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ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

1. ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  

1.1. Դասընթացի շահառուները (ունկնդիրները) 

 «Կաթնամթերքի որոշակի տեսակներ պատրաստող» թեմայով կարճաժամկետ վերապատրաստման 
դասընթացը նախատեսված է այն անձանց համար, ովքեր ունեն առնվազն հիմնական ընդհանուր կրթություն 
և ցանկանում են ձեռք բերել գիտելիքներ և կարողություններ լոռի, չանախ, սուլուգունի, չեչիլ և հորած 
պանիրների, թթվասերի, կաթնաշոռի, մածունի, կարագի և չոր կաթի պատրաստման բնագավառում:  

1.2. Դասընթացի նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրների մոտ ձևավորել կաթի ընդունման, վերամշակման, լոռի, չանախ, 
սուլուգունի, չեչիլ և հորած պանիրների, թթվասերի, կաթնաշոռի, մածունի, կարագի և չոր կաթի 
պատրաստման, դրանց արատների բացահայտման և կանխարգելման վերաբերյալ գործնական 
կարողություններ և հմտություններ, ներկայացնել ըստ տեխնիկական և տեխնոլոգիական ընթացակարգերի 
տեղի ունեցած զարգացումները և փոփոխությունները, տալ այդ բնագավառում գործող որակի կառավարման 
համակարգերի վերաբերյալ գիտելիքներ: 

1.3. Դասընթացի խնդիրները 

Դասընթացի խնդիրներն են ունկնդիրներին հնարավորություն տալ ձեռք բերված կարողություններին 
համապատասխան աշխատաշուկայում ապահովել իրենց զբաղվածությունը և մրցունակությունը: 

2. ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

«Կաթնամթերքի որոշակի տեսակներ պատրաստողի կարճաժամկետ ուսուցում» 

3. ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Դասընթացի տևողությունը 354 ժամ է: 

Մոդուլների տևողությունը ներառում է ինչպես տեսական և գործնական պարապմունքներին, այնպես էլ 
պրակտիկաներին հատկացվելիք ժամաքանակները: Վերոնշյալ ժամաքանակների մեջ նախատեսվել է նաև 30 
պահուստային ժամ, հետագայում ըստ անհրաժեշտության օգտագործելու և ամփոփիչ ստուգմանն 
անհրաժեշտ ժամաքանակ հատկացնելու նպատակով: 

4. ՈՒՆԿՆԴՐԻՆ ՇՆՈՐՀՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ 

Կարճաժամկետ դասընթացը հաջողությամբ ավարտած ունկնդիրներին տրվում է համապատասխան 
վկայական: 

5. ՈՒՆԿՆԴՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ  

Այն բոլոր կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են լոռի, չանախ, սուլուգունի, չեչիլ և հորած 
պանիրների, թթվասերի, կաթնաշոռի, մածունի, կարագի և չոր կաթի արտադրությամբ:  
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6. ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

№  Ուսումնասիրվող մոդուլները Ժամերը 

1. Կաթի կազմը և հատկությունները 18 

2. Սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման հմտություններ 18 

3. Կաթի ընդունման և վերամշակման հմտություններ 36 

4. Լոռի, չանախ, սուլուգունի, չեչիլ և հորած պանիրների պատրաստման հմտություններ 150 

5. Թթու կաթնամթերքների՝ թթվասերի, մածունի և կաթնաշոռի պատրաստման 
հմտություններ 

48 

6. Կարագի պատրաստման հմտություններ 36 

7. Չոր կաթի պատրաստման հմտություններ 18 

8. Պահուստային ժամեր 72 

Ընդամենը 324 

 

7. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

Ամփոփիչ ստուգում իրականացնելու համար ձևավորվելու է հանձնաժողով՝ կազմված ուսումնական 
հաստատության և գործատուների ներկայացուցիչներից: Ամփոփիչ ստուգման համար հիմք է ծառայելու 
ուսումնառության յուրաքանչյուր արդյունքի շրջանակներում իրականացված գնահատման վավերացումները: 
Ունկնդրին պատահականության սկզբունքով կտրվի 2 առաջադրանք, որոնք կբխեն ծրագրի շրջանակներից, 
հնարավոր կլինի իրականացնել սեղմ ժամկետներում և առկա պայմաններում: Առաջադրված 
հանձնարարությունները կատարած ունկնդիրը համարվում է բավարար մակարդակը հաղթահարած, եթե 
գործողությունները իրականացվել են պահանջներին և հրահանգներին համապատասխան, պահպանվել են 
սանիտարիայի, հիգիենայի և աշխատանքի անվտանգության նորմերի պահանջները։ 
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ՍԸՆԹԱՑ
ՄՈԴՈՒԼ 1. 

Մոդուլի նպա
միջոցների, 
հիվանդությո

8 ժամ 

Այս մոդուլն ո
են։ 

Այս մոդուլը յո
1) ներկայա
2) ներկայա

հիվանդո
Մոդուլի ընդ
կատարման չ

Ներկայացնե

1) ներկայաց
զարգացմ

2) նկարագր
3) ներկայաց
4) ներկայաց
5) ներկայաց
6) ներկայաց
7) որակյալ 
8) ներկայաց
9) ներկայաց

Արդյունքի յո
կներառվեն 
առանձին 
պատասխան
կհանձնարար
Արդյունքի ծր
 կաթի սա

բաղադրի
 կաթի կա

հանքային
 կաթի ընդ
 կաթի 

մածուցիկ
 կաթի ման
 որակյալ կ
 կաթի կեր
 կարևոր ն

կաթով, կ
Արդյունքի յո
պատասխան

ՑԻ ԾՐԱԳ
«ԿԱԹԻ Կ

ատակն է ուն
կաթի միջ

ւնների, դրան

ուսումնասիր

ուրացնելուց 
ցնի կաթի կա
ցնի կաթի 

ությունները, դ
ունելի կատա
չափանիշներ

ել կաթի կազ

ցնում է կա
ման համար, 
րում է «կաթի
ցնում է կաթի
ցնում է կաթի
ցնում է կաթի
ցնում է կաթի
կաթ ստանա
ցնում է կաթի
ցնում է կաթի
ուրացումը գ
կաթի կազ
բաղադրիչնե
ներով, որո
րվի ընտրել ճ
ագրային մա

ահմանումը, 
իչ մասերի դե
ազեինի, շի
ն նյութերի, վ
դհանուր և ա
խտության, 
ության, ջերմ
նրէասպան հ
կաթ ստանա
րային բակտե
նշանակությո
երակրի սոդ

ուրացումը հա
ում թեստայի
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ԳԻՐԸ ԵՎ
ԱԶՄԸ ԵՎ 

կնդրի մոտ ձ
ոցով մարդ
նց կանխարգ

ելու համար

հետո ունկնդ
ազմը, հատկ
միջոցով մա
դրանց կանխ
արողականը
րի բավարար

զմը, հատկու

աթի սահմա
 

ի կենսաբանա
ի կազմը, 
ի քիմիական
ի ֆիզիկակա
ի մանրէաբա

ալու նախապա
ի արատները
ի կեղծման մ
գնահատվում
մի, հատկու
երի դերի
ոնցից մեկը
ճիշտ պատա

անրամասներ
դրա էներգ

երը մարդու ա
ճուկային ս

վիտամիններ
կտիվ թթվութ

օսմոտիկ
մահաղորդա
հատկություն
լու նախապա
երիալ և մեխ
ուն ունեցող
այով, ջրածն
ամարվում է
ին հարցերին

Վ ԺԱՄԱՆ
ՀԱՏԿՈՒԹ

ձևավորել գի
դուն և մա
գելման միջո

սկզբնական

դիրը պետք է
ությունները 

արդուն և մ
խարգելման մ
 յուրաքանչյ

ր մակարդակ

ւթյունները և

անումը և դ

ական արժեք

ն հատկությու
ան հատկությ
անական հատ
այմանները,
ը, 
միջոցները: 
մ է թեստա
ւթյունների, 

վերաբերյ
ը ենթադրո
սխանը: 

րն են՝ 
գետիկ եւ կ
աճի և զարգա
պիտակուցն
ի, միկրոտա
թյան բնութա

ճնշման, 
կանության հ
ների բնութա

այմանները,
անիկական ծ
կաթի խարդ
ի պերօքսիդ
դրական, ե

ն։ 

ՆԱԿԱՑՈ
ԹՅՈՒՆՆԵՐ

իտելիքներ կա
րդու միջոց
ցառումների 

ն մասնագիտ

է՝ 
և արատներ

մարդու միջո
միջոցառումն
ուր արդյունք

կի ապահովո

և արատներ

րա կարևոր

ք» հասկացու

ւնները,  
ունները,  

տկություններ

ային առաջա
արատների,
յալ հարցե

ում է մեկ 

կենսաբանակ
ացման համա
երի, կաթնա
րրերի բնութ

ագիրը, 
մակերևո

հատկությունն
ագիրը, 

ծագման արա
դախման միջ
ով, օսլայով և
եթե ունկնդի

ՈՒՅՑԸ 
ՐԸ» 

աթի կազմի,
ցով կաթին 
վերաբերյալ

տական գիտ

ը, 
ոցով կաթին
ները: 
քի համար ն
ւմն է։ 

ը  

րությունը մա

ւթյունը, 

րը,  

ադրանքի մի
, կեղծման 
եր՝ իրենց

ճիշտ պա

կան արժեք
ար,  
աշաքարի, 
ագիրը, 

ութային լ
ների բնութա

ատները, 
ջոցները (ջրո
և այլն)։ 
իրը հիմնակ

 խարդախմա
փոխանցվ

լ։ 

ելիքներ պետ

ն փոխանցվ

նախատեսվա

արդու աճի

իջոցով, որո
միջոցների

 ենթադրյ
ատասխան

քները կազմ

կաթնաճարպ

լարվածությա
ագիրը,  

ով, յուղազու

անում ճիշտ

ան 
վող 

տք 

վող 

ած 

և 

ում 
և 

յալ 
և 

մող 

պի 

ան, 

ւրկ 

 է 



 

Մ
և

Ո
ա

Կ
չ

Գ

Մ
ը

 

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Ուսումնառութ
արդյունք 2 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
ը և ռեսուրսն

նություն
րը 

Ա
մ
գ
ն

թյան Ն
հ

ր 
1

2
3
4

ն միջոցը Ա
ժ
փ
մ
մ
պ
Ա








Ա
պ

նություն
ները 

Ա
մ
գ
ն

Արդյունքի ո
միջոցով: Ան
գրականությո
նյութեր: 

Ներկայացնե
հիվանդությո

) նկարագրո
արժեքի և մ

2) ներկայացն
3) ներկայացն
4) թվարկում

ջերմամշակ
օգտագործ

Արդյունքի յո
ժամանակ ո
փոխանցվող 
միջոցառումն
մեկը ենթադ
պատասխան
Արդյունքի ծր
 ջերմամշա

ցուցանիշն
 կաթի միջ

և այլն), 
 մարդու մ

որովայնա
 ջերմամշա

օգտագոր
միկրոօրգ
Campyloba

Արդյունքի յո
պատասխան

Արդյունքի ո
միջոցով: Ան
գրականությո
նյութեր: 

 

ուսուցումը կ
նհրաժեշտ 
ուն, թեսթեր

ել կաթի մի
ունները, դրա

ում է ջերմա
մանրէաբան
նում է կաթի
նում է մարդո
մ է հիմնակ
կման չենթ
ծող մարդկան

ուրացումը
ւնկնդրին կտ

հիվանդու
երի վերաբե
դրում է մե
ը: 
ագրային մա

ակման ազդ
ների վրա, 
ջոցով մարդո

միջոցով կա
ային տիֆ և ա
ակման չենթ
րծող մարդկա
գանիզմները
acter jejuni և

ուրացումը հա
ում թեստայի

ուսուցումը կ
նհրաժեշտ 
ուն, թեսթեր
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կատարվում
է ունենալ
, ուսումնակ

իջոցով մար
անց կանխա

ամշակման ա
ական ցուցա
միջոցով մա

ու միջոցով կ
կան միկրոօ
արկված կա
նց առողջությ

գնահատվու
տրվեն կաթ
թյունների, 
երյալ հարցե
եկ ճիշտ պ

անրամասներ
դեցությունը

ուն փոխանց

աթին փոխա
այլն),  
թարկված կ
անց առողջո

(Salmonell
և այլն)։ 
ամարվում է
ին հարցերին

կատարվում
է ունենալ
, ուսումնակ

 

է տեսակա
համապատա

ան տեսանյո

րդուն և մա
արգելման մի

ազդեցություն
անիշների վրա
րդուն փոխա
աթին փոխա
րգանիզմներ
աթ կամ

թյան համար։

մ է թեստ
թի միջոցով

դրանց կա
ր՝ իրենց են
պատասխան

րն են՝ 
կաթի սննդ

ցվող հիվանդ

անցվող հիվ

կաթ կամ
ության համ
la, Listeria 

դրական, ե
ն։ 

է տեսակա
համապատա

ան տեսանյո

ան և գործն
ասխան մեթ
ութեր, դիդա

արդու միջոց
իջոցառումնե

նը կաթի հա
ա, 

անցվող հիվա
անցվող հիվա
րը, որոնք վ
դրանից պ

ային առաջ
մարդուն և 

անխարգելմա
նթադրյալ պա
ն և կհանձ

դային արժե

դությունները 

վանդությունն

դրանից պ
ար վտանգ

monocytog

եթե ունկնդի

ան և գործն
ասխան մեթ
ութեր, դիդա

նական պար
թոդական և
ակտիկ և այ

ցով կաթին 
երը 

ատկություննե

անդություններ
անդություննե
վտանգ են 
ատրաստվա

ջադրանքի 
մարդու մի

ան և վեր
ատասխաննե
ձնարարվի 

եքի և ման

(տուբերկուլյ

ները (դիֆթե

պատրաստվա
ներկայացն

genes, Esc

իրը հիմնակ

նական պար
թոդական և
ակտիկ և այ

րապմունքնե
և տեղեկատ
յլ անհրաժեշ

փոխանցվ

երի, սննդայ

րը, 
րը, 
ներկայացնո

ած պանիրն

միջոցով, ո
իջոցով կաթ
րահսկողությա
երով, որոնց
ընտրել ճիշ

նրէաբանակա

լյոզ, բրուցելյ

երիա, քութե

ած պանիրն
ող հիմնակա

cherichia co

անում ճիշտ

րապմունքնե
և տեղեկատ
յլ անհրաժեշ

երի 
տու 
շտ 

վող 

ին 

ում 
եր 

րի 
թին 
ան 
ից 
շտ 

ան 

ոզ 

եշ, 

եր 
ան 
oli, 

 է 

երի 
տու 
շտ 



 

Մ

Մ
տ
Մ
պ
Ո
ա

Մ
գ
Ո
ա
Կ
չ

Գ

 

ՄՈԴ

Մոդուլի նպա

Մոդուլի 
տևողություն
Մուտքային 
պահանջները
Ուսումնառութ
արդյունքներ

Մոդուլի 
գնահատման
Ուսումնառութ
արդյունք 1 
Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

ԴՈՒԼ 2. ՍԱ

ատակը Մ
կ
ո
ը

ը 
1

ը 
Ա
չ

թյան 
րը 

Ա
1
2
3

ն կարգը 
Մ
կ

թյան Պ

ր 
1

2
3

4
5

6

7
ն միջոցը Ա

Գ
լվ
ա
հ
ո
Ա











ԱՆԻՏԱՐԻԱ

Մոդուլի նպա
կանոնների պ
ունեցող սննդ
ընթացակարգ

8 ժամ 

Այս մոդուլն ո
են։ 

Այս մոդուլը յո
1) պահպան
2) պահպան
3) ներկայաց

սանիտար
Մոդուլի ընդ
կատարման չ
Պահպանել ս

) ներկայաց
կաթնարդյ

2) ներկայաց
3) ներկայաց

նորմերի պ
4) տարբեր ի
5) ներկայաց

համակար
6) դասակար

ախտահա
7) կատարում
Արդյունքի յ
Գործնական 
վացող և ախ
ախտահանմա
համակարգով
ունկնդիրը պե
Արդյունքի ծր
 լվացված 

պարագա
կազմակե

 սննդամթ
աղտոտմա

 արտադրա
 արտադրո

աշխատա
 ջրի, մաք

սանիտար
 լվացման 

համակար
լվացում ց

 

ԱՅԻ ԵՎ ՀԻ

ատակն է ուն
պահանջները
դամթերքի որ
գերի վերաբե

ուսումնասիր

ուրացնելուց 
ի սանիտար
ի հիգիենայի
ցնի սննդա
րիայի պահպ
ունելի կատա
չափանիշներ
սանիտարակ

ցնում է ս
դյունաբերությ
ցնում է սննդա
ցնում է արտ
պահանջները
իրավիճակնե
ցնում է լվա
րգով լվացմա
րգում է ա

անիչ նյութերը
մ է ավտոմա
ուրացումը
առաջադրա

խտահանող ա
ան աշխատ
վ լվացման ա
ետք է պահպ
ագրային մա

և ախտա
աների կար
երպման գործ
երքը` որպե
ան շղթայի չո
ական գործը
ությունում օ

անքային լուծո
քրող նյութե
րիայի պահպ

և ախտա
րգով լվացմա
ցնցուղով և խ
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ԻԳԻԵՆԱՅԻ

նկնդրի մոտ 
ը պահպանե
րակի կառավ
երյալ գիտելի

ելու համար

հետո ունկնդ
ական նորմե
ի կանոնների
ամթերքի 

պանման գործ
արողականը
րի բավարար
կան նորմեր

սանիտարիայ
թյունում,  
ամթերքի աղ
տադրական
ը, 
երում պահպա
ացման և

ան առավելութ
արտադրությո
ը, պատրաստ
տ և ոչ ավտո
գնահատվու

անքների դե
աշխատանքա

տանքներ (հն
աշխատանքն

պանի սանիտ
անրամասներ

հանված ա
րևորությունը
ծում,  
ս միկրոօրգ
որս օղակներ
ընթացներին
գտագործվո
ույթների պա
երի, ախտա

պանման գործ
ահանման ք
ան երկու հիմ
խողովակաշա

Ի ՊԱՀՊԱՆ

ձևավորել ս
ելու, հանրայ
վարման համ
իք, հմտությո

սկզբնական

դիրը պետք է
երի պահանջն
ի պահանջնե
որակի կա
ծում: 

յուրաքանչյ
ր մակարդակ
ի պահանջն

յի սկզբուն

ղտոտման աղ
գործընթաց

անում է սանի
ախտահանմ

թյունները,  
ունում օգտ
տում է աշխա
ոմատ լվացմ
ւմ է գործն
եպքում ունկ
ային լուծույթն
նարավորութ
ներ), կառաջ

տարական նո
րն են՝ 
րտադրական

կաթի

անիզմների
րը, ուղղակի 
ներկայացվո
ղ հիմնակա
տրաստման

ահանող նյո
ծում,  
քայլերի հա
մնական եղա
արերի լվացու

ՆՄԱՆ ՀՄ

սանիտարակ
յին առողջա

մակարգերի հ
ուններ և կար

ն մասնագիտ

է՝
ները, 
րը,  

առավարման 

ուր արդյունք
կի ապահովո
ները

նքները և

ղբյուրները, 
ցներին ներկ

իտարական ն
ման հիմնա

ագործվող
ատանքային լ

ան ու ախտա
նական առա
նդրին կհա
ներ, կատար

թյան դեպքո
ջարկվի իրա
որմերի պահա

ն տարածք
և կաթնա

գոյատևման
և խաչաձև ա
ող սանիտար
ն լվացող և
եղանակներ

ութերի օգտ

աջորդականո
նակները (դա
ւմ): 

