակը հասցնում են 

մինչև նիշը: Վերցնում են փորձանմուշը, կատարում վերլուծություն և pH-ի ստուգում: 

4. Մաքրում 
Ֆիլտրում են թղթյա կամ ապակյա ֆիլտրով 

5. Լցնում են կաթոցիչի կամ բյուրետկայի միջոցով 5 մլ սրվակների մեջ, հերմետիկորեն 

խցանափակում 
6. Մանրէաջնջում: Ավտոկլավում 110-120oC –ում 8-20 ր 
7. Պատրաստի արտադրանքի հսկում: pH,որակական  քանակական անալիզ, 

հերմետիկություն, ծավալ: 
8. “Աչքի կաթիլներ” 

 

 

 

 

 


	Դեղ տեխ 4,1
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