ՏՈՒԹՅՈՒ

կան նորմերի
պահական ն
հիմնական ս
րողություններ

տական գիտ

համակա

քի համար ն
ւմն է։ 

դրանց նշ

կայացվող սա

նորմերի պա
ական սկզբո

հիմնական 
ուծույթներ, 

ահանման աշ
աջադրանքն
նձնարարվի 

րել անհրաժե
ում նաև C
վիճակային 
անջները: 

ների, սարք
ամթերքի ա

ն և բազմաց
աղտոտման ե
րական պահա
և ախտահա
րը,  
տագործման 

ությունը, CI
ատարկ տար

ՒՆՆԵՐ 

ի և հիգիենա
նշանակությո
կզբունքների
ր:  

ելիքներ պետ

արգերի դե

նախատեսվա

շանակությու

անիտարակա

ահանջները,
ունքները, C

լվացման

շխատանքնե
երի միջոցո

պատրաստ
եշտ լվացման
IP ավտոմա
խնդիր, որտ

քավորումներ
արտադրությա

ցման աղբյո
եղանակները
անջները,  

անող նյութեր

սկզբունքնե

P ավտոմա
րողություննե

այի 
ուն 
ի և 

տք

երը 

ած

ւնը 

ան 

CIP 

և 

եր։ 
ով: 
տել 
ն և 
ատ 
եղ 

րի, 
ան 

ւր, 
ը, 

րի, 

երը 

ատ 
երի 



 

 

Մ
ը

Ո
ա
Կ
չ

Գ

Մ
ը

Ո
ա

Կ
չ

Գ

Մեթոդաբան
ը և ռեսուրսն

Ուսումնառութ
արդյունք 2 
Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
ը և ռեսուրսն

Ուսումնառութ
արդյունք 3 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Ա
պ
ա

նություն
ները 

Ա
մ
գ
դ

թյան Պ

ր 
1
2
3

ն միջոցը Ա
Գ
խ
հ
Ա






Ա
պ
ա

նություն
ները 

Ա
մ
գ
դ

թյան Ն
ս

ր 
1

2

ն միջոցը Ա
ժ
ո
պ
կ
Ա




Արդյունքի յո
պատասխան
առանց էակա
Արդյունքի ո
միջոցով: Ան
գրականությո
դիդակտիկ նյ
Պահպանել հ

)  ներկայաց
2)  ներկայաց
3)  պահպան
Արդյունքի յ
Գործնական 
խնդիրներ, ո
հիգիենայի նո
Արդյունքի ծր
 անձնակա

պահպան
մարմնի խ

 ձեռքերի 
օգտագոր
գործունեո

 տարբեր 
պատրաս
պահպան

Արդյունքի յո
պատասխան
առանց էակա
Արդյունքի ո
միջոցով: Ան
գրականությո
դիդակտիկ նյ

Ներկայացնե
սանիտարիա

) տիրապետ
կիրառութ

2) ներկայաց
(ՎՎՀԿԿ/H

Արդյունքի յո
ժամանակ ո
որակի կառա
պատասխան
կհանձնարար
Արդյունքի ծր
 ՄԱԿ-ի հա

Առողջապ
Ալիմենտա
Ալիմենտա

 վտանգի 

ուրացումը հա
ում թեստայ

ան շեղումներ
ուսուցումը կ
նհրաժեշտ 
ուն, թեսթեր
յութեր, լաբո
հիգիենայի կ

ցնում է անձն
ցնում է աշխա
նում է հիգիեն
ուրացումը

առաջադրա
որտեղ ունկն
որմերի պահ
ագրային մա

ան հիգիենայ
ման գործում

խնամքի և սե
լվացման և

րծում, արտա
ության ձևեր

իրավիճակն
տում, փաթ
ման արդյուն

ուրացումը հա
ում թեստայ

ան շեղումներ
ուսուցումը կ
նհրաժեշտ 
ուն, թեսթեր
յութեր, լաբո

ել սննդամթե
այի պահպան

տում է «Կո
թյանը, 
ցնում է վ
HACCP) համա
ուրացումը

ունկնդրին կ
ավարման հ
ներով, որո
րվի ընտրել ճ
ագրային մա

ամաշխարհա
պահության հ
արիուս» սննդ
արիուս» ստա

վերլուծությ
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ամարվում է
ին հարցերի

րի։ 
կատարվում
է ունենալ
ր, իրավիճա
րատոր սարք
կանոնների պ

նական հիգի
ատանքային 
նայի կանոնն
գնահատվու

անքների դե
նդիրը պետ
անջները: 

անրամասներ
ի պահպանմ
մ, հիգիենայի
եփական առո
և ախտահա
ադրական տ
(ուտել, խմել

ներում (կա
թեթավորում
նավետության
ամարվում է
ին հարցերի

րի։ 
կատարվում
է ունենալ
ր, իրավիճա
րատոր սարք

երքի որակի 
նման գործո

ոդեքս Ալիմ

տանգի վե
ակարգի հիմ
գնահատվու

կտրվի սանի
ամակարգեր
ոնցից մեկը
ճիշտ պատա

անրամասներ
ային պարենի
համաշխարհ
դի միջազգա

անդարտների
թյան և հս

դրական, ե
ին և գործնա

է տեսակա
համապատա

ակային խնդ
քավորումներ
պահանջներ

ենայի կանոն
հիգիենայի 

ների պահան
ւմ է գործն
եպքում ունկ
տք է պահպ

րն են՝ 
ման կարևոր
ի կանոնների
ողջության հա
անման տեխ
տարածքներ
լ, ծամել, ծխե
թի ընդունո

և այլն) հ
ն մոնիթորին

դրական, ե
ին և գործնա

է տեսակա
համապատա

ակային խնդ
քավորումներ

կառավարմ
ւմ 

ենտարիուս»

րլուծության 
մնական սկզբ
մ է թեստ
իտարիայի պ
րի դերի վե
ը ենթադրո
սխանը: 

րն են՝ 
 և գյուղատն

հային կազմ
ային չափանի
ի նպատակը
սկման կրի

եթե ունկնդի
ական առաջա

ան և գործն
ասխան մեթ
դիրներ, ուս
ր և անհրաժե
րը

նների պահա
կանոնների պ

նջները տարբ
նական առա
կնդրին կառ
պանի անձնա

ությունը հան
ի պահանջնե
ամատեքստո
խնիկան, ձե
ում և պահ
ել և այլն), 
ում, ջերմայ
հիգիենայի 
նգ և գնահատ
եթե ունկնդի

ական առաջա

ան և գործն
ասխան մեթ
դիրներ, ուս
ր և անհրաժե

ման համակա

» սննդի մի

և հսկմա
բունքները և 
ային առաջ
պահպանմա
րաբերյալ հա
ում է մեկ 

տեսության կ
ակերպությա
իշների կիրա
և գործողութ
տիկական

իրը հիմնակ
ադրանքները

նական պար
թոդական և
սումնական 
եշտ նյութեր: 

անջները, 
պահանջներ
բեր իրավիճա
աջադրանքն

ռաջարկվի ի
ական և աշ

նրային առող
րը հագուստ

ում, 
եռնոցների 
հեստներում 

ին մշակում
կանոնների 
տում։ 
իրը հիմնակ
ադրանքները

նական պար
թոդական և
սումնական 
եշտ նյութեր: 

արգերի դերը

իջազգային 

ան կրիտիկա
ընթացակար

ջադրանքի 
ն գործում 
արցեր՝ իրեն

ճիշտ պա

կազմակերպ
ան (WHO) դ
առության գոր
թյան շրջանա

կետեր (Վ

անում ճիշտ
ը կատարում

րապմունքնե
և տեղեկատ

տեսանյութե

ը, 
ակներում: 
երի միջոցո

իրավիճակայ
շխատանքայ

ղջապահությա
ի մաքրությա

և դիմակնե
ոչ հիգիեն

մ, խառնուր
պահանջնե

անում ճիշտ
ը կատարում

րապմունքնե
և տեղեկատ

տեսանյութե

ը 

չափանիշնե

ական կետ
րգերը: 
միջոցով, ո
սննդամթեր

նց ենթադրյ
ատասխան

ության (FAO)
դերը «Կոդե
րծում, «Կոդե
ակը, 
ՎՎՀԿԿ/HACC

է
մ է 

երի
տու 
եր, 

ով: 
ին 
ին 

ան 
ան, 

երի 
իկ 

դի 
երի 

 է 
մ է 

երի
տու 
եր, 

երի 

եր 

րի 
քի 
յալ 

և 

) և 
եքս 
եքս 

CP) 



 

Մ
և

Մ

Մ
տ
Մ
պ
Ո
ա

Մ
գ
Ո
ա
Կ
չ

Գ

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Մ

Մոդուլի նպա

Մոդուլի 
տևողություն
Մուտքային 
պահանջները
Ուսումնառութ
արդյունքներ

Մոդուլի 
գնահատման
Ուսումնառութ
արդյունք 1 
Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Ա
պ

նություն
րը 

Ա
մ
գ

ՄՈԴՈՒԼ 3

ատակը Մ
հ
խ
պ
կ

ը 
3

ը 
Ա
կ

թյան 
րը 

Ա
1
2

ն կարգը 
Մ
կ

թյան Ի

ր 
1
2
3
4

5
ն միջոցը Ա

ո
տ
Ա









համակար
համակար
արտադրա
և դրան
կրիտիկա
աուդիտի 
սահմանո
գրանցում

Արդյունքի յո
պատասխան

Արդյունքի ո
միջոցով: Ան
գրականությո

. ԿԱԹԻ ԸՆ

Մոդուլի նպա
հաշվարկներ 
խնդիրները 
պաղեցման 
կարողություն

36 ժամ 

Այս մոդուլն 
կազմը և հատ
Այս մոդուլը յո
1) իրականա
2) կատարի 
Մոդուլի ընդ
կատարման չ
Իրականացն

) կատարու
2) ընդունում
3) իրականա
4) ներկայաց

ցուցանիշն
5) կատարու
Արդյունքի յո
ունկնդրին կա
տեխնիկակա
Արդյունքի ծր
 կաթի նմո
 կաթի ը

շահագոր
 կաթի և/կ
 կաթի տ

պատրաս
 կաթի նա
 կաթի ըն

դրանց լու

րգի արդյու
րգերի առկա
ական պրակ
նց կիրառմ
կան կետե

ընթացակ
ում, ստուգմ
մների համակ
ուրացումը հա
ում թեստայի

ուսուցումը կ
նհրաժեշտ 
ուն, թեսթեր, 

ՆԴՈՒՆՄԱ

ատակն է ո
կատարել

լուծելու, կա
ռեժիմները 

ններ:  

ուսումնասիր
տկություններ
ուրացնելուց 
ացնի կաթի ը
կաթի վերամ
ունելի կատա
չափանիշներ
նել կաթի ընդ

մ է կաթի նմ
մ է կաթը և հո
ացնում է կաթ
ցնում է կա
ների և պատ
մ է կաթի պա
ւրացումը գն
առաջարկվի
ն և տեխնոլո
ագրային մա

ուշառման տե
ընդունման
ծման կանոն
ամ հումքի ըն
եսակավորմա
տվող պանր
խնական պա

նդունման ժա
ւծման ուղինե
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ւնավետ աշ
այություն (Պա
կտիկա (GMP
ան ընթաց
րի հատկոր
արգերի սա

ման ընթաց
կարգի ստեղ
ամարվում է
ին հարցերին

կատարվում
է ունենալ
ուսումնակա

ԱՆ ԵՎ ՎԵՐ

ունկնդրի մո
լու, կաթի 
աթը մեխա

կարգավոր

րելու համար
րը» և «Սանիտ
հետո ունկնդ

ընդունում և ն
մշակում:  
արողականը
րի բավարար
դունում և նա

ուշառում՝ լա
ումքը՝ շահագ

թի վերահաշվ
աթի տեսակ
տրաստվող պ
աղեցում՝ կաթ
նահատվում
իրականացն

ոգիական հր
անրամասներ
եխնիկան, կա

սարքավորո
նները, 
նդունման, կ
ան պայման
ի տեսակի, 

աղեցման և պ
ամանակ ա
երը։ 

շխատանքի
ատշաճ հիգի
P)), ՎՎՀԿԿ/H
ցակարգերը
րոշում, կրի
ահմանում, 
ցակարգի ս
ղծում): 

դրական, ե
ն։ 

է տեսակա
համապատա

ան տեսանյութ

ՐԱՄՇԱԿՄԱ

տ ձևավորե
մթերման 

անիկական 
րելու վերա

ր ունկնդիրը 
տարիայի և հ

դիրը պետք է
նախնական պ

 յուրաքանչյ
ր մակարդակ
ախնական պ

բորատորիա
գործելով կա
վարկ, 
ավորման պ
անրի տեսակ
թի հետագա 
է գործնակա

նել կաթի ըն
ահանգների:

րն են՝ 
աթի տարրա
ումները, դ

աթի վերահա
նները՝ ըստ

պահպանման
ռաջացող հն

ապահովմա
իենիկ պրակ
HACCP համա

(վտանգի
իտիկական

ուղղիչ գո
ահմանում, 

եթե ունկնդի

ան և գործն
ասխան մեթ
թեր: 

ԱՆ ՀՄՏՈՒ

ել կաթը և 
ընթացքում 

և ջերմային
բերյալ գիտ

պետք է ուս
հիգիենայի պ
է՝
պաղեցում, 

ուր արդյունք
կի ապահովո
պաղեցում

այի համար և 
թի ընդունմա

պայմանները
կի, 
վերամշակմ

ան առաջադ
նդունում և նա
: 

կան անալիզ
րանց աշխ

աշվարկի իրա
ընդունվող

ն պայմաններ
նարավոր տ

ան համար
կտիկա (GHP
ակարգի յոթ 

վերլուծությ
սահմանի 

րծողությունն
փաստաթղ

իրը հիմնակ

նական պար
թոդական և

ՒԹՅՈՒՆՆ

հումքը ընդ
առաջացո

ն մշակման
տելիք, հմտ

սումնասիրա
պահպանում»

քի համար ն
ւմն է։ 

տարրական 
ան սարքավո

ը՝ ըստ ընդ

ան համար։ 
դրանքների մ
ախնական պ

զները,  
խատանքի 

ականացման
ղ կաթի ցու

րը, 
տարածված 

ր նախադրյ
P) և Պատշա

սկզբունքնե
յուն, հսկմա
հատկորոշո

ների ծրագ
ղթավորման

անում ճիշտ

րապմունքնե
և տեղեկատ

ՆԵՐ 

ունելու, պա
ղ հնարավ

ն ենթարկել
տություններ 

ծ լինի «Կա
» մոդուլները:

նախատեսվա

անալիզներ,
որումները, 

դունվող կա

միջոցով, որ
պաղեցում՝ ըս

սկզբունքը

ն կարգը, 
ւցանիշների

խնդիրները

յալ
աճ 
երը 
ան 
ւմ, 

գրի 
և 

 է 

երի 
տու 

րզ 
վոր 
լու, 

և 

թի 
:  

ած 

,

թի 

ով
ստ 

և 

և 

և 



 

Մ
ը

Ո
ա
Կ
չ

Գ

Մ
ը

 

Մեթոդաբան
ը և ռեսուրսն

Ուսումնառութ
արդյունք 2 
Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
ը և ռեսուրսն

Ա
ա

նություն
ները 

Ա
մ
գ
ս

թյան Կ

ր 
1

2

3

4

ն միջոցը Ա
ո
խ
Ա












Ա
ա

նություն
ները 

Ա
մ
գ
ա

Արդյունքի յ
առաջադրան
Արդյունքի ո
միջոցով: Ան
գրականությո
սարքավորում
Կատարել կա

) իրականա
նորմալաց
սարքավոր

2) բնութագր
պատրաստ

3) իրականա
ռեժիմները

4) իրականա
պահպանմ

Արդյունքի յո
ունկնդրին կ
խառնուրդներ
Արդյունքի ծր
 կաթի մե

շահագոր
 կաթի մե

հոմոգենա
 կաթնային

հասկացո
 կաթի ջ

շահագոր
 կաթի ջեր
 կաթի պա

շահագոր
 կաթի պա
Արդյունքի յ
առաջադրան
Արդյունքի ո
միջոցով: Ան
գրականությո
այլ անհրաժե

 

յուրացումը
քները կատա

ուսուցումը կ
նհրաժեշտ 
ուն, ուսումնա
մներ, դիդակ
աթի վերամշ

ցնում է կա
ում և 
րումները,  
ում է «կաթ
տելու ժաման
ցնում է կաթ
ը՝ ըստ տեխն
ցնում է կա
ման պայման
ւրացումը գն

կառաջարկվի
ր՝ ըստ տեխն
ագրային մա

եխանիկակա
ծման կանոն

եխանիկակա
ացում) գործը
ն խառնուր

ության բնութ
ջերմային
ծման կանոն

րմային մշակմ
աղեցման և
ծման կանոն

աղեցման և պ
յուրացումը
քները կատա

ուսուցումը կ
նհրաժեշտ 
ուն, թեսթեր,
եշտ նյութեր ո
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համարվում
արում է առա
կատարվում
է ունենալ
ական տեսա
կտիկ և այլ ա
շակում

աթի մեխան
հոմոգենա

թի նորմալա
նակ և այն իր
թի ջերմամշա
նոլոգիական 
թի պաղեցո
նները։ 
նահատվում
ի կատարել
նիկական և տ

անրամասներ
ն մշակման

նները, 
ան մշակման
ընթացները, 
րդներ պա
ագրումը և ա
մշակման

նները, 
ման եղանակ

և պահպանմ
նները, 
պահպանման

համարվում
արում է առա
կատարվում
է ունենալ
, ուսումնակա
ու պարագան

 

մ է դրակ
անց էական շե

է տեսակա
համապատա

անյութեր, կա
անհրաժեշտ ն

նիկական մշ
ացում)՝ 

ացում» հասկ
րականացնել
ակում, հետև
հրահանգնե
ւմ՝ պահպան

է գործնակա
կաթի վերա

տեխնոլոգիա
րն են՝ 
ն սարքավոր

ն (կեղտամա

տրաստելու
այն իրականա

սարքավորո

կները,  
ման սարքա

 տեխնոլոգի
մ է դրակ

անց էական շե
է տեսակա
համապատա

ան տեսանյո
ներ: 

կան, եթե
եղումների։ 

ան և գործն
ասխան մեթ
աթնային հո
նյութեր ու պա

շակում (կեղ
շահագործել

կացությունը 
լու եղանակն

ևում և կարգա
երի և պահան
նելով պաղե

ան առաջադ
ամշակում և

ական հրահա

րումների ա

աքրում, սեր

ժամանակ
ացնելու եղան
ումների ա

վորումների

ական առան
կան, եթե
եղումների։ 

ան և գործն
ասխան մեթ
ութեր, սարքա

ունկնդիրը 

նական պար
թոդական և
ւմք, նմուշա

արագաներ: 

ղտամաքրում
լով համ

կաթնային 
երը, 
ավորում է ջ
նջների, 
ցման ռեժիմ

դրանքների մ
և պատրաստ
նգների: 

շխատանքի 

րզատում, նո

 «կաթի 
նակները,  
աշխատանքի

աշխատանք

նձնահատկու
ունկնդիրը 

նական պար
թոդական և
ավորումներ,

գործնակա

րապմունքնե
և տեղեկատ
ռման գործի

մ, սերզատո
ապատասխա

խառնուրդն

երմամշակմա

մները և կա

միջոցով, որ
տել կաթնայ

սկզբունքը

որմալացում

նորմալացու

ի սկզբունք

քի սկզբունք

ւթյունները։ 
գործնակա

րապմունքնե
և տեղեկատ
 դիդակտիկ

ան

երի
տու 
իք, 

ւմ, 
ան 

եր 

ան 

թի 

ով
ին 

և 

և 

ւմ» 

քը, 

քը, 

ան 

երի
տու 
 և 



 

Մ

Մ

Մ
տ
Մ
պ
Ո
ա

Մ
գ
Ո
ա
Կ
չ

Գ

Մ
ը

 

ՄՈԴՈՒԼ 4

Մոդուլի նպա

Մոդուլի 
տևողություն
Մուտքային 
պահանջները
Ուսումնառութ
արդյունքներ

Մոդուլի 
գնահատման
Ուսումնառութ
արդյունք 1 
Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
ը և ռեսուրսն

4. ԼՈՌԻ, ՉԱ

ատակը Մ
պ
պ
գ

ը 
1

ը 
Ա
ը

թյան 
րը 

Ա
1
2
3
4
5

ն կարգը 
Մ
կ

թյան Ն

ր 
1

2

3
ն միջոցը Ա

կ
ն
վ
Ա








Ա
պ

նություն
ները 

Ա
պ
ո
ս

ԱՆԱԽ, ՍՈ

Մոդուլի նպա
պանիրների ա
պահպանման
գործընթացն

50 ժամ 

Այս մոդուլն 
ընդունման և 
Այս մոդուլը յո
) ներկայաց

2) պատրաստ
3) պատրաստ
4) պատրաստ
5) ներկայաց

կանխարգ
Մոդուլի ընդո
կատարման չ
Ներկայացնե

) բնութագր
տեխնոլոգ

2) ներկայաց
օժանդակ 

3) ներկայաց
Արդյունքի ձ
կառաջադրվե
ներկայացվող
վերաբերյալ: 
Արդյունքի ուս
 պանրի ա
 լոռի, չա

տեխնոլոգ
 հումքերին
 պանրի ա

կիրառում
 պանրապ

հատկությ
բաղադրի
սպիտակո

Արդյունքը կ
պատասխան
Արդյունքի ու
պարապմունք
ուսումնամեթ
սարքավորում

 

ՈՒԼՈՒԳՈՒՆ
ՀՄՏ

ատակն է ուս
արտադրությ
ն, խնամքի 
երի իրական

ուսումնասիր
վերամշակմ

ուրացնելուց 
ցնի պանիրնե
տի և մակար
տի պանիրնե
տի հորած պ
ցնի պանիրնե
գելման մեթոդ
ունելի կատա
չափանիշներ
ել պանիրներ

ում է պանիր
գիաները, 
նում է պանի
նյութերի բնո
նում է կաթի
եռք բերում
են հարցեր 
ղ պահանջն

սուցման ծրա
արտադրությա
անախ, սու
գիական առա
ն և օժանդակ

արտադրությա
մն՝ ըստ պան
իտանելի կա
յուն, զգայաբ

իչների՝ մա
ուցի,աղերի և
կհամարվի 
ում հարցերի
ւսուցումը նպ
քների ձևով
ոդական գր
մներ, նյութեր
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ՆԻ, ՉԵՉԻԼ
ՏՈՒԹՅՈՒՆ

անողի մոտ 
յան տեխնոլո
և ըստ պայ

նացման գործ

րելու համար
ման կազմակ
հետո ուսանո
երի արտադր
րդի կաթնայի
եր՝ ըստ տեսա
անիր, 
երի արատնե
դները: 
րողականը յ

րի բավարար
րի արտադր

րների արտա

իրների արտա
ութագրերը,
 պանրապիտ
ը կստուգվի
պանրի դա

ների, պան

ագրային ման
ան ընդհանու
ւլուգունի, չ
անձնահատկ
կ նյութերին ն
ան համար օ
րի տեսակի,
աթը և դրա
բանական, ֆ
ասնավորապ
և մանրէների

ձեռք բեր
ին: 
պատակահա
վ: Ուսուցմա
րականություն
ր: 

Լ ԵՎ ՀՈՐԱ
ՆՆԵՐ 

ձևավորել լո
ոգիայի, պան
մանների նր
ծնական կար

ր ունկնդիրը 
երպում» մոդ
ողը պետք է.
րության ընդհ
ին խառնուրդ
ակների (լոռի

երը, դրանց ա

ուրաքանչյուր
ր մակարդակ
ության ընդհ

դրությունում

ադրության հ

տանելիությու
ի թեստային
ասակարգման
նրապիտանե

նրամասներն
ւր տեխնոլոգ
չեչիլ և հ
կությունները՝
ներկայացվո
օգտագործվո

վրա ազդող
ֆիզիկաքիմի
ես կազեի

ի պարունակո
ված, եթե 

րմար է իրա
ան ընթացքո

ն, դիդակտ

ԱԾ ՊԱՆԻՐ

ռի, չանախ, 
նրազանգվա

րա ապրանք
րողություննե

պետք է ուս
դուլը:  

հանուր և մա
դը, 
ի, չանախ, սո

առաջացման

ր արդյունքի 
կի ապահովո
հանուր և մա

մ կիրառվող ը

համար օգտա

ւնը և դրա ազ
ն աշխատան
ն, հումքերի

ելիության վ

 են՝ 
գիան, 

որած պան
՝ ըստ պանիր
ղ պահանջնե

ող մակարդն

ղ գործոններ
ական ցուցա
ինի և յ
ությունը: 

ուսանողը 

ականացնել 
ում երաշխա
իկ նյութեր,

ՐՆԵՐԻ ՊԱ

սուլուգունի, 
ածի մշակման

ային տեսքի
ր և հմտությո

սումնասիրա

սնավոր տեխ

ուլուգունի, չե

 պատճառնե

համար նախ
ւմն է։ 

ասնավոր տե

ընդհանուր և

ագործվող հո

զդող գործոն
նքի միջոցո
ն և օժանդ

վրա ազդող

նիրների ա
րների տեսակ
երը,  

ների տեսակն

րը՝ կաթի ժ
անիշներ, կա
յուղի հար

հիմնական

տեսական 
ավորվում է
 լաբորատո

ԱՏՐԱՍՏՄԱ

չեչիլ և հորա
ն, ձևավորմա
ի ապահովմա
ուններ:  

ծ լինի «Կա

խնոլոգիան,

եչիլ), 

երը և 

խատեսված 

եխնոլոգիան

և մասնավոր 

ւմքի և 

նները: 
վ: Ուսանող

դակ նյութեր
ղ գործոննե

արտադրությա
կների, 

ները և դրա

ելատինացմա
աթի հիմնակա
րաբերություն

նում ճիշտ 

և գործնակա
 օգտագործ

որ գործիքնե

ԱՆ 

ած 
ան, 
ան 

թի 

ն 

ղին 
ին 

երի 

ան 

նց 

ան 
ան 
նը, 

է 

ան 
ծել 
եր, 
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2
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4
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Ա
ա
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ները 
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ն միջոցը Ա
կ
և
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Պատրաստե

) ճիշտ է նա
2) բաղադրա

հաջորդակ
3) կարգավո
4) կիրառում 

կանոններ
5) հսկում է կ
Արդյունքի յո
կհանձնարար
խառնուրդ՝ ը
հրահանգներ
Արդյունքի ուս
 կաթնային

տեխնոլոգ
 պանրի ա

պահանջն
 սարքավո
 կաթնային

իրականա
 խառնուրդ

առանձնա
Արդյունքը կհ
անսխալ: 

Արդյունքի ու
պարապմունք
ուսումնամեթ
մեխանիկակա
միջոցներ: Ցա

Պատրաստե

) կտրատում
2) մշակում է 
3) կատարում
4) պատրաստ
5) աղադրում
6) իրականա
7) շահագործ

կանոններ
Արդյունքի յո
կհանձնարար
և մամլել պա
առանձնահա
Արդյունքի ուս
 պանրապ
 կաթնային
 կաթնային
 մակարդվ
 պանրահա

ել և մակարդ

ախապատրա
ագրով պատր
կանությունը,
րում և հետև
է սարքավոր

րը,  
կաթնային խա
ուրացումը կ
րվի նախապ
ըստ նախապ
րի, հասունաց
սուցման ծրա
ն խառնուր
գիական հրա
արտադրությ
ները, 
որումների և գ
ն խառնուրդ

ացման անհր
դի հասու
ահատկությու
ամարվի ձեռ

ւսուցումը նպ
քների ձևով
ոդական գրա
ան և ջերմամ
անկալի է գոր

ել պանիրներ

մ է պանրի մ
ստացված պ

մ է պանրազ
տում է աղաջ
մ է պանիրը և

ացնում է պան
ծում է պանրա
րը: 
ուրացումը կ
րվի կտրատե
անրազանգվ
տկություննե
սուցման ծրա
ատրաստիչն
ն խառնուրդի
ն շիճուկի հե
վածքի երկրո
ատիկի ձևավ
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դել կաթնայի

աստում հումք
րաստում է խ
, 
ում է ջերմայ
րումները և գ

առնուրդի հա
կստուգվի գո
պատրաստել
պես տրված 
ցնել և մակա

ագրային ման
րդի պատր
ահանգներից
ան համար

գործիքների
դի ջերմամշա
աժեշտությու
ւնացման
ւնները։ 
ռք բերված, ե

պատակահա
վ: Ուսուցմա
ականություն
մշակման տա
րծնական պա

ր՝ ըստ տեսա

ակարդվածք
պանրահատի
զանգվածի ձև
ջուր՝ ըստ տե
և/կամ պանր
նիրների խնա
ապատրաստ

կստուգվի գո
ել, մշակել պ
ածը, աղադ

երի, այնուհետ
ագրային ման
ների շահագո
ի մակարդվա
ռացման եղա
րդ տաքացմ
վորման եղան

ին խառնուրդ

քը և օժանդա
առնուրդ` պա

ին ռեժիմներ
գործիքները՝ պ

ասունացման 
ործնական 
լ հումքերը 
բաղադրագր
րդել կաթնա

նրամասներն
րաստման բ

օգտվելու կա
օգտագործվ

շահագործմա
ակման և պա
ւնը, 
և մակա

եթե ուսանող

րմար է իրա
ան ընթացքո

, դիդակտիկ
արբեր սարք
արապմունքն

ակների (լոռի

քը, 
իկը և հեռաց
ևավորում և մ
եխնոլոգիակա
ահատիկը` ը

ամք, փաթեթ
տիչները՝ պա

ործնական 
անրի մակար
րել պատրա
տև խնամել և
նրամասներն
ործման կան

ածքի կտրատ
անակները, 
ան անհրաժե
նակները, 

դը

ակ նյութերը,
ահպանելով ք

րը, 
պահպանելո

և մակարդմ
առաջադրան
և օժանդա

րի, տեխնիկ
ային խառնուր

 են՝ 
բաղադրագր
արգը,  
վող կաթնայ

ան կանոննե
աղեցման ռե

րդման գ

ղը հանձնարա

ականացնել 
ում երաշխա
կ նյութեր, հո
քավորումներ
ներն անցկաց

ի, չանախ, ս

նում է շիճուկ
մամլում՝ ըստ
ան առանձնա
ըստ պանրի տ
թավորում և/կ
հպանելով ա

առաջադրան
րդվածքը, հե

աստի պանիր
և փաթեթավո
 են՝ 
ոնները, 

տման և մշակ

եշտությունը՝

քայլերի ճիշտ

վ շահագործ

ան գործընթ
նքի միջոցո
կ նյութերը, 
ական և տե
րդը: 

րերից, տեխ

ին հումքին 

րը, 
եժիմները, հ

գործընթացնե

արականը կա

տեսական 
ավորվում է
ւմքեր և օժա
, ուսուցման 
ցնել արտադ

սուլուգունի, չ

կը,  
տ տեսակի, 
ահատկությու
տեսակի, 

կամ տարայա
անվտանգությ

նքի միջոցո
եռացնել շիճո
րը՝ ըստ տե
որել պանիրը

կման ձևերը, 

 ըստ պանրի

տ 

ծման 

թացները: 
վ: Ուսանող

պատրաստ
եխնոլոգիակա

խնիկական

ներկայացվ

հոմոգենացմա

երը, դրա

ատարել է 

և գործնակա
 օգտագործ

անդակ նյութե
տեխնիկակա

դրությունում:

չեչիլ) 

ւնների,  

ավորում, 
յան 

վ: Ուսանող
ուկը, ձևավոր
եխնոլոգիակա
ը: 

ի տեսակի, 

ղին 
տել 
ան 

և 

վող 

ան 

նց 

ան 
ծել 
եր, 
ան 

ղին 
րել 
ան 
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Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման
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 պանրազա
առանձնա

 պանրահա
 պանրի խ
 աղաջրայ
 պանրի 

առանձնա
Արդյունքը կհ
անսխալ: 

Արդյունքի ու
պարապմունք
ուսումնամեթ
մեխանիկակա
միջոցներ: Ցա

Պատրաստե

1) ներկայաց
առանձնա

2) ներկայաց
առանձնա

3) բնութագր
հումքերը,

4) պատրաս
5) կատարու
Արդյունքի յո
կհանձնարար
հրահանգներ
Արդյունքի ծր
 հորած 

առանձնա
 օգտագոր

համեմուն
Արդյունքի յ
առաջադրան

Արդյունքի ու
պարապմունք
ուսումնամեթ
մեխանիկակա
միջոցներ: Ցա

Ներկայացնե
կանխարգելմ

) ճիշտ է տա
2) թվարկում
3) ճիշտ է ներ

Արդյունքի ձե
կհանձնարար
հնարավոր պ
Արդյունքի ուս

անգվածի
ահատկությու
ատիկի և/կա
նամքի համա
ին պանիրնե
խնամքի, տ

ահատկությու
ամարվի ձեռ

ւսուցումը նպ
քների ձևով
ոդական գրա
ան և ջերմամ
անկալի է գոր

ել հորած պ

ցնում է հո
ահատկությու
ցնում է
ահատկությու
րում է հորա
, հավելումնե

ստում է պանի
ւմ է հորած պ
ուրացումը կ
րվի պատրա
րի: 
ագրային մա

պանրի 
ահատկությու
րծվող հիմնա
նքներ, հավել
յուրացումը
քները կատա

ւսուցումը նպ
քների ձևով
ոդական գրա
ան և ջերմամ
անկալի է գոր

ել պանիրնե
ման մեթոդն

արբերակում 
 է արատներ
րկայացնում ա

եռք բերումը
րվի տարբե

պատճառները
սուցման ծրա
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մամլման
ւնները,  
մ պանրի աղ

ար անհրաժե
երի համար ա
տարայավորմ
ւնները։ 
ռք բերված, ե

պատակահա
վ: Ուսուցմա
ականություն
մշակման տա
րծնական պա

անիր 

րած պանր
ւնները, 
է տեխն
ւնները,  
ած պանրի 
երը և հասուն
իր՝ ըստ հաջ

պանրի տարա
կստուգվի գ

աստել հորած

անրամասներ
արտադր

ւնները,  
ական և օժ
լանյութեր և ա

համարվում
արում է առա

պատակահա
վ: Ուսուցմա
ականություն
մշակման տա
րծնական պա

երի արատ
ները 

պանիրների
րի առաջացմ
առաջացած 

 կստուգվի 
երակել պա
ը և կանխարգ
ագրային ման

ն և

ղադրման եղ
եշտ պայմանն
աղաջրի պատ
ման և/կամ

եթե ուսանող

րմար է իրա
ան ընթացքո

, դիդակտիկ
արբեր սարք
արապմունքն

ի արտադր

նոլոգիական 

համար նա
ացման առա
որդական տ

այավորում: 
գործնական 
ծ պանիր՝ ըս

րն են՝ 
րության 

ժանդակ նյու
այլն) բնութա
մ է դրակ

անց էական շե

րմար է իրա
ան ընթացքո

, դիդակտիկ
արբեր սարք
արապմունքն

տները, դրա

 արատները
ան պատճառ
արատների կ

գործնական 
անիրների 
գելման մեթո

նրամասներն

ձևավորմ

անակները,
ները,  
տրաստման ե
մ փաթեթավ

ղը հանձնարա

ականացնել 
ում երաշխա
կ նյութեր, հո
քավորումներ
ներն անցկաց

ության ընդ

պարա

ախատեսված
անձնահատկո
եխնոլոգիակ

առաջադրա
ստ տեխնիկ

տեխնոլոգի

ւթերի (տար
ագիրը:  
կան, եթե
եղումների։ 

ականացնել 
ում երաշխա
կ նյութեր, հո
քավորումներ
ներն անցկաց

անց առաջա

, 
ռները, 
կանխարգելմ

առաջադրա
արատները, 
ոդները:  
 են՝ 

ման աշ

եղանակները
վորման աշ

արականը կա

տեսական 
ավորվում է
ւմքեր և օժա
, ուսուցման 
ցնել արտադ

դհանուր տե

ամետրերի 

 հիմնական
ությունները, 
կան փուլերի,

նքի միջոցո
ական և տե

իան և 

րբեր տեսակ

ունկնդիրը 

տեսական 
ավորվում է
ւմքեր և օժա
, ուսուցման 
ցնել արտադ

ացման պա

ման մեթոդնե

անքի միջոցո
թվարկել 

շխատանքնե

ը, 
շխատանքնե

ատարել է 

և գործնակա
 օգտագործ

անդակ նյութե
տեխնիկակա

դրությունում:

եխնոլոգիան 

հիմնակա

ն և օժանդա

 

ով: Ունկնդր
եխնոլոգիակա

հիմնակա

կի պանիրնե

գործնակա

և գործնակա
 օգտագործ

անդակ նյութե
տեխնիկակա

դրությունում:

տճառները 

երը: 

ով: Ուսանող
առաջացմա

երի

երի 

ան 
ծել 
եր, 
ան 

և 

ան 

ակ 

ին 
ան 

ան 

եր, 

ան 

ան 
ծել 
եր, 
ան 

և 

ղին 
ան 



 

Մ
ը
Մեթոդաբան
ը և ռեսուրսն



Ա
հ

նություն
ները 

Ա
պ
ո
ս
ա

 պանիրնե
 արատներ
Արդյունքը կհ
հիմնականում

Արդյունքի ու
պարապմունք
ուսումնամեթ
սարքավորում
արտադրությ

երի արատնե
րի կանխարգ
համարվի ձեռ
մ անսխալ: 

ւսուցումը նպ
քների ձևով
ոդական գր
մներ, նյութե
ունում: 
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րը, դրանց ա
գելման մեթո
ռք բերված,ե

պատակահա
վ: Ուսուցմա
րականություն
եր: Ցանկալ

առաջացման
դները: 
թե ուսանողը

րմար է իրա
ան ընթացքո

ն, դիդակտ
լի է գործնա

պատճառնե

ը գործնական

ականացնել 
ում երաշխա
իկ նյութեր,
ական պար

րը, 

ն աշխատան

տեսական 
ավորվում է
 լաբորատո
ապմունքներ

նքը կատարե

և գործնակա
 օգտագործ

որ գործիքնե
րն անցկացն

ել է 

ան 
ծել 
եր, 
նել 



 

Մ

Մ
տ
Մ
պ
Ո
ա

Մ
գ
Ո
ա

Կ
չ

Գ
 

 

ՄՈԴՈՒ

Մոդուլի նպա

Մոդուլի 
տևողություն
Մուտքային 
պահանջները
Ուսումնառութ
արդյունքներ

Մոդուլի 
գնահատման
Ուսումնառութ
արդյունք 1 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

ՒԼ 5. ԹԹՈ

ատակը Մ
մ
պ
գ

ը 
4

ը 
Ա
ը

թյան 
րը 

Ա
1

2

3
4

ն կարգը 
Մ
կ

թյան Դ
դ
տ

ր 
1

2
3

4

5
ն միջոցը Ա

կ
դ
և
Ա







Ա
հ

ՈՒ ԿԱԹՆԱ
Պ

Մոդուլի նպա
մածունի և 
պայմանների
գործնական կ

48 ժամ 

Այս մոդուլն 
ընդունման և 
Այս մոդուլը յո
1) դասակար

դիետիկ), 
տեխնոլոգ

2) շահագոր
պատրաս
հոսքագծե

3) պատրաս
4) ներկայաց

արատներ
Մոդուլի ընդո
կատարման չ
Դասակարգե
դիետիկ), ն
տեխնոլոգիա
) դասակա

դիետիկ),
2) թվարկում
3) ներկայաց

արտադր
4) թվարկում

պատրաս
5) ներկայաց
Արդյունքի ձ
կառաջադրվե
դասակարգմա
և մասնավոր 
Արդյունքի ուս
 թթու 

(հետերոֆ
դասակար
յուղայնութ

 հումքին և
 թթու կաթ
 թթու կաթ

ըստ տեսա
 կաթնային
Արդյունքը կհ
հարցերին: 

 

ԱՄԹԵՐՔՆ
ՊԱՏՐԱՍՏՄ

ատակն է ու
կաթնաշոռի
 նրա ապրա
կարողություն

ուսումնասիր
վերամշակմ

ուրացնելուց 
րգի թթու կ

ներկայաց
գիան, 
ծի թթու կա

ստման, տ
երը 

ստի թթու կա
ցնի թթու 
րը, դրանց ա
ունելի կատա
չափանիշներ
ել թթու կա
ներկայացնե
ան 
րգում է թթո
,  
մ է հումքին և
ցնում է թթ
ության տեխ
մ է թթու 
ստման եղան
ցնում է կաթն

ձեռք բերում
են հարցեր 
ան, հումքին 
տեխնոլոգիա

սուցման ծրա
կաթնամթեր

ֆերմենտատի
րգումն ըստ
թյամբ/դիետի
և օժանդակ ն
թնամթերքի ա
թնամթերքի
ակի (թթվաս
ն խմորման ձ
ամարվի ձեռ
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ՆԵՐԻ՝ ԹԹ
ՄԱՆ ՀՄՏՈ

ւնկնդրի մոտ
 արտադրո

անքային տես
ններ և հմտո

րելու համար
ման հմտությո
հետո ունկնդ

կաթնամթերք
ցնել դրանց

աթնամթերքն
արայավորմա

թնամթերքնե
կաթնամթե

առաջացման 
րողականը յ

րի բավարար
թնամթերքն
ել դրանց 

ու կաթնամթե

և օժանդակ ն
թու կաթնամ
նոլոգիան և 

կաթնամթե
նակները` դրա
նային խմորմ

մը կստուգվի
թթու կաթնա
և օժանդակ 

ական առան
ագրային ման
րքի դասա
իվ, հոմոֆե
տ յուղի/յու
իկ թթու կաթ
նյութերին նե
արտադրությ

պատրաստ
եր, մածուն և
ձևերը՝ ըստ թ
ռք բերված, ե

ԹՎԱՍԵՐԻ, 
ՈՒԹՅՈՒՆՆ

տ ձևավորել 
ւթյան կազմ
սքի ապահով
ություններ:  

ր ունկնդիրը 
ուններ» մոդո
դիրը պետք է
քները՝ թթվա
ց արտադր

ների՝ թթվաս
ան, փաթե

եր՝ թթվասեր
րքների՝ թթ
պատճառներ
ուրաքանչյուր

ր մակարդակ
ները՝ թթվա

արտադրո

երքները՝ թթ

նյութերին նե
մթերքների՝ 
առանձնահա
երքների՝ թ
անց տարբեր
ման ձևերն՝ ը
ի հարց ու 
ամթերքների
նյութերին ն
ձնահատկութ

նրամասներն
ակարգումն` 
երմենտատի
ւղազուրկ, 

թնամթերքի ա
րկայացվող պ
ան ընդհանո
ման եղանա

և կաթնաշոռ)
թթու կաթնա
եթե ունկնդիր

ՄԱԾՈՒՆԻ
ՆԵՐ 

թթու կաթն
մակերպման,
վման գործըն

պետք է ուս
ուլը:  
է.
ասերը, մած
րության ըն

սերի, մածու
եթավորման 

ր, մածուն և կ
թվասերի, 
րը և կանխա
ր արդյունքի 

կի ապահովո
ասերը, մածո
ության ընդ

թվասերը, մա

երկայացվող 
թթվասերի, 

ատկություննե
թթվասերի, 
րությունների
ըստ թթու կա

պատասխա
ի՝ թթվասերի
երկայացվող
թյունների վե
 են՝ 

ըստ
վ և այլն
միջին յու

առանձնահա
պահանջները
ուր տեխնոլոգ
ակները և ա
), 
մթերքի տես
րը հիմնական

Ի ԵՎ ԿԱԹՆ

նամթերքներ
, պատրաստ
նթացների ի

սումնասիրա

ունը և կաթ
նդհանուր և

ւնի և կաթն
սարքավո

կաթնաշոռ, 
մածունի և
րգելման մեթ
համար նախ
ւմն է։ 
ունը և կաթ
դհանուր և

ածունը և կա

պահանջներ
մածունի և

երը, 
մածունի և
 բնութագրմա

աթնամթերքի
անի միջոցո
ի, կաթնաշո
ղ պահանջնե
երաբերյալ: 

խմորման 
ն) թթու 
ղայնությամբ
տկություննե
ը, 
գիան, 

առանձնահատ

ակի։ 
նում ճիշտ է 

ՆԱՇՈՌԻ 

րի՝ թթվասեր
տման և ըս
իրականացմա

ծ լինի «Կա

թնաշոռը (նա
և մասնավ

նաշոռի լցմա
որումները 

և կաթնաշո
թոդները: 
խատեսված 

թնաշոռը (նա
և մասնավ

թնաշոռը (նա

րը, 
և կաթնաշո

և կաթնաշո
ամբ, 
 տեսակի: 

ով: Ունկնդր
ռի և մածու

երի, ընդհանո

տեսակնե
կաթնամթեր

բ և բար
րը, 

տկություններ

պատասխան

րի, 
ստ 
ան 

թի 

աև 
վոր 

ան, 
և 

ռի 

աև 
վոր 

աև 

ռի 

ռի 

ին 
ւնի 
ուր 

երի 
քի 

րձր 

րը՝ 

նել 



 

Մ
և

Ո
ա

Կ
չ

Գ

Մ
ը

Ո
ա
Կ
չ

 

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Ուսումնառութ
արդյունք 2 

Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
ը և ռեսուրսն

Ուսումնառութ
արդյունք 3 
Կատարման 
ափանիշներ

նություն
րը 

Ա
պ
ո

թյան Շ
պ
հ

ր 
1

2

ն միջոցը Ա
Գ
կ
տ
տ
Ա





Ա
հ

նություն
ները 

Ո
ե
ո
մ
հ
Ն
հ

թյան Պ

ր 
1
2
3
4
5
6

7

Արդյունքի ո
պարապմունք
ուսումնամեթ
Շահագործե
պատրաստմ
հոսքագծերը
) ներկայաց

պատրաստ
կառուցվա

2) կատարում
տարայավ
շահագործ

Արդյունքի յ
Գործնական 
կաթնամթերք
տարայավորմ
տեխնիկակա
Արդյունքի ծր
 թթու կաթ

տարայավ
աշխատա

 թթու կաթ
տարայավ
առանձնա

 աշխատա
Արդյունքի յո
հանձնարարո
Ուսումնառութ
եղանակները
ուսուցման 
մասնագիտա
հոսքագծեր, դ
Նպատակահ
համապատա
Պատրաստե

1) նախապա
2) բաղադրա
3) կատարու
4) մակարդո
5) հսկում է թ
6) մշակում 

պաղեցում
7) կատարու

 

ւսուցումը նպ
քների ձևով

թոդական գրա
լ թթու կաթ

ման, տար
ը 
ցնում է թթու 
տման, տարա

ածքը, աշխատ
մ է թթու կա

վորման, փ
ծում: 
ուրացումը 
առաջադրան

քների՝ թթվ
ման, փաթ
ն հրահանգն
ագրային մա

թնամթերքնե
վորման, փա

անքի սկզբուն
թնամթերքնե
վորման, փա
ահատկությու
անքի անվտա
ուրացումը դ
ությունները։
թյան ընթաց
ը։ Ուսումնառ

եղանակներ
ական, նորմա
դիդակտիկ ն
արմար է
սխան արտա

ել թթու կաթն

ատրաստում 
ագրով պատր
ւմ է հոմոգեն
ում է խառնու
թթու կաթնա
է կաթնաշոռ
մ,  
ւմ է համապա
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պատակահա
վ: Ուսուցմա
ականություն

թնամթերքնե
րայավորման

կաթնամթեր
այավորման, 
տանքի սկզբո
աթնամթերքն

փաթեթավորմ

գնահատվու
նքների դեպ

վասերի, մա
թեթավորման
ների: 

անրամասներ
րի՝ թթվասե
թեթավորմա

նքը, 
րի՝ թթվասե
թեթավորմա
ւնները և կար

անգության կա
դրական է հ

ցքում կիրա
ռության ընթ
րը։ Դասա
ատիվային և
նյութեր:  

գործնական
ադրական կա
նամթերքնե

է խառնուրդի
րաստում է խ
ացում` ըստ ա
րդը` ըստ թթ
մթերքի մակ
ռի հատիկը, 

ատասխան տ

արմար է իրա
ան ընթացքո
ն, դիդակտիկ
երի՝ թթվաս
ն, փաթեթ

րքների՝ թթվ
փաթեթավո

ունքը,  
ների՝ թթվա
ման սարք

ւմ է գործն
քում ունկնդր

ածունի և կ
ն սարքավ

րն են՝ 
րի, մածունի

ան սարքավոր

րի, մածունի
ան սարքավոր
րգը, 
անոնները: 
համարվում, 

առվում է տ
թացքում կի
վանդման
տեղեկատո

ն պարապմ
ազմակերպու
ր՝ թթվասեր

ի պատրաստ
խառնուրդ և ջ
անհրաժեշտ

թու կաթնամթ
կարդման և հ

կատարում 

տարայավորո

ականացնել 
ում երաշխա
կ նյութեր: 
սերի, մածու
թավորման 

վասերի, մած
որման սարքա

ասերի, մածո
քավորումներ

նական առա
րին կհանձնա
կաթնաշոռի 

վորումները 

և կաթնաշո
րումների, հո

և կաթնաշո
րումների և հ

եթե ունկն

տեսական և
րառվում է
համար ա

ու գրականու

մունքների 
ւթյուններում:
ր, մածուն և 

տման համար
ջերմամշակո
ության և մթե
թերքի տեսա
հասունացմա

է հատիկի 

ում և/կամ փա

տեսական 
ավորվում է

ւնի և կաթն
սարքավո

ծունի և կաթն
ավորումների

ւնի և կաթն
րի, հոսքա

աջադրանքն
արարվի շահ

լցման, պ
և հոսքա

ոռի լցման, պ
ոսքագծերի կ

ոռի լցման, պ
հոսքագծերի 

դիրը ճիշտ 

և գործնակա
տեսական և

անհրաժեշտ 
ւթյուն, սարք

մի մասը 
: 
կաթնաշոռ 

ր հումքերը, 
ւմ այն,  
երքի տեսակ
կի, 
ն գործընթա
մամլում, ին

աթեթավորու

և գործնակա
է օգտագործ

աշոռի լցմա
որումները 

նաշոռի լցմա
ի, հոսքագծե

նաշոռի լցմա
գծերի ճիշ

երի միջոցո
հագործել թթ

պատրաստմա
ագծերը՝ ըս

պատրաստմա
առուցվածքը

պատրաստմա
շահագործմա

է կատարո

ան ուսուցմա
և գործնակա

է ունեն
քավորումներ

իրականացն

կի, 

ացը, 
նքնամամլում 

ւմ:  

ան 
ծել 

ան, 
և 

ան, 
երի 

ան, 
շտ 

ով: 
թու 
ան, 
ստ 

ան, 
ը և 

ան, 
ան 

ում 

ան
ան 
նալ 
 և 

նել 

և 



 

Գ

Մ
ը

Մ

Մ
տ
Մ
պ
Ո
ա

Մ
գ
 

Գնահատման

Մեթոդաբան
ը և ռեսուրսն

Մոդուլի նպա

Մոդուլի 
տևողություն
Մուտքային 
պահանջները
Ուսումնառութ
արդյունքներ

Մոդուլի 
գնահատման

ն միջոցը Ա
կ
տ
ջ
հ
կ
տ
Ա














Ա
նություն
ները 

Ա
պ
ո
ջ
Ց

ՄՈ

ատակը Մ
կ
ա
հ

ը 
3

ը 
Ա
ը

թյան 
րը 

Ա
1
2

3
4

ն կարգը 
Մ
կ

Արդյունքի ձե
կհանձնարար
տեսակի հա
ջերմամշակել
հասունացմա
կատարել հա
տեսակի իրա
Արդյունքի ուս
 թթու կա

օգտագոր
 կաթնային

տեխնոլոգ
 ջերմամշա

տեսակի, 
 մակարդմ
 կաթնային

կաթնամթ
 մակարդվ
 կաթնաշո

առանձնա
 տարայավ

առանձնա
Արդյունքը կհ
Արդյունքի ու
պարապմունք
ուսումնամեթ
ջերմամշակմա
Ցանկալի կլին

ՈԴՈՒԼ 6. Կ

Մոդուլի նպ
կազմակերպմ
ապահովման
հմտություննե

36 ժամ 

Այս մոդուլն 
ընդունման և 
Այս մոդուլը յո
1) ներկայաց
2) շահագոր

սարքավո
3) իրականա
4) ստանա կ

կարագի փ
Մոդուլի ընդո
կատարման չ

 

եռք բերումը
րվի նախապ

ամար պատր
լ այն՝ կարդա

ան գործընթ
ատիկի մամ

ականացնել տ
սուցման ծրա
թնամթերքնե

րծվող հիմնա
ն խառնուր
գիական հրա
ակման և հո

ման եղանակ
ն խառնուր
թերքի տեսա
ված խառնուր
ռի հատիկ

ահատկությու
վորման
ահատկությու
ամարվի ձեռ
ւսուցումը նպ
քների ձևով
ոդական գրա
ան տարբեր 
նի գործնակա

ԿԱՐԱԳԻ Պ

պատակն է
ման, պատր
ն գործընթա
եր:  

ուսումնասիր
վերամշակմ

ուրացնելուց 
ցնի կարագի
ծի կարագի

որումները և հ
ացնի սերի մշ
կարագի հատ
փաթեթավոր
ունելի կատա
չափանիշներ
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ը կստուգվի 
պատրաստել
րաստել խա
ալով ժապավ
ացը, կաթն
լում, ինքնա

տարայավորո
ագրային ման
երի՝ թթվաս
կան նյութեր

րդի պատր
ահանգներից
մոգենացման

ները (ռեզեր
րդի մակար
կի, 
րդի պաղեցմ
կի մշակմա
ւնները, 

և/կամ
ւնները։ 
ռք բերված, ե
պատակահա
վ: Ուսուցմա
ականություն
սարքավորո
ան պարապմ

ՊԱՏՐԱՍՏՄ

է ունկնդրի
րաստման և
ացների իր

րելու համար
ման հմտությո
հետո ունկնդ
 արտադրութ

ի լցման, պա
հոսքագծերը
շակում` ըստ 
տիկը, իրակա
րում։ 
րողականը յ

րի բավարար

գործնական
լ հումքերը, 

առնուրդ՝ ըստ
վենային դիա
աշոռի դեպ
մամլում և 

ում և/կամ փա
նրամասներն
սերի, մածուն
ի բնութագիր

րաստման բ
օգտվելու կա

ն առանձնա

վուարային և
րդման առա

ան եղանակն
ան, մամլմա

փաթեթա

երբ հանձնար
րմար է իրա

ան ընթացքո
ն, հումքեր և
ւմներ և ուսո
մունքի մի մա

ՄԱՆ ՀՄՏՈ

ի մոտ ձ
և ըստ պայ
ականացման

ր ունկնդիրը 
ուններ» մոդո
դիրը պետք է
թյան ընդհան
ատրաստման
 
կարագի դա
անացնի կա

ուրաքանչյուր
ր մակարդակ

 առաջադրա
պայմանակ

տ նախապե
ագրամները, 
պքում՝ մշակ
պաղեցում,

աթեթավորու
 են՝ 
նի և կաթն
րը, 
բաղադրագր
արգը, 
հատկություն

և թերմոստա
անձնահատկ

ները, 
ան, ինքնամ

ավորման

րարականը կ
ականացնել
ում երաշխա

և օժանդակ ն
ւցման տեխն

ասն անցկացն

ՈՒԹՅՈՒՆ

ևավորել կ
յմանների ն
ն գործնակ

պետք է ուս
ուլը:  
է. 
նուր և մասնա
ն, տարայավ

ասի, 
րագի հատի

ր արդյունքի 
կի ապահովո

անքի միջոցո
կան թթու 
ես տրված 

հսկել դրա 
կել կաթնաշ
ըստ թթու 

ւմ: 

աշոռի արտ

րերից, տեխ

նները՝ ըստ 

տային), 
կությունները`

մամլման և

եղանակ

կատարվել է 
տեսական 

ավորվում է
նյութեր, մեխ
նիկական միջ
նել արտադր

ՆԵՐ 

կարագի ա
րա ապրան

կան կարող

սումնասիրա

ավոր տեխնո
վորման, փա

կի մամլում 

համար նախ
ւմն է։ 

ով: Ունկնդր
կաթնամթեր
բաղադրագր
մակարդման

շոռի հատիկ
կաթնամթեր

տադրությունո

խնիկական

կաթնամթեր

` ըստ թթ

և պաղեցմա

կները

անսխալ: 
և գործնակա
 օգտագործ

խանիկական
ջոցներ: 
րությունում: 

արտադրությա
նքային տես
ղություններ 

ծ լինի «Կա

ոլոգիաները,
աթեթավորմա

և պատրաստ

խատեսված 

ին 
քի 
րի, 
ն և 
կը, 
քի 

ում 

և 

քի 

թու 

ան 

և 

ան 
ծել 
 և 

ան 
քի 
և 

թի 

ան 

տի 



 

Ո
ա
Կ
չ

Գ

Մ
ը

Ո
ա
Կ
չ

Գ

 

Ուսումնառութ
արդյունք 1 
Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
ը և ռեսուրսն

Ուսումնառութ
արդյունք 2 
Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

թյան Ն

ր 
1
2

3

4
ն միջոցը Ա

կ
և
օ
Ա






Ա
պ

նություն
ները 

Ա
պ
ո

թյան Շ
ս

ր 
1

2

ն միջոցը Ա
Գ
ա
տ
Ա





Ա
հ

Ներկայացնե

) դասակար
2) ներկայաց

տեխնոլոգ
3) թվարկում

բնութագր
4) ներկայաց
Արդյունքի ձ
կառաջադրվե
և մասնավոր 
օժանդակ նյո
Արդյունքի ծր
 կարագի դ
 կարագի ա
 կարագի 

տեսակնե
 կարագնե
 հումքերին
Արդյունքը կ
պատասխան
Արդյունքի ու
պարապմունք
ուսումնամեթ
Շահագործե
սարքավորու
) դասակար

հոսքագծե
բնութագր

2) կատարում
տարողութ

Արդյունքի յ
Գործնական 
արտադրությ
տեխնիկակա
Արդյունքի ծր
 կարագի 

դասակար
բնութագր

 կարագի 
սարքավո
առանձնա

 աշխատա
Արդյունքի յո
հանձնարարո

 

ել կարագի ա

րգում է կարա
ցնում է 
գիաները, 
 է կարագնե
մամբ, 

ցնում է հումք
ձեռք բերում
են հարցեր կ
տեխնոլոգիա

ութերին ներկ
ագրային մա
դասակարգո
արտադրությ

արտադրո
երի, 
երի պատրաս
ն և օժանդակ
կհամարվի 
ում հարցերի
ւսուցումը նպ
քների ձևով
ոդական գրա
լ կարագի լ
ւմները և հոս
րգում է կարա
երը` դրանց 
մամբ,  
մ է կարա
թյունների, սա
ուրացումը 
առաջադրան
ան համար
ն հրահանգն
ագրային մա
պատրաստմ
րգումը` դրա
րմամբ, 
արտադրութ

որումների
ահատկությու
անքի անվտա
ուրացումը դ
ությունները։
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արտադրությ

ագներն՝ ըստ
կարագի

երի պատրա

ին և օժանդա
մը կստուգվի
արագների դ
աների, կարա
կայացվող պա
անրամասներ
ումը,  
յան ընդհանո
ւթյան տեխ

ստման եղան
կ նյութերին ն
ձեռք բերվ

ին: 
պատակահա
վ: Ուսուցմա
ականություն 
լցման, պատ
սքագծերը 
ագի արտադ

նշանակութ

ագի արտա
արքավորումն
գնահատվու
նքների դեպք

ր օգտագոր
ների: 

անրամասներ
ման համար

անց նշանակ

թյան համար
և հո

ւնները, 
անգության կա
դրական է հ

յան ընդհան

 տեսակների
արտադրութ

աստման եղա

ակ նյութերին
ի հարց ու 
դասակարգմ
ագների պատ
ահանջների 
րն են՝ 

ուր տեխնոլո
խնոլոգիակա

նակները (կա
ներկայացվո
ված, եթե 

րմար է իրա
ան ընթացքո

և դիդակտի
տրաստման,

դրության համ
թյան, կառո

դրության հ
ների, հոսքա
ւմ է գործն
քում ունկնդր
ծվող սարք

րն են՝ 
օգտագործվ

ության, կառ

ր օգտագործ
ոսքագծերի

անոնները: 
համարվում, 

նուր և մասնա

ի,
թյան ընդ

անակները՝ դ

ն ներկայացվ
պատասխա

ան, դրանց ա
տրաստման 
վերաբերյալ:

գիան, 
ն առանձն

արագագոյաց
ղ պահանջնե
ունկնդիրը 

ականացնել 
ում երաշխա
կ նյութեր: 
, տարայավ

մար օգտագո
ւցվածքի և 

համար օգտ
գծերի ճիշտ 

նական առա
րին կառաջա
քավորումներ

վող սարքավ
ռուցվածքի և

ծվող գործիք
շահագո

եթե ունկն

ավոր տեխնո

հանուր և

դրանց տարբ

վող պահանջ
անի միջոցո
արտադրությ
եղանակներ
 

ահատկությո

ցման և հարմ
երը։ 

հիմնական

տեսական 
ավորվում է

վորման, փա

ործվող սարք
աշխատան

տագործվող 
շահագործո

աջադրանքն
րկվի շահագ
ը և հոսք

վորումների և
և աշխատան

քների, տար
ործման 

դիրը ճիշտ 

ոլոգիաները

և մասնավ

բերություննե

ջները: 
ով: Ունկնդր
յան ընդհանո
ի, հումքերին

ուններն՝ ըս

ման), 

նում ճիշտ 

և գործնակա
 օգտագործ

աթեթավորմա

քավորումներ
քի սկզբուն

գործիքներ
ւմ: 
երի միջոցո

գործել կարա
ագծերը՝ ըս

և հոսքագծե
նքի սկզբուն

ողություններ
կարգը

է կատարո

ը

վոր 

երի 

ին 
ուր 
ն և 

ստ 

է 

ան 
ծել 

ան 

րը, 
քի 

րի, 

ով: 
գի 
ստ 

երի 
քի 

րի, 
և 

ում 



 

Մ
և

Ո
ա
Կ
չ

Գ

Մ
ը

 

Մեթոդաբան
և ռեսուրսներ

Ուսումնառութ
արդյունք 3 
Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
ը և ռեսուրսն

նություն
րը 

Ո
ե
ն
դ
Ն
հ

թյան Ի

ր 
1
2
3
4
5
6

ն միջոցը Ա
ո
խ
հ
 











Ա
նություն
ները 

Ա
պ
ո
ջ
Ց

Ուսումնառութ
եղանակները
նորմատիվայ
դիդակտիկ նյ
Նպատակահ
համապատա
Իրականացն

) ճիշտ է պա
2) բնութագր
3) կազմակեր
4) մակարդո
5) ներկայաց
6) ներկայաց
Արդյունքի ձե
ունկնդրին կ
խառնուրդ պ
հրահանգներ
Արդյունքի ծր
 սերզատմ

առանձնա
 սերզատմ

ջերմամշա
 կարագի 

պահանջն
 կաթնասե
 կաթնասե

առանձնա
 կաթնասե

պտույտնե
թթվությու

Արդյունքը կհ
Արդյունքի ու
պարապմունք
ուսումնամեթ
ջերմամշակմա
Ցանկալի կլին

 

թյան ընթաց
ը։ Դասավա
ին և տեղ
յութեր:  
արմար է
սխան արտա

նել սերի մշա

աստերացնու
ում է սերի ֆ
րպում է սերի
ւմ է սերը, հս

ցնում է սերի
ցնում է սերի
եռք բերումը կ
կհանձնարար
պատրաստու
րի:  
րագրային մա
ման ենթա
ահատկությու
ման իրական
ակման և պա

արտադրու
ները,  
երի պաստեր
երի հա
ահատկությու
երի հարմ
երի թիվը, 
ւնը, սերի հա
ամարվի ձեռ
ւսուցումը նպ
քների ձևով
ոդական գր
ան տարբեր 
նի գործնակա
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ցքում կիրա
անդման համ
ղեկատու գր

գործնական
ադրական կա

ակում` ըստ կ

ւմ սերը,
ֆիզիկական և
ի հասունացո
սկում է մակա
հարման եղա
հարման վրա
կստուգվի գո
րվի իրակա
ւմ՝ ըստ բա

անրամասներ
ակա կա
ւնները,  
նացման առ

աղեցման ռեժ
ւթյան համա

րացումը՝ ըստ
սունացման

ւնները` ըստ 
ման առա

սերի յուղա
արման ջերմա
ռք բերված, ե
պատակահա
վ: Ուսուցմա
ականություն
սարքավորո
ան պարապմ

 

առվում է տ
մար անհրա
րականություն

ն պարապմ
ազմակերպու
կարագի դաս

և կենսաքիմի
ումը՝ ըստ կա
արդման և հա
անակները, 
ա ազդող գոր
րծնական ա

անացնել սեր
աղադրագրի,

րն են՝ 
աթնային

ռանձնահատ
ժիմների պահ
ար օգտագ

տ տեխնոլոգի
(ֆիզիկ

կարագի տես
նձնահատկո

այնությունը, 
աստիճանը)։
եթե հանձնա
րմար է իրա

ան ընթացքո
ն, հումք և 
ւմներ, ուսուց
մունքների մի

տեսական և
աժեշտ է ո
ն, սարքավ

մունքների 
ւթյուններում:
սի

իական հասո
արագի տեսա
ասունացման 

րծոնները: 
ռաջադրանք
րզատում և 
, տեխնիկա

խառնուրդի 

տկություններ
հպանմամբ,

գործվող կա

իական հրահ
կական
սակի, 

ությունները 
յուղի պաղե

րարականը կ
ականացնել 
ում երաշխա
օժանդակ ն

ցման տեխնի
ի մասն անցկ

և գործնակա
ունենալ մաս
վորումներ և

մի մասը 
: 

ունացումը,  
կի,  
գործընթացն

քի միջոցով, ո
որևէ տես

կան և տե

նախապ

ը՝ կաթնայի

աթնասերին 

անգների և պ
և կեն

(կարագա
եցման աստ

կատարվել է 
տեսական 

ավորվում է
նյութեր, մեխ
իկական միջո
կացնել արտա

ան ուսուցմա
սնագիտակա
և հոսքագծե

իրականացն

ները, 

որի ընթացքո
ակի կարա

եխնոլոգիակա

պատրաստմա

ին խառնուր

ներկայացվ

պահանջների
նսաքիմիակա

ապատրաստի
տիճանը, սե

անսխալ:  
և գործնակա
 օգտագործ

խանիկական 
ոցներ: 
ադրությունու

ան
ան, 
եր, 

նել 

ում 
գի 
ան 

ան 

դի 

վող 

ի, 
ան) 

իչի 
երի 

ան 
ծել 

և 

ւմ: 
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Մոդուլի նպա

Մոդուլի 
տևողություն
Մուտքային 
պահանջները
Ուսումնառութ
արդյունքներ

Մոդուլի 
գնահատման
Ուսումնառութ
արդյունք 1 
Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
ը և ռեսուրսն

Ուսումնառութ
արդյունք 2 
Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

ՄՈԴ

ատակը Մ
կ
գ

ը 
1

ը 
Ա
ը

թյան 
րը 

Ա
1
2

3

ն կարգը 
Մ
կ

թյան Ն

ր 
1
2
3

ն միջոցը Ա
ա
ը
տ
Գ
տ
 




Ա
պ

նություն
ները 

Ո
ե
տ

թյան Շ
փ

ր 
1

2

3

ն միջոցը Ա
Գ
կ
հ
Ա

ԴՈՒԼ 7. ՉՈՐ

Մոդուլի նպ
կազմակերպմ
գործընթացն

8 ժամ 

Այս մոդուլն 
ընդունման և 
Այս մոդուլը յո
) ներկայաց

2) շահագործ
փաթեթավ

3) պատրաստ
Մոդուլի ընդո
կատարման չ
Ներկայացնե

) ներկայաց
2) բնութագր
3) ներկայաց

տեխնոլոգ
Արդյունքի գ
առաջադրան
ընդհանուր 
տեսակների, 
Գործնական 
տարբերակի 
Արդյունքի ու
 պահածոյ
 չոր կաթի
 չոր կաթի

առանձնա
Արդյունքի յո
պատասխան
Ուսումնառութ
եղանակները
տեղեկատու գ
Շահագործե
փաթեթավոր
) բնութագր

կառուցվա
2) ներկայաց

հոսքագծե
3) կատարում

հոսքագծե
Արդյունքի յ
Գործնական 
կաթնային պ
հոսքագծերը՝
Արդյունքի ծր

Ր ԿԱԹԻ Ա

պատակն է 
ման և ըստ
երն իրական

ուսումնասիր
վերամշակմ

ուրացնելուց 
ցնի չոր կաթի
ծի կաթնայի
վորման սար
տի չոր կաթ` 
ունելի կատա
չափանիշներ
ել չոր կաթի 

նում է պահա
ում է չոր կա
նում է չ

գիաները: 
գնահատումն

քների միջոց
գիտելիքներ

դրանց ա
հանձնարա

կաթնային պ
ւսուցման ծրա
ացման նշան
 տեսակները

ի արտադրու
ահատկությու
ուրացումը հա
ում տրված հ

թյան ընթաց
ը։ Դասավան
գրականությո
լ կաթնային
րման սարքա
րում է խտ
ածքի և աշխա
ցնում է կաթ
երի նշանակո
մ է կաթն
երի ճիշտ շահ
ուրացումը 

առաջադրա
պահածոների
՝ ըստ տեխնի
ագրային մա
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ԱՐՏԱԴՐՈՒ

ունկնդրի 
տ պայմանն
նացնելու գիտ

րելու համար
ման հմտությո
հետո ունկնդ
ի արտադրու
ին պահածո
քավորումնե
ըստ տեսակ
րողականը յ

րի բավարար
արտադրութ

ածոյացման և
թի տեսակնե
չոր կաթի 

իրականաց
ցով։ Հարց 
ը պահածոյ
արտադրությ
արություն կ
պահածոները
ագրային ման
նակությունը,
ը (չոր անարա
ւթյան տեխն
ւնները։ 
ամարվում է 
հարցերին և 
ցքում կիրա
նդման համ
ուն, դիդակտ
ն պահածոն
ավորումները

տացման և 
ատանքի սկզ
թնային պահ
ությունը, կառ
ային պահա
հագործում:
գնահատվու
անքների դ
 արտադրու

իկական հրա
անրամասներ

ՒԹՅԱՆ ՀՄ

մոտ ձևա
երի դրանց

տելիքներ և կ

ր ունկնդիրը 
ուններ» մոդո
դիրը պետք է
թյան ընդհան
ոների լցման
րը և հոսքագ

կների։ 
ուրաքանչյուր

ր մակարդակ
թյան ընդհա

և չորացման 
երը, 

արտադրո

ցվելու է հա
ու պատասխ
յացման և 
ան տեխնո
կատարելով՝ 
ը, կատարի ա
նրամասներն
 դրա իրակա

ատ կաթ, չոր
ոլոգիան, ա

դրական, ե
կատարում հ

առվում է տ
մար անհրաժ
տիկ նյութեր,
ների լցման
ը և հոսքագծ

չորացման 
զբունքը,  
հածոների ա
ռուցվածքը և 
ածոների ա

ւմ է գործն
դեպքում ուն
թյան համա

ահանգների:
րն են՝ 

ՄՏՈՒԹՅՈՒ

ավորել չոր
 ապրանքա
արողություն

պետք է ուս
ուլը:  
է.
նուր և մասն
ն, պատրա
գծերը,  

ր արդյունքի 
կի ապահովո
անուր և մասն

հիմունքները

ության ընդ

արց ու պատ
խանի միջոց

չորացման 
ոլոգիայի վե

ունկնդիրը
անհրաժեշտ 
ն են՝ 
անացման սկ
ր անյուղ կաթ
ռանձին տես

եթե ունկնդի
հանձնարարո
տեսական և
ժեշտ է ուն
լաբորատոր 

ն, պատրաս
ծերը 

սարքավոր

արտադրությա
աշխատանք

արտադրությա

նական առա
նկնդրին կա
ր օգտագործ

ՒՆՆԵՐ 

 կաթի ա
ային տեսքի 

ներ: 

սումնասիրա

ավոր տեխնո
ստման, տա

համար նախ
ւմն է։ 
նավոր տեխն

ը,  

դհանուր և

տասխանի և
ով ստուգվել
հիմունքներ

երաբերյալ 
ը պետք է
փորձեր և հա

զբունքները, 
թ), 
սակների տե

իրը հիմնակ
ությունները։ 
և գործնակա
ենալ մասնա
միջոցներ: 

ստման, տա

ումների նշ

ան համար 
քի սկզբունքը
ան սարքավ

աջադրանքն
առաջարկվի 
ծվող սարքա

արտադրությա
ապահովմա

ծ լինի «Կա

ոլոգիաները,
արայավորմա

խատեսված 

նոլոգիաներ

և մասնավ

և գործնակա
լու է ունկնդ
ի, չոր կա
գիտելիքներ

է կարողան
աշվարկներ:

եխնոլոգիակա

անում ճիշտ

ան ուսուցմա
ագիտական

արայավորմա

շանակություն

օգտագործվ
ը, 
վորումների 

երի միջոցո
շահագործ

ավորումները 

ան
ան 

թի

, 
ան, 

րը 

վոր 

ան
դրի 
թի 
րը: 
նա 
 

ան 

 է 

ան
և 

ան, 

նը, 

վող 

և 

ով: 
ծել 

և 
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ը

 

Մեթոդաբան
ը և ռեսուրսն

Ուսումնառութ
արդյունք 3 
Կատարման 
ափանիշներ

Գնահատման

Մեթոդաբան
ը և ռեսուրսն




Ա
հ

նություն
ները 

Ո
ե
ն
դ
Ն
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թյան Պ

ր 
1

2
3

4
5
6
7

ն միջոցը Ա
Ո
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կ
և
տ
կ
Ա








Ա
հ

նություն
ները 

Ա
մ
ն
ն
Ց

 կաթնային
շահագոր

 աշխատա
Արդյունքի յո
հանձնարարո
Ուսումնառութ
եղանակները
նորմատիվայ
դիդակտիկ նյ
Նպատակահ
համապատա
Պատրաստե

) նախապա
օժանդակ 

2) բաղադրա
3) կարգավո

գործընթա
4) կատարում
5) կատարում
6) կատարում
7) ներկայաց

կանխարգ
Արդյունքի գն
Ունկնդրին կ
անհրաժեշտ 
կարգավորել 
ջերմային ռ
կազմակերպե
և/կամ տարա
տարբերակել
կանխարգելմ
Արդյունքի ուս
 խտացմա

իրականա
 հումքին և
 կաթնային
 խտացվա
 չոր կաթի
 չոր կաթի
 չոր կաթի
Արդյունքի յո
հանձնարարո
Արդյունքի ո
միջոցով: Դ
նորմատիվայ
նյութեր, սարք
Ցանկալի կլին

ն պահածո
ծման առանձ

անքի անվտա
ուրացումը դ
ությունները։
թյան ընթաց
ը։ Դասավա
ին և տեղ
յութեր:  
արմար է
սխան արտա

ել չոր կաթ` ը

ատրաստում 
նյութերը, 

ագրով պատր
րում և հ

ացների ջերմա
մ է հոմոգենա
մ է կաթնայի
մ է չոր կաթի

ցնում է չոր 
գելման մեթոդ
նահատումն
կհանձնարար

հումքը և օ
և հետևել 

ռեժիմներին, 
ել խտացմա
այավորման 
լ չոր կաթի ա
ման մեթոդնե
սուցման ծրա
ն նպատակ

ացման անհր
և օժանդակ ն
ն խառնուրդի
ծ կաթնային
 տարայավոր
 արատները
 արատների 

ուրացումը դ
ությունները։
ուսուցումը կ
Դասավանդմա
ին և տեղեկա
քավորումներ
նի գործնակա
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ների արտ
ձնահատկութ

անգության կա
դրական է հ

ցքում կիրա
անդման համ
ղեկատու գր

գործնական
ադրական կա
ըստ տեսակն

է չոր կաթի

րաստում է խ
ետևում է 
ային ռեժիմն
ացում` ըստ ա
ին խառնուրդ
ի փաթեթավո

կաթի ար
դները: 
իրականաց

րվի նախապ
օժանդակ նյ
չոր կաթի պ

կատարել
ն և չորացմ
աշխատան

արատները, 
երը: 
ագրային ման
ը և չորացմ
աժեշտ պայմ

նյութերին նե
ի խտացման
 խառնուրդի
րման և/կամ
, դրանց առա
կանխարգել

դրական է հ

կատարվում 
ան համար
ատու գրակա
ր: 
ան պարապմ

ադրության 
թյունները և կ
անոնները: 
համարվում, 

առվում է տ
մար անհրա
րականություն

ն պարապմ
ազմակերպու
ների

ի պատրաստ

առնուրդ,  
չոր կաթի

երին, 
անհրաժեշտո
դի խտացում 
որում և/կամ 
ատները, դ

վելու է գոր
պատրաստե
յութերը, բա
պատրաստմա
լ հոմոգենա
ման գործընթ
քներ: Ինչպ
թվարկել առ

նրամասներն
ման նպատա
մանները, 
րկայացվող պ
առանձնահա
չորացման ա
փաթեթավո

աջացման պա
լման մեթոդն
համարվում, 

է տեսակա
ր անհրաժե
անություն, դի

մունքների մի

սարքավոր
կարգը, 

եթե ունկն

տեսական և
աժեշտ է ո
ն, սարքավ

մունքների 
ւթյուններում:

տման համա

ի պատրաս

ության, 
և չորացում,
տարայավոր
րանց առաջ

ծնական առ
լ չոր կաթի
ղադրագրով
ան տեխնոլո
ացում` ըստ
թացները, կ

պես նաև ու
ռաջացման հ

 են՝ 
ակը, չորացմ

պահանջները
ատկությունն
առանձնահա
րման առանձ
ատճառները,
ները: 

եթե ունկն

ան և գործն
եշտ է ու
իդակտիկ նյո

ի մասն անցկ

ումների և 

դիրը ճիշտ 

և գործնակա
ունենալ մաս
վորումներ և

մի մասը 
: 

ար անհրաժ

ստման տե

րում, 
ջացման պա

ռաջադրանքն
ի պատրաստ
վ պատրաստ
ոգիական գո
տ անհրաժե
ատարել փա
ւնկնդրին կհ
նարավոր պ

ման նշանակ

ը, 
ները, 

ատկություննե
ձնահատկութ
, 

դիրը ճիշտ 

նական պար
ւնենալ մաս
ութեր, հումքե

կացնել արտա

հոսքագծե

է կատարո

ան ուսուցմա
սնագիտակա
և հոսքագծե

իրականացն

եշտ հումքը 

եխնոլոգիակա

ատճառները 

ների միջոցո
տման համա

տել խառնուր
ործընթացնե
եշտության 
աթեթավորմա
հանձնարար
ատճառները

կությունը, դր

երը,  
թյունները, 

է կատարո

րապմունքնե
սնագիտակա
եր և օժանդա

ադրությունու

երի

ում 

ան
ան, 
եր, 

նել 

և 

ան 

և 

ով։
ար 
րդ, 
երի 

և 
ան 
վի 

ը և 

րա 

ում 

երի 
ան, 
ակ 

ւմ: 
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ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Օ
րե

ր 

Մոդուլը, արդյունքները 

Մոդուլի 
/արդյունքի 
ընդհանուր 

ժամա-
քանակը 

Ժամերն՝ ըստ 
անցկացման վայրի 

Քոլեջ Գործա-
տու 

Մոդուլ 1. Կաթի կազմը և հատկությունները 18 18 - 

1 
Արդյունք 1 Ներկայացնել կաթի կազմը, հատկությունները և արատները 12 

6 - 

2 6 - 

3 
Արդյունք 2. Ներկայացնել կաթի միջոցով մարդուն և մարդու միջոցով 

կաթին փոխանցվող հիվանդությունները, դրանց 
կանխարգելման միջոցառումները 

6 6 - 

Մոդուլ 2. Սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման հմտություններ 18 12 6 
4 

Արդյունք 1. Պահպանել սանիտարական նորմերի պահանջները 10 
4 - 

5 - 6 

6 Արդյունք 2. Պահպանել հիգիենայի կանոնների պահանջները 4 4 - 

7 
Արդյունք 3. Ներկայացնել սննդամթերքի որակի կառավարման 

համակարգերի դերը սանիտարիայի պահպանման գործում 4 4 - 

Մոդուլ 3. Կաթի ընդունման և վերամշակման հմտություններ 36 10 26 

8 
Արդյունք 1. Իրականացնել կաթի ընդունում և նախնական պաղեցում 18 

6 - 

9 - 6 

10 - 6 

11 
Արդյունք 2. Կատարել կաթի վերամշակում  18 

4 - 

12 - 6 

13 - 8 
Մոդուլ 4. Լոռի, չանախ, սուլուգունի, չեչիլ և հորած պանիրների 

պատրաստման հմտություններ 150 18 132 

14 Արդյունք 1. Ներկայացնել պանիրների արտադրության ընդհանուր և 
մասնավոր տեխնոլոգիան 12 

6 - 

15 - 6 

16 

Արդյունք 2. Պատրաստել և մակարդել կաթնային խառնուրդը 24 

6 - 

17 - 6 

18 - 6 

19 - 6 

20 

Արդյունք 3. Պատրաստել պանիրներ՝ ըստ տեսակների 
(լոռի, չանախ, սուլուգունի, չեչիլ) 

 

90 

6 0 

21-
26 

Լոռի  - 36 

27-
30 

Չանախ - 24 

31-
32 

Սուլուգունի - 12 

33-
34 

Չեչիլ - 12 

35 
Արդյունք 4. Պատրաստել հորած պանիր 12 

- 6 

36 - 6 

37 Արդյունք 5. Ներկայացնել պանիրների արատները, դրանց առաջացման 
պատճառները և կանխարգելման մեթոդները 12 

- 6 

38 - 6 
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Մոդուլ 5. Թթու կաթնամթերքների՝ թթվասերի, մածունի և կաթնաշոռի 
պատրաստման հմտություններ 48 12 36 

39 
Արդյունք 1. Դասակարգել թթու կաթնամթերքները՝ թթվասերը, մածունը 

և կաթնաշոռը (նաև դիետիկ), ներկայացնել դրանց 
արտադրության ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիան, 

6 6 - 

40 
Արդյունք 2. Շահագործել թթու կաթնամթերքների՝ թթվասերի, մածունի և 

կաթնաշոռի լցման, պատրաստման, տարայավորման, 
փաթեթավորման սարքավորումները և հոսքագծերը 

18 

6 - 

41 
- 6 

42 
- 6 

43 Արդյունք 3. Պատրաստել թթու  
 կաթնամթերքներ՝ թթվասեր,  
մածուն և կաթնաշոռ 

Թթվասեր - 0 6 

44 Մածուն 0 6 

45 Կաթնաշոռ 0 6 

46 
Արդյունք 4. Ներկայացնել թթու կաթնամթերքների՝ թթվասերի, մածունի 

և կաթնաշոռի արատները, դրանց առաջացման 
պատճառները և կանխարգելման մեթոդները 

6 - 6 

Մոդուլ 6. Կարագի պատրաստման հմտություններ 36 6 30 

47 
Արդյունք 1. Ներկայացնել կարագի արտադրության ընդհանուր և 

մասնավոր տեխնոլոգիաները 6 6 - 

48 Արդյունք 2. Շահագործել կարագի լցման, պատրաստման, 
տարայավորման, փաթեթավորման սարքավորումները և 
հոսքագծերը 

12 
- 6 

49 - 6 

50 
Արդյունք 3. Իրականացնել սերի մշակում` ըստ կարագի դասի 12 

- 6 

51 - 6 

52 
Արդյունք 4. Ստանալ կարագի հատիկը, իրականացնել կարագի հատիկի 

մամլում և պատրաստի կարագի փաթեթավորում 6 - 6 

Մոդուլ 7. «Չոր կաթի արտադրության հմտություններ» 18 2 16 

53 
Արդյունք 1.Ներկայացնել չոր կաթի արտադրության ընդհանուր և 

մասնավոր տեխնոլոգիաները 6 2 4 

54 
Արդյունք 2. Շահագործել կաթնային պահածոների լցման, 

պատրաստման, տարայավորման, փաթեթավորման 
սարքավորումները և հոսքագծերը 

6 0 6 

55 Արդյունք 3. Պատրաստել չոր կաթ` ըստ տեսակների 6 - 6 
Ընդհանուր ժամեր 324 78 246 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 

ԿԱԹԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ԱՃԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ ԿԱԹԻ ԿԱԶՄԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Ներկայացնել կաթի կազմը, հատկությունները և արատները: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի կաթի կազմը, կարևորությունը մարդու աճի և 
զարգացման համար: 

Ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից, կաթը հանդիսանում է կաթնասուն կենդանիների 
կաթնագեղձերից արտադրվող կենսաբանական հեղուկ, որը սինթեզվում է արյունից և բնորոշվում է 
սպիտակ կամ բաց դեղնավուն երանգով և քաղցրավուն համով: Հետծննդյան շրջանում 
նորածինների աճի և զարգացման համար կաթը հանդիսանում է կենսականորեն անհրաժեշտ 
առաջին սննդամթերքը, քանի որ այն ամբողջովին բավարարում է սննդանյութերի և էներգիայի 
նկատմամբ օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական պահանջներ: Կաթով կերակրման դադարեցումը 
սովորաբար տեղի է ունենում հավելյալ սննդի աստիճանական ավելացմանը զուգահեռ: Համաձայն 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ցուցումների, կրծքով կերակրումը լիովին 
բավարարում է երեխաների աճի և զարգացման պահանջները կյանքի առաջին 6 ամիսների 
ընթացքում: Այն շարունակում է բավարարել սննդանյութերի և էներգիայի նկատմամբ պահանջների 
կեսը և ավելին կյանքի 6-12 ամսական հասակում և մեկ երրորդը՝ կյանքի 12-24 ամսական 
հասակում: Երեխաների կրծքով կերակրման ապահովումն առավել երկար ժամանակահատվածով 
նպաստում է հիվանդության և մահացության դեպքերի կրճատմանը, ատամնակծվածքի 
անկանոնությունների կանխարգելմանը, բարձր ինտելեկտի ձևավորմանը, իսկ կյանքի առավել 
բարձր տարիքում նաև ավելորդ քաշի և շաքարային դիաբետի առաջացման կանխարգելմանը:  

Բացի նրանից, որ մայրական կաթը պարունակում է երեխայի աճի և զարգացման համար 
անհրաժեշտ բոլոր սննդանյութերը, այդ թվում սպիտակուցները, ճարպերը, ածխաջրերը, հանքային 
նյութերը, այն նաև պարունակում է կենսաբանական ակտիվ միացություններ՝ իմունոգլոբուլիններ, 
հակամանրէային ակտիվությամբ պեպտիդներ և պրոտեիդներ, օլիգոշաքարներ, աճի խթանման 
միացություններ, որոնք օրգանիզմում իրականացնում են կարևոր ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաներ: 
Կաթի յուղագնդիկի բաղկացուցիչ մասեր տրիգլիցերիդները և կենսաբանական ակտիվ նյութերից 
թաղանթային պոլյար լիպիդներն ու սպիտակուցները օժտված են սննդային և առողջարար 
հատկություններով: Թաղանթային կենսաբանական ակտիվ նյութերն ունեն հակաինֆեկցիոն 
հատկանիշներ, որոնք պաշտպանում են նորածիններին վիրուսային և բակտերիալ տարբեր 
վարակներից, նպաստում են աղիներում լորձաթաղանթի ձևավորմանը, իմունային ու նյարդային 
համակարգերի զարգացմանը, ինչպես նաև նյութափոխանակության կարգավորմանը: Միևնույն 
ժամանակ, կաթնասուն կենդանիներից ստացված կաթը լիարժեքորեն չի կարող փոխարինել 
մայրական կաթին, որի համար խորհուրդ է տրվում կրծքով կերակրել երեխաներին կյանքի 
առաջին մեկ տարվա ընթացքում: Դա պայմանավորած է այն հանգամանքով, որ կովի կաթը չի 
պարունակում անհրաժեշտ քանակություններով երկաթ և ֆոլաթթու, որը կարող է երեխայի մոտ 
առաջ բերել սնուցման հետ կապված սակավարյունություններ:  

Հանդիսանալով արժեքավոր սննդանյութերի աղբյուր և օժտված լինելով տարբեր ֆունկցիոնալ, 
սենսորային հատկանիշներով, կաթը և դրանից պատրաստված կաթնամթերքները համարվում են 
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նաև չափահաս մարդկանց առողջ սննդի և բալանսավորված սննդակարգի կարևոր բաղադրիչներ: 
Կաթնասունների շուրջ 2000 տեսակներից միայն 10-ից ստացված կաթն է սովորաբար 
օգտագործվում մարդու սննդակարգում: Համաձայն Միավորված ազգերի կազմակերպության 
(ՄԱԿ-UN) Պարենի և գյուղատնտեսության համաշխարհային կազմակերպության (ՊԳՀԿ-FAO) 
տվյալների, աշխարհում սպառված կաթի զգալի մասը ստացվում է կովերից (85%), որին հաջորդում 
են գոմեշի (10,7%), այծի (2,4%), ոչխարի (1,4%), ուղտի (0,4%) և այլ կաթնասուններից (0,1%) 
ստացված կաթի մասնաբաժինները: Կաթն, ընդհանուր առմամբ, ամենալայն սպառում ունեցող 
գյուղատնտեսական մթերքներից է: Համաձայն հաշվարկային տվյալների, 2013 թվականին 
արտադրվել է շուրջ 770 միլիարդ լիտր կաթ աշխարհում: Տարբեր երկրներ կիրառում են սնուցման 
ազգային ուղեցույցներ, որոնք մշակվում են տեղական սննդամթերքի հասանելիության, դրա 
արժեքի, սննդարարության, սպառման միտումների և սնուցման ազգային սովորույթների հիման 
վրա:  

Կաթի քիմիական կազմը  

Գոյություն ունեն կաթի կենդանական և բուսական ծագման տարբեր տեսակներ, սակայն «կաթ» 
հասկացությունը սովորաբար վերաբերում է կովի կաթին, որը ստացվել է առողջ կենդանիներից, 
բացառությամբ ծնի ժամկետից նվազագույնը 15 օր առաջ և 5 օր հետո ընկած 
ժամանակահատվածում հավաքված կաթից: Համաձայն Եվրոպական միության (ԵՄ) 
օրենսդրության, այս սահմանումն ամբողջովին բացառում է բուսական ծագման կաթի տեսակները, 
ներառյալ՝ սոյայի կաթը, նուշի կաթը և այլն, որոնք համարվում են «խմիչքներ» և դրան 
համապատասխան պետք է անվանակոչվեն որպես «սոյայի խմիչք», «նուշի խմիչք» և այլն: «Հում 
կաթը» սահմանված է որպես գյուղատնտեսական կենդանիների կաթնագեղձից սինթեզված 
հեղուկ, որը չի ենթարկվել տաքացման 400C-ից բարձր ջերմաստիճանում կամ այլ մշակման, ինչը 
կարող է հանգեցնել դրա բաղադրամասերի համապատասխան փոփոխմանը: «Կաթնամթերքները» 
սահմանված են որպես վերամշակված մթերքներ, որոնք կարող են ստացվել հում կաթի 
վերամշակումից կամ ստացված պատրաստի մթերքների հետագա վերամշակումից: Կաթի 
քիմիական կազմը հաստատուն չէ և կախված է մի շարք գործոններից, այդ թվում՝ կենդանիների 
տեսակից, գենետիկական հատկանիշներից, բնակլիմայական պայմաններից, լակտացիայի 
շրջանից և կերակրումից:  

Կովի կաթի քիմիական կազմը 
Բաղադրիչ մասերը Միջին քանակը տոկոսներով 

Ջուր 87 - 87,5 
Չոր նյութեր 12,5 - 13 
Կաթնայուղ 3,8
Սպիտակուցներ 3,5 

Այդ թվում՝ 
Կազեին 
Ալբումին 
Գլոբուլին 

 
2,8 
0,6 
0,1 

Կաթնաշաքար (լակտոզա) 4,7
Հանքային նյութեր 0,8
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Կաթի սպիտակուցները  

Կաթը սովորաբար հանդիսանում է սպիտակուցի կարևոր աղբյուր մարդու սննդակարգում՝ 1 
լիտրում պարունակելով 32 գրամ սպիտակուց: Սակայն բացի սննդային արժեքից, սպիտակուցային 
բաղադրիչը հանդիսանում է նաև կաթի տեխնոլոգիական պիտանելիության որոշման 
կարևորագույն ցուցանիշ: Կաթի սպիտակուցները հանդիսանում են տարբեր ֆրակցիաների 
հետերոգեն խումբ, որոնք տարբերվում են միմյանցից իրենց կազմով և հատկություններով: Կաթի 
սպիտակուցային կազմը բաժանվում է երկու մասի՝ լուծելի և անլուծելի սպիտակուցների: Լուծելի 
սպիտակուցները հայտնի են շիճուկային սպիտակուցներ անվամբ և կազմում են կաթի 
սպիտակուցների մոտ 20%-ը, իսկ անլուծելի սպիտակուցների հիմնական մասը՝ կազեինը կազմում է 
կաթի սպիտակուցների մոտ 80%-ը: Երկու տեսակներն էլ համարվում են սննդային և 
կենսաբանական բարձրարժեք սպիտակուցներ, հաշվի առնելով դրանց ամինաթթվային կազմը, 
դյուրամարսելիությունը և կենսամատչելիությունը: 

Կաթի սպիտակուցները լիարժեք են, նրանք պարունակում են անփոխարինելի, կենսական 
կարևոր ամինաթթուներ՝ տրիպտոֆան, ֆենիլալանին, մեթիոնին, տրեոնին, լիզին, լեյցին, 
իզոլեյցին, վալին, արգինին, ցիստին: Կաթի սպիտակուցներից են կազեինը, ալբումինը, գլոբուլինը, 

Կաթնայուղ  

Կաթնայուղի մասնաբաժինը կովի կաթում կազմում է միջինը 3,6%: Այն ներկայացված է 0,1-20 
միկրոմետր տրամագծով յուղագնդիկների տեսքով, որոնց շուրջ 80-90%-ը կազմում են 3-5 
միկրոմետր տրամագիծ ունեցող յուղագնդիկները: Մարդկանց սննդակարգում կաթնայուղն 
օգտագործվում է կաթի և կաթնամթերքների տեսքով: 

Կաթնաշաքար  

Կաթի ածխաջրածնային ֆրակցիան բաղկացած է մոնո-, դի- և օլիգոսախարիդների 
մնացորդներից, որոնցից դիսախարիդ կաթնաշաքարը (լակտոզը) հանդիսանում է կաթի 
հիմնական ածխաջուրը: Կաթնաշաքարի մասնաբաժինը կաթում կազմում է 4,4-5,2% (միջինը 4,8%) 
և այն բաղկացած է գալակտոզի և գլյուկոզի մնացորդներից: Կաթնաշաքարը կազմում է անյուղ 
կաթի չոր նյութերի 50-54%-ը և անարատ կաթի միջոցով ստացվող էներգիայի 30%-ը: Կաթի 
ածխաջրերի մյուս տեսակներն առկա են ցածր քանակություններով, որոնց մեջ են մտնում 
գլյուկոզը, գալակտոզը, ամինաշաքարները, շաքարային ֆոսֆատները, չեզոք և թթվային 
օլիգոսախարիդները, ինչպես նաև նուկլեոտիդային շաքարները: Քանի որ կաթնաշաքարը 
հանդիսանում է կաթի հիմնական ածխաջուրը, դրա որոշումը հանդիսանում է որակի 
վերահսկողության և հիվանդ կենդանիներից ստացված կաթի հայտնաբերման կարևոր ցուցանիշ, 
քանի որ մաստիտով հիվանդ կենդանիներից ստացված կաթը պարունակում է կաթնաշաքարի 
ցածր քանակություններ:  

Թթու կաթնամթերքների և պանիրների արտադրության ժամանակ մակարդների կազմի մեջ 
մտնող ֆերմենտները ենթարկում են կաթնաշաքարը տարբեր խմորումների, այդ թվում. 
 կաթնաթթվային, 
 ալկոհոլային, 
 պրոպիոնաթթվային, 
 յուղաթթվային: 
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Հանքային նյութերը բաժանվում են 2 խմբի՝ մակրո և միկրոտարրերի: Մակրոտարրերն են 
կալցիումը, ֆոսֆորը, կալիումը, նատրիումը, քլորը, ծծումբը և այլն: Միկրոտարրերն են երկաթը, 
պղինձը, անագը, տիտանը, ցինկը, կոբալտը, նիկելը, բրոմը, արծաթը, ալյումինը և այլն:  

Մարդու սննդակարգի համար կենսականորեն անհրաժեշտ են համարվում կալիումը, 
կալցիումը, քլորը, ֆոսֆորը, ծծումբը, մագնեզիումը, ցինկը, երկաթը, պղինձը, յոդը, ֆտորը, 
մանգանը, մոլիբդենը և կոբալտը: Այս մետաղները տարբեր չափաբաժիններով մտնում են կաթի 
հանքային նյութերի կազմի մեջ, որոնք կարևոր են ոչ միայն մարդու սննդակարգի համար, այլև 
կաթի սպիտակուցների ֆիզիկական վիճակի և կայունության պահպանման համար: Դրանք նաև 
մասնակցում են համային միացությունների առաջացմանը և հանդես են գալիս որպես 
կատալիզատորներ կաթում ընթացող մի շարք քիմիական ռեակցիաների ժամանակ: 

Կաթի վիտամինները: Ներկայումս կաթում հայտնաբերված են 50-ից ավելի վիտամիններ, 
որոնք բաժանվում են երկու խմբի՝ ջրալույծ և ճարպալույծ: Ջրալույծ վիտամիններն են C, PP, F, H և 
B խմբի կոմպլեքսը: Ճարպալույծ վիտամիններն են՝ A, D, E, K և այլն: Կաթի ֆերմենտները 
մասնակցում են նյութափոխանակության, օքսիդացման և վերականգնման գործընթացներին: 
Կաթի մեջ հայտնաբերված են 20-ից ավելի ֆերմենտներ՝ ռեդուկտազա, պերօքսիդազա, 
կատալազա, լակտազա, լիպազա և այլն:  

Հորմոններ՝ կաթի հորմոններից է պրոլակտինը և տիրօքսինը: 

Կաթի սննդային արժեքը որոշում են՝ հաշվարկելով կարևոր բաղադրիչների 
համապատասխանության տոկոսը սննդի հաշվեկշռային բանաձևին: Կենսաբանական արժեքը 
որոշելու համար կաթի սպիտակուցների ամինաթթվային կազմը համեմատում են իդեալական 
սպիտակուցի հետ, որի 1 գրամը պարունակում է. 30մգ իզոլեյցին, 70մգ լեյցին, 55մգ լիզին, 35մգ 
մեթիոնին-ցիստին, 60մգ ֆենիլալանին-տիրոզին, 10մգ տրիպտոֆան, 40մգ տրեոնին, 50մգ վալին: 

ԿԱԹԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐԱԿՅԱԼ 
ԿԱԹ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԿԱԹԻ ԱՐԱՏՆԵՐԸ ԿԱԹԻ ԿԵՂԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Ներկայացնել կաթի կազմը, հատկությունները և արատները: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի կաթի քիմիական, ֆիզիկական և մանրէաբանական 
հատկությունները, որակյալ կաթ ստանալու նախապայմանները, կաթի արատները և կաթի 
կեղծման միջոցները:  

Կաթի քիմիական հատկություններից են ընդհանուր և ակտիվ թթվությունը: Ակտիվ 
թթվությունը բնութագրվում է կաթի մեջ գտնվող ազատ ջրածնային իոնների կոնցենտրացիայով և 
արտահայտվում է pH-ով: Կաթի ակտիվ թթվությունը տատանվում է pH=6,2-6,8: Կաթը 
հանդիսանում է թույլ թթվային միջավայր: Կաթի ընդհանուր կամ տիտրվող թթվությունը 
պայմանավորված է թթու աղերի, կաթնաթթվի, ածխաթթու գազի և ամֆոտեր սպիտակուցների 
առկայությամբ, որը որոշում են ֆենոլֆտալեինի առկայությամբ` այն դեցինորմալ հիմնային 
լուծույթով տիտրելու միջոցով և արտահայտում են Թերների աստիճանով, որը թվապես հավասար 
է 100մլ կաթի թթվությունը չեզոքացնելու համար ծախսված դեցինորմալ հիմքի քանակին: Նորմալ 
կաթի թթվությունը տատանվում է 16-180Թ: 
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Կաթի թթվությունը կարող է փոփոխվել.  
 կերերից, 
 լակտացիայից, 
 ցեղից, 
 հասակից, 
 և այլ գործոններից: 

Եթե եռացնելիս կաթը մակարդվում է, նշանակում է տիտրվող թթվությունը 250 Թ-ից բարձր է: 
Եթե հավասար քանակի կաթի և 68%-ոց էթիլ ալկոհոլի խառնուրդը առաջացնում է փաթիլներ, 
նշանակում է կաթի թթվությունը 250Թ-ից բարձր է:  

Կաթի խտությունը որոշում են 200C-ում նրա զանգվածի հարաբերությունը 40C ջրի 
զանգվածին, կթից 1,5-2 ժամ հետո, թարմ կթած կաթի խտությունը ավելի փոքր է, որովհետև 
գազերը շատ են, քան կթելուց մի քանի ժամ հետո (1027-1030 կգ/մ3): Կաթը ջրով նոսրացնելիս նրա 
խտությունը իջնում է: Ըստ խտության ցուցանիշի կարելի է որոշել կաթին ավելացրած ջրի քանակը: 
3% ջուր ավելացնելու դեպքում խտությունը իջնում է մեկ միավորով: Յուղազուրկ կաթի խտությունը 
տատանվում է 1032-1038կգ/մ3, իսկ սերի խտությունը` կախված յուղայնությունից տատանվում է 
1007-1015կգ/մ3-ի սահմաններում: 

Յուղազուրկ կաթ ավելացնելիս կաթի խտությունը բարձրանում է, իսկ սեր ավելացնելիս` իջնում: 

Կաթի եռման աստիճանը պայմանավորված է հանքային աղերի, կաթնաշաքարի 
առկայությամբ և տատանվում է 100,20C սահմաններում, իսկ սառեցման աստիճանը –0,542-ից 
մինչև -0,5820C սահմաններում և կախված է նրա օսմոտիկ ճնշումից, որը պայմանավորված է 
կաթնաշաքարի և հանքային նյութերի պարունակությամբ, առողջական վիճակից և այլն: 

Կաթի օսմոտիկ ճնշումը և սառեցման կետը լակտացիայի սկզբում և վերջում բարձրանում է 
որովհետև հանքային նյութերի քանակը մեծանում է, իսկ կաթին ջուր ավելացման դեպքում 
սառեցման կետը բարձրանում է: 

Օսմոտիկ ճնշումը կախված է առաջին հերթին կաթնաշաքարից և աղերից: 

Կաթի մածուցիկությունը 200C տատանվում է 1,4-2,510-3ՄՊա (մեգապասկալի): Կաթի 
մածուցիկությունը որոշում են վիսկոզիմետրի օգնությամբ:  

Մակերևութային լարումը որոշում են ստալագմոմետրի օգնությամբ: 

Կաթի ֆիզիկական հատկություններից է ջերմահաղորդականությունը, որը պայմանավորված է 
կաթնայուղով, սպիտակուցով և այլն:  

Կաթի և կաթնամթերքների ջերմային հատկությունները բնութագրվում են 
ջերմափոխանակությամբ, ջերմահաղորդականությամբ, տեսակարար ջերմունակությամբ: 
Ջերմահաղորդականությունը չափվում է կալորիաներով և ցույց է տալիս ջերմության այն քանակը, 
որը մեկ միավոր ժամանակամիջոցում ջերմության 10C-ի տարբերության դեպքում միատարր նյութի 
հարթ մակերեսով անցնում է որոշ տարածություն:  

Ջերմահաղորդականությունը կախված է մթերքի կազմից, հատկություններից, ջերմաստիճանից 
և այլն: Կաթնամթերքների ջերմահաղորդականությունը առաջին հերթին կախված է յուղի 
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պարունակությունից, ինչքան բարձր է յուղի տոկոսը, այնքան ցածր է ջերմահաղորդականությունը և 
այն դանդաղ է սառչում: 

Կաթի մանրէասպան հատկությունները 

Կաթի մեջ գտնվում են աննշան քանակությամբ որոշ նյութեր, որոնք արտադրվում են կովի 
օրգանիզմում և օժտված են կողմնակի միկրոօրգանիզմները ոչնչացնելու ունակությամբ: 

Կաթի մանրէասպան հատկությունները կախված են կովի անհատականությունից, կաթի 
պահպանման ջերմաստիճանից, բակտերիալ մաքրությունից և այլն: 

Կթից հետո կաթի մանրէասպան հատկությունները պահպանվում են 2-3 ժամ, որից հետո 
սկսվում է կողմնակի մանրէների բուռն զարգացման շրջանը: Բակտերիցիդ շրջանի տևողությունը 
կախված է կաթի ստացման և պաղեցման միջև ընկած ժամանակի տևողությունից, սանիտարական 
վիճակից, պահպանման ջերմաստիճանից և այլն: Կաթի մեջ են փոխանցվում մի շարք կողմնակի 
նյութեր` պեստիցիդներ, հիբրիցիդներ, հակաբիոտիկներ, քիմիկատներ, որոնց հեռացման համար 
օգտագործում են հակաօքսիդանտներ` պեկտին և այլն: 

Գազերի ընդհանուր քանակը 1լ կաթում տատանվում է 60-80մլ, որից ածխաթթու գազը՝ 60-
70%, թթվածինը՝ 5-10%, ազոտը՝ 25-30%: 

Իմուն մարմիններից կաթում հայտնաբերված են անտիտոքսինը, ագլյուտինը, օպսոնինը և այլն, 
որոնց պարունակությունը առանձնապես բարձր է խիժում, որոնք բարձրացնում են օրգանիզմի 
դիմադրողականությունը: Կաթի մանրէասպան և բակտերիցիդ նյութերը աննշան են և օժտված են 
կողմնակի միկրոօրգանիզմներին ոչնչացնելու հատկությամբ: Կաթի բակտերիցիդ նյութերից են 
լիզինը, լիզոցիմը, լակտանինը և այլն, որոնց առկայությամբ է պայմանավորված կաթի 
բակտերիցիդ շրջանը, որը կախված է կաթի պահպանման ջերմաստիճանից: 

Կաթի կողմնակի քիմիական նյութերը 

Ներկայումս երկրագնդի մթնոլորտը վարակված է մարդու օրգանիզմի համար վնասակար 
նյութերով, որոնք անցնում են սննդամթերքների մեջ, հատկապես կաթնամթերքների մեջ, որոնց մի 
մասը կանցերոգեն են և վտանգավոր մարդկանց և առաջին հերթին երեխաների առողջության 
համար: Այդպիսի նյութերի շարքին են պատկանում պեստիցիդները, հերբիցիդները, 
հակաբիոտիկները, ծանր և ռադիոակտիվ մետաղների աղերը, իզոտոպները, միկոտոքսինները, 
նիտրատները և այլն: Նրանք ազդում են նաև կաթնամթերքների տեխնոլոգիական գործընթացների 
վրա և իջեցնում են նրանց որակը և սննդային արժեքը: 

Հակաբիոտիկները` պենիցիլին, ստրեպտոմիցին, բիոմիցին, օքսիտետրացիկլին, առաջացնում 
են ալերգիկ ռեակցիաներ, ոչնչացնում են նաև կաթնաթթվային մանրէներին, կանխում են կաթի 
մակարդումը, թթու կաթնամթերքների, պանրի, կաթնաշոռի արտադրության ժամանակ և իջեցնում 
նրանց որակը: 

Պեստիցիդները կաթի մեջ են անցնում կերերից, նրանք մասնակիորեն լուծվում են ջրում և 
կայուն են արտաքին ազդակների նկատմամբ: 

Լվացող-ախտահանող նյութերը կաթի մեջ են անցնում սարքավորումներից, կաթնատար 
խողովակաշարից, գործիքներից: Դրանք վտանգավոր են և խանգարում են թթու 
կաթնամթերքների և պանիրների մակարդման պրոցեսներին: 
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Ծանր մետաղները՝ սնդիկ, երկաթ, ցինկ, արծաթ, կադմիում, կապար և այլն կաթի մեջ են 
անցնում արդյունաբերական ձեռնարկությունների անջատած գազերից, հանքային 
պարարտանյութերից կերերի միջոցով և այլն: 

Պանիրների պատրաստման ընթացքում միկրոօրգանիզմները մեծ դեր են խաղում 
արոմատիկ/համային միացությունների առաջացման և կոնսիստենցիայի ձևավորման գործում: 
Պանիրները պարունակում են կոմպլեքս միկրոֆլորա, որի կազմի մեջ մտնում են բակտերիաներ, 
խմորասնկեր և բորբոսներ: Պանիրների միկրոֆլորան կարելի է բաժանել երկու հիմնական 
խմբերի՝ մակարդի կուլտուրաներ և երկրորդային միկրոֆլորա: Մակարդի կազմի մեջ մտնող 
միկրոօրգանիզմները մասնակցում են կաթնաշաքարի սինթեզմանը, որից առաջանում է 
կաթնաթթու և այլ արգասիքներ: Պանիրների արտադրության ժամանակ առավել կիրառվող 
կաթնաթթվային բակտերիաներ են հանդիսանում Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus helveticus և Lactobacillus delbrueckii տեսակները:  

Բորբոսով պանիրների արտադրության ժամանակ կիրառում են սպիտակ և կապտավուն 
բորբոսներ (Penicillium spp.): Բորբոսներն օժվտած են լիպոլիտիկ և պրոտեոլիտիկ ակտիվությամբ 
և մասնակցում են ճարպերի ու սպիտակուցների տրոհմանը: Պանրի ամբողջ ծավալով 
կանաչակապտավուն գաղութների առաջացման համար կիրառում են P. roqueforti տեսակի շտամը, 
ընդ որում պանրի հասունացմանը զուգընթաց ձևավորվում է մուգ կանաչավուն երանգ: Սպիտակ 
բորբոսի ստացման համար կիրառում են այս շտամի մուտանտ տեսակը: P. roqueforti տեսակի 
միկրոօրգանիզմների օպտիմալ ջերմաստիճանային պայմանները գտնվում են 20-250C 
միջակայքում: Բորբոսի աճը պանիրներում նկատելի է դառնում 8-10 օր հետո, երբ ավարտվում է 
մանրէների ինոկուլյացիայի շրջանը, իսկ պրոցեսի ավարտը իրականանում է հասունացման 30-90 
օրերի ընթացքում: Բորբոսով պատրաստվող այլ պանիրների, օրինակ՝ Կամամբերի 
արտադրության համար կիրառում են P. camemberti և Geotrichum candidum տեսակի բորբոսները: 

Կաթի արատները 

Կովի կաթի կազմի և հատկությունների վրա ազդող հիմնական գործոններն են լակտացիայի 
շրջանը, կենդանու ցեղը, կերերը, կթելու տեխնիկան, զբոսանքը, կենդանու առողջական վիճակը և 
այլն: Այս և մի շարք այլ գործոնների ոչ լիարժեք իրականացման հետևանքով կովի կաթը ձեռք է 
բերում մի շարք արատներ:  

1) Դառը համը գլխավորապես առաջանում է միկրոօրգանիզմների ներգործությունից: Կաթի 
մեջ դառնության ի հայտ գալը կապված է սպորավոր միկրոօրգանիզմների 
կենսագործունեության հետ: Սրանք դիմանում են տաքացնելուն և կաթնաթթվային 
պրոցեսների բացակայության պայմաններում կարող են բազմանալ: Այս արատի դեմ 
պայքարելու միջոցներն են` մանրազնին պաստերացումը, մաքուր միկրոօրգանիզմներով 
չսերմանված կաթի ստացումը և նրա ճիշտ պահպանումը: Կաթի դառնության աղբյուր 
կարող են ծառայել նաև դառնահամ կերերը:  

2) Կծվահամն առաջանում է յուղի քայքայման հետևանքով կարագաթթվի, ալդեհիդների, 
կետոնների և այլ նյութերի գոյացումից: Այս արատը կարելի է կանխել կաթի ստացման 
պրոցեսում սանհիգիենիկ պայմանները պահպանելու միջոցով: Այս արատից խուսափելու 
համար կաթը երկար ժամանակ պահելիս անհրաժեշտ է պահպանման ջերմաստիճանը 
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սահմանել 0-100C, իսկ պաստերացված կաթը 100C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճաններում պետք 
է պահել 36 ժամից ոչ ավելի:  

3) Կերահամ արատն ի հայտ է գալիս կովերը յուրահատուկ համ ու հոտով օժտված խոտերով 
կերակրելիս: Այդ կերերը պարունակում են հաճախ ալկալոիդներ, որոնք կաթին տալիս են 
տհաճ համ ու հոտ: Այդպիսի կերերի թվին են պատկանում` սոխը, սխտորը, լյուպինը, 
շաղգամի, մանանեխի փրերը և այլն:  

Այս արատը կանխելու համար անհրաժեշտ է վերոհիշյալ կերերի քանակը պակասեցնել կամ 
բոլորովին հանել:  

4) Ճարպահամության արատը առաջանում է կաթի վրա ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթների ուղղակի ազդեցության հետևանքով: Չհագեցած ճարպաթթուները 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ներգործության շնորհիվ կարող են հագենալ և 
ձեռք բերել ճարպի համ ու հոտ: Այս արատից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում կաթը 
պահել սառը և արևի ճառագայթներից պաշտպանված շենքերում:  

5) Կաթի անժամանակ մակարդում կարող է տեղի ունենալ, երբ ստերջ կովերի կաթը որոշ 
քանակությամբ խիժ է պարունակում, թթվության որոշակի բարձրացման հետևանքով, 
ինչպես նաև միկրոօրգանիզմների կողմից մակարդող հատկություններով օժտված ֆերմենտ 
արտադրելիս:  

Պայքարի միջոցներն են` խիժը կաթի հետ չխառնելը, կթից հետո կաթն անմիջապես 
պաղեցնելը և նրա ստացման ու պահպանման ժամանակ սանիտարահիգիենիկ ռեժիմ 
սահմանելը:  

6) Ձգվող (լորձոտ) կաթ ստացվում է զանազան բակտերիաների ներգործության հետևանքով: 
Արատը կարող է երևան գալ ինչպես նորմալ, այնպես էլ թթված կաթում: Բարձր թթվություն 
ունեցող կաթում արատը հարուցվում է կաթնաթթվային ստրեպտոկոկերի հատուկ 
ռասաների կողմից, որոնք օժտված են մակարդման ժամանակ լորձանք առաջացնելու 
ընդունակությամբ:  

Մի քանի թթու կաթնամթերքների համար սա արատ չի համարվում:  

Պայքարի միջոց է հանդիսանում ինչպես կաթի պաստերացումը, այնպես էլ թթու 
կաթնամթերքների արտադրության ժամանակ մաքուր կուլտուրաների փոխարինումը նորով:  

7) Աղի կաթ ստացվում է մաստիտով հիվանդ և ստերջ կովերից, իսկ երբեմն էլ 
նախացամաքային շրջանում: Պահանջվում է այդպիսի կաթը ընդհանուրին չխառնել, այլ 
մշակել առանձին:  

8) Կաթի կարմիր գույնը պայմանավորվում է նրա մեջ արյան, իսկ երբեմն էլ գունագոյացնող 
բակտերիաների առկայությամբ:  

Որոշ ժամանակ կաթը հանգիստ թողնելիս արյան մասնիկները նստում են հատակին կամ 
փաթիլների ձևով լողում են նրա մեջ: Գունագոյացնող բակտերիաներով վարակված կաթը մեկ օր, 
իսկ երբեմն էլ ավելի պահելիս մակերեսին առաջանում են կարմիր խալեր: Բակտերիալ ծագմամբ 
արատ քիչ է պատահում: Այն հաճախ նկատվում է կրծի կամ պտուկների հիվանդության ժամանակ: 
Հիվանդ կովից ստացված կաթը ընդհանուրին խառնել չի թույլատրվում:  
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ՋԵՐՄԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԹԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԻ 
ԵՎ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ, ԿԱԹԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՄԱՐԴՈՒՆ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՄԱՐԴՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱԹԻՆ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 2. Ներկայացնել կաթի միջոցով մարդուն և մարդու միջոցով 
կաթին փոխանցվող հիվանդությունները, դրանց կանխարգելման միջոցառումները:  

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի ջերմամշակման ազդեցությունը կաթի 
հատկությունների, սննդային արժեքի և մանրէաբանական ցուցանիշների վրա, կաթի միջոցով 
մարդուն փոխանցվող հիվանդությունները, մարդու միջոցով կաթին փոխանցվող 
հիվանդությունները: 

Ջերմամշակված կաթի, կաթնասերի և թթու կաթնամթերքների արտադրության հիմքում ընկած 
են մի շարք ընդհանուր պրոցեսներ, այդ թվում՝ կաթի կեղտամաքրումը, պաղեցումը, ըստ 
անհրաժեշտության սերզատումը, խառնուրդի պատրաստումը, հոմոգենացումը, ջերմամշակումը, 
թթու կաթնամթերքների դեպքում մակարդումը, տարայավորումը և պահպանումը: 

Ջերմային մշակման նպատակն է հանդիսանում ախտածին միկրոօրգանիզմների ոչնչացումը 
կաթում, ինչպես նաև դրանց կողմից սինթեզված ֆերմենտների ինակտիվացումը, որոնց 
կենսագործունեությունը կարող է նվազեցնել կաթի որակական ցուցանիշները և առաջ բերել 
տարատեսակ արատներ: Կաթի ջերմային մշակման համար գոյություն ունեն մի շարք եղանակներ.  

 թերմիզացում  
 պաստերացում  
 ուլտրապաստերացում  
 ստերիլացում:  

Թերմիզացումը սովորաբար իրականացնում են համեմատաբար ցածր ջերմաստիճաններում՝ 
63-650C-ում 15-20 վայրկյան տևողությամբ կամ 57-680C-ում 15 վայրկյան տևողությամբ: 
Թերմիզացման հիմնական նպատակն է հանդիսանում.  

 պսիխրոտրոֆ բակտերիաների ոչնչացումը, որոնք ունակ են կաթում սինթեզելու 
ջերմակայուն պրոտեազա և լիպազա ֆերմենտներ,  

 հում կաթի պահպանման ժամկետների ավելացումը՝ մինչև վերամշակման իրականացումը,  
 վերջնական արտադրանքի որակական ցուցանիշների բարձրացումը:  

Թերմիզացված կաթը կարելի է պահպանել առավելագույնը 80C-ում մինչև երեք օր 
տևողությամբ՝ կախված կաթի որակական ցուցանիշներից: Ցածր ջերմաստիճաններում 
միկրոօրգանիզմների ինակտիվացումն ունի մի շարք օգուտներ մասնավորապես 
ուլտրապաստերացված կաթի արտադրության, ինչպես նաև պանրագործության մեջ, քանի որ այն 
կանխարգելում է պանիրների մոտ փքման արատի առաջացումը: Չնայած առկա օգուտներին, 
թերմիզացումը չի հանդիսանում սննդամթերքի անվտանգության ապահովման լիարժեք եղանակ, 
քանի որ դրա կիրառումը ամբողջովին չի ոչնչացնում կաթի ախտածին միկրոֆլորան: Հետևաբար, 
թերմիզացումը չպետք է կիրառել որպես պաստերացման այլընտրանքային եղանակ:  

Պաստերացման նպատակն է ապահովել կաթի և կաթնամթերքների անվտանգությունը՝ 
վեգետատիվ ախտածին միկրոօրգանիզմների ոչնչացման միջոցով: Կիրառվող ջերմաստիճանները 
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և պաստերացման տևողությունն ընտրված են այնպիսի հաշվարկով, որպեսզի կաթում ոչնչացվեն 
Mycobacterium tuberculosis և C.Burnetii միկրոօրգանզիմները, որոնք հանդիսանում են կաթի 
ախտածին միկրոֆլորայի ամենաջերմակայուն միկրոօրգանիզմները:  

Պաստերացումը կիրառվում է երկու եղանակով՝ պարբերական և շարունակական ձևերով: 
Պարբերական պաստերացման դեպքում կիրառում են կաթի տաքացման ցածր ջերմաստիճանները 
(63-650C) առավել երկար ժամանակահատվածով (30 րոպե): 

Պաստերացման շարունակական համակարգերում կաթը ենթարկում են ջերմային մշակման 
առավել բարձր ջերմաստիճաններում (720C) և առավել կարճ ժամանակահատվածով (15 վայրկյան): 
Այստեղ կաթը ենթարկվում է ջերմային մշակման ապարատի թիթեղներում և մնում է պահպանման 
խողովակներում՝ ցանկալի տևողությամբ ջերմային մշակման համար: Պաստերացված կաթի 
պահպանման ժամկետները և որակական ցուցանիշները պայմանավորված են մի շարք 
գործոններով, որոնց մեջ են մտնում հում կաթի մանրէաբանական և ֆերմենտային կազմը, 
միկրոօրգանիզմների տեսակները, ջերմակայուն սպորավոր ձևերի առկայությունը և 
պաստերացումից հետո տեղի ունեցող հնարավոր աղտոտումները: Պաստերացված կաթը կարող է 
պարունակել միկրոօրգանիզմների երկու խմբեր՝ փչացում առաջացնող և ախտածին: Փչացում 
առաջացնող միկրոօրգանիզմների հիմնական աղբյուր է հանդիսանում կաթի աղտոտումը 
պաստերացումից հետո: Բացի դա, ջերմակայուն մի շարք բակտերիաներ պահպանում են իրենց 
կենսունակությունը պաստերացումից հետո, ինչը հանդիսանում է մեկ այլ աղբյուր; Գրամ-
բացասական պսիխրոտրոֆ բակտերիաները հանդիսանում են պաստերացված կաթի հիմնական 
աղտոտիչները՝ արտադրության կազմակերպումից հետո: Դրանք աղտոտում են կաթը հատկապես 
տարայավորման ընթացքում: 

Կաթի ջերմային մշակման ժամանակ ընթացող կենսաքիմիական փոփոխությունները  

Կաթի ջերմային մշակումը (պաստերացումը և ստերիլացումը) կիրառում են 
միկրոօրգանիզմների ոչնչացումն ապահովելու և արդյունքում կաթնամթերքների կայունությունը 
պահպանման ժամանակ բարձրացնելու համար՝ կանխելով կաթի վաղ փչացումը: Ջերմային 
մշակման ժամանակ կաթի հիմնական բաղադրիչները ենթարկվում են մի շարք 
փոփոխությունների, որով պայմանավորված փոխվում են նաև կաթի ֆիզիկաքիմիական, 
օրգանոլեպտիկ հատկությունները` մածուցիկությունը, թթվությունը, մակերևութային 
լարվածությունը, օքսիդավերականգնման պոտենցիալը, ինչպես նաև կաթի համը, հոտը, գույնը: 
Միևնույն ժամանակ, բարձր ջերմաստիճանների երկարատև ազդեցությունը հաճախ առաջ է 
բերում բաղադրիչ մասերի ոչ ցանկալի փոփոխություններ:  

Շիճուկային սպիտակուցները հանդիսանում են առավել ջերմակայուն միացություններ, որոնք 
ենթարկվում են խորը փոփոխությունների: Սկզբում տեղի է ունենում դրանց դենատուրացում, որն 
ուղեկցվում է սպիտակուցների պոլիպեպտիդային կապերի քայքայմամբ: Ազատվում են 
սուլֆհիդրիլային SH խմբերը: Դենատուրացված սպիտակուցներն այդ խմբերի միջոցով 
ագրեգացվում են` առաջացնելով դիսուլֆիդային –S-S- կապեր: Ագրեգացված շիճուկային 
սպիտակուցներն ունեն փոքր չափեր և խիստ հիդրատացված են: Պաստերացման ժամանակ 
դենատուրացված շիճուկային սպիտակուցներից β-լակտոգլոբուլինը կազեինի ֆրակցիայի հետ 
առաջացնում է կոմպլեքս՝ մեծացնելով կազեինի հիդրոֆիլ հատկությունները և իջեցնելով նրա 
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ջերմակայունությունը: Այս հատկությունները չափազանց կարևոր նշանակություն ունեն թթու 
կաթնամթերքների և պանիրների արտադրության ժամանակ:  

Պաստերացման ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց մակարդվածքից շիճուկի 
անջատման գործընթացը դանդաղում է, որը պայմանավորված է շիճուկային սպիտակուցների 
շնորհիվ կազեինի հիդրոֆիլ հատկությունների մեծացման հետ: Այդ հանգամանքով 
պայմանավորված պանիրների համար օգտագործվող կաթը պաստերացնում են 72…740C-ում, իսկ 
թթու կաթնամթերքների համար օգտագործվող կաթն ենթարկում են ջերմամշակման ավելի բարձր 
ջերմաստիճաններում:  

Ջերմային մշակման ժամանակ փոխվում է նաև կաթի աղային կազմը: Այդ փոփոխությունները 
կրում են անվերականգնելի բնույթ: Առաջին հերթին խախտվում է պլազմայում կալցիումի տարբեր 
միացությունների հարաբերակցությունը: Մասնավորապես, կալցիումի հիդրոֆոսֆատը վերածվում 
է անլուծելի կալցիումի ֆոսֆատի: Առաջացած կալցիումի ֆոսֆատը ագրեգացվում է և կոլոիդների 
տեսքով նստում կազեինի միցելների մակերևույթին: Դրա մի մասը նստում է պաստերիզատորի 
թիթեղների պատերին և դենատուրացված շիճուկային սպիտակուցների հետ առաջացնում 
կաթնաքար: Նման կերպով պաստերացումից և ստերիլացումից հետո կաթում պակասում է լուծելի 
կալցիումի աղերի քանակը՝ շուրջ 11-50%-ով, ինչը իջեցնում է կաթի շրդանային մակարդման 
ունակությունը: Դրանով պայմանավորված կաթը շրդանաֆերմենտով մակարդելուց առաջ կաթում 
աղային բալանսը վերականգնելու համար ավելացնում են CaCl2: 

Բարձր ջերմաստիճանի և երկարատև ազդեցության, հատկապես ստերիլացման դեպքում 
կաթնաշաքարը ռեակցիայի մեջ է մտնում սպիտակուցների և ազատ ամինաթթուների հետ, տեղի է 
ունենում Մայերի կամ մելանոիդների առաջացման ռեակցիան, որոնք կաթին տալիս են կարամելի 
գույն: Ընդ որում` դրա ինտենսիվությունը կախված է ջերմային մշակման ջերմաստիճանից և 
տևողությունից: Հետագա ջերմային մշակման դեպքում լակտոզամինը վերածվում է 
լակտուլոզամինի: Այնուհետև նրանից ամինների անջատումը բերում է տարբեր ալդեհիդների 
(ացետալդեհիդ, ֆուրֆուրոլ, օքսիմեթիլֆուրֆուրոլ) առաջացմանը: Առաջացած միացություններն 
ազդում են կաթի համի և հոտի վրա ու կարող են ռեակցիաների մեջ մտնել ամինաթթուների հետ՝ 
ձևավորելով ցիկլիկ միացություններ՝ շագանակագույն գույնի մելանոիդիններ:  

Կաթնաշաքարի հետ գլխավորապես ռեակցիայի մեջ է մտնում անփոխարինելի ամինաթթու 
լիզինը: Կաթի ստերիլացումը ևս առաջ է բերում լակտոզայի տրոհումը մինչև ածխածնի երկօքսիդի 
և թթուների (մրջնաթթվի, կաթնաթթվի), ընդ որում կաթի թթվությունը բարձրանում է 2…30Թ-ով:  

Կաթնայուղը հանդիսանում է համեմատաբար ամենակայուն բաղադրիչը կաթի ջերմային 
մշակման դեպքում: Պաստերացման ժամանակ կաթնայուղի մեջ մտնող գլիցերիդները քիմիապես 
գրեթե չեն փոփոխվում: Որոշակի փոփոխություն է տեղի ունենում միայն ստերիլացման դեպքում, 
երբ տեղի է ունենում չնչին քանակությամբ չհագեցած ճարպաթթուների պարունակության իջեցում 
2-3%-ով: Ստերիլացված կաթի երկարատև պահպանման դեպքում սենյակային ջերմաստիճանի 
պայմաններում կարող է տեղի ունենալ լիպիդների հիդրոլիզ և կծվեցում: Ջերմային մշակման 
ժամանակ յուղագնդիկների թաղանթը կրում է փոփոխություններ: Անգամ ցածր 
ջերմաստիճաններում (630C) տեղի է ունենում սպիտակուցների և ֆոսֆոլիպիդների անցում կաթի 
պլազմա: Պաստերացման ժամանակ յուղագնդիկների վնասված թաղանթները վերականգնվում են 
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կազեինի ադսորբցման հաշվին, որով պայմանավորված կաթնայուղի ապակայունացումն աննշան 
է:  

Ջերմային մշակումն առաջ է բերում նաև վիտամինների որոշ քանակի պակասեցում, ընդ որում 
ճարպալույծ վիտամինների կորուստը ավելի քիչ է, քան ջրալույծ վիտամիններինը: Կորուստների 
մեծությունը նորից կախված է կիրառվող ջերմաստիճանից և տևողությունից: Ընդ որում` 
վիտամինների կորուստ է նկատվում նաև պաստերացված կամ ստերիլացված կաթի պահպանման 
ժամանակ:  

Ջերմային մշակման ժամանակ պասիվանում են ֆերմենտների մեծ մասը: Առավել զգայուն են 
ամիլազան, հիմնային ֆոսֆատազան, կատալազան և իրական լիպազան: Համեմատաբար առավել 
կայուն են թթվային ֆոսֆատազան, կսանտիօքսիդազան, բակտերիալ լիպազաները, 
պերօքսիդազան, որոնք ոչնչանում են 80-850C-ից բարձր ջերմաստիճաններում: 

Կաթի միջոցով մարդուն և մարդու միջոցով կաթին փոխանցվող հիվանդությունները  

Կաթը հանդիսանում է տարբեր միկրոօրգանիզմների աճի և բազմացման կատարյալ աղբյուր, 
ինչի հետևանքով դրա թերի վերամշակումը կարող է ունենալ բացասական ազդեցություններ 
մարդկային առողջության վրա: Կաթը կարող է վարակվել արտադրության ցանկացած փուլում՝ 
կաթի ստացումից մինչև սպառում: Որոշ հիվանդությունների հարուցիչների նկատմամբ 
ընկալունակ են ինչպես կենդանիները, այնպես էլ մարդիկ: Մինչդեռ հիվանդությունների 
հարուցիչների այլ տեսակների նկատմամբ ընկալունակ է միայն մարդը, որոնց փոխանցման համար 
կաթը հանդիսանում է բարենպաստ միջավայր: Մարդիկ կարող են վարակվել հիվանդ 
կենդանիների խնամքի ընթացքում, դրանցից ստացված հումքի վերամշակման և 
չվարակազերծված սննդամթերքի սպառման  

ժամանակ: Կաթի միջոցով մարդուն փոխանցվող առավել տարածված հիվանդություններն են 
տուբերկուլյոզը և բրուցելյոզը, իսկ մարդուց կաթին փոխանցվող հիվանդություններն են 
դիֆթերիան, սկարլատինը և որովայնային տիֆը: 

Չնայած տուբերկուլյոզի Mycobacterium bovis հարուցչի մանրէները զգայուն են բարձր 
ջերմաստիճանների, արևի ուղիղ ճառագայթների և հարաբերականորեն ցածր խոնավության 
երկարատև ազդեցությունների նկատմամբ, այնուամենայնիվ դրանք ցուցաբերում են կայունություն 
որոշակի բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում, ներառյալ՝  

1) մանրէները մնում են կենսունակ ցածր ջերմաստիճանների, լույսի բացակայության և բարձր 
խոնավության պայմաններում,  

2) հարուցիչը մնում է կենսունակ մինչև 11 ամիս տևողությամբ՝ 12-24°C ջերմաստիճանային 
պայմաններում,  

3) տուբերկուլյոզի Mycobacterium bovis հարուցիչները սովորաբար չեն բազմանում օրգանիզմից 
դուրս, սակայն դրանք պահպանում են իրենց կենսունակությունը արտաքին միջավայրում մի 
քանի օրից մինչև մեկ շաբաթ ժամանակահատվածով,  

4) մանրէները չեն բազմանում իրենց կրող օրգանիզմից դուրս պայմաններում, բացառությամբ 
դրանցից մաքուր կուլտուրաներ ստանալու համար նախատեսված հատուկ 
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սննդամիջավայրերում, որոնցում մանրէները բազմապատկվում են մոտավորապես 
յուրաքանչյուր 20 ժամը մեկ,  

5) ախտածնությունը ջրամբարներով պահպանվում է 18 օր,  

6) առանձին դեպքերում, մանրէները կարող են մնալ իրենց կրողի օրգանիզմում ամբողջ կյանքի 
ընթացքում՝ առանց պրոգրեսիվ հյուծվածության համախտանիշի դրսևորման,  

7) կաթի պաստերացումը 72°C-ի դեպքում 15 վայրկյան տևողությամբ ոչնչացնում է հարուցչի 
մանրէները: 

Վարակի տարածման աղբյուրները և վարակման ուղիները 

Տուբերկուլյոզի Mycobacterium bovis տեսակի հարուցիչները կարող են փոխանցվել հիվանդ 
կենդանուց մարդուն և հակառակը: Վարակի հիմնական աղբյուր են հանդիսանում տուբերկուլյոզով 
հիվանդ և վարակակիր կենդանիները: Վարակի տարածման հիմնական գործոններ են 
հանդիսանում կենդանիների մեծ հոտերի, խիտ պահվածքի և առողջ ու հիվանդ կենդանիների 
շփման առկայությունը:Վարակման ուղիները կենդանու և մարդու միջև նման են կենդանիների միջև 
վարակի փոխանցման ձևերին, սակայն վարակման հիմնական ուղին հանդիսանում է հիվանդ 
կենդանիներից ստացված չվարակազերծված հումքի սպառումը: 

Բրուցելյոզը (Brucellosis) խրոնիկ ընթացքով վարակիչ հիվանդություն է: Բրուցելլա 
միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության համար նպաստավոր պայմաններ են հանդիսանում 
բարձր խոնավությունը, ցածր ջերմաստիճանները և արևային ճառագայթների բացակայությունը:  

 Կայունությունը: Դրանք պահպանում են իրենց կենսունակությունը հողում մինչև 125 օր, մսի 
կարկասում և ներքին օրգաններում մինչև 135 օր: 

 Վարակի տարածման աղբյուրները և վարակման ուղիները: Bրուցելյոզը սովորաբար 
փոխանցվում է կենդանուն, երբ ընկերքի կամ վիժված պտղի վրա առկա բակտերիաները 
ներթափանցում են կենդանու օրգանիզմ: Բրուցելլա աբորտուս (Brucella abortus) տեսակը 
կարող է փոխանցվել կենդանուն լորձային թաղանթի, շաղկապենիների, վերքերի կամ 
մաշկի միջոցով: Վիժումներից և երբեմն ժամկետային ծննդաբերություններից հետո, 
բակտերիաների մեծ քանակություններ են գոյանում ընկերքում, պտղաջրերում և 
հեշտոցային արտազատումներում (սեկրեցիա): Միկրոօրգանիզմներն առկա են նաև 
կրծքագեղձի և դրա ավշային հանգույցների շրջանում, որոնք կարող են փոխանցվել կաթին:  

Մաստիտ 

Կենդանիների առողջ կաթնագեղձերն ունեն կենսական նշանակություն լիարժեք 
սննդարարությամբ և ցանկալի քանակություններով կաթի սինթեզման համար:Այս 
համատեքստում, մաստիտն այնպիսի հիվանդություն է, որն առաջացնում է կենդանիների 
կաթնագեղձի բորբոքում: Ֆերմերային տնտեսությունների համար այս հիվանդությունը 
հանդիսանում է ամենածախսատարներից մեկը, քանի որ այն ուղեկցվում է 
կաթնարտադրության նվազեցմամբ, կաթնամթերքի պատրաստման համար կաթի 
անպիտանիությամբ և կաթի ցածրորակությամբ: Մաստիտի դեպքում ակտիվանում է կաթի 
պրոտեազա ֆերմենտների կենսագործունեությունը, ինչպիսիք են պլազմին ֆերմենտը և 
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սոմատիկ բջիջների ֆերմենտները, որոնք առաջացնում են կազեինի պրոտեոլիզ՝ նպաստելով 
պանրի ելքի և որակի նվազեցմանը: 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Պահպանել հիգիենայի կանոնների պահանջները: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի անձնական և աշխատանքային հիգիենայի 
կանոնների պահանջները: 

Անձնական հիգիենայի պահպանումը հանդիսանում է կաթի և կաթնամթերքի որակի ու 
անվտանգության ապահովման բաղկացուցիչ մասը յուրաքանչյուր արտադրական 
ձեռնարկությունում: Արտադրական ձեռնարկությունների պատասխանատու անձնակազմը պետք է 
մշակի, փաստաթղթավորի և պատշաճ կերպով իրականացնի անձնական հիգիենայի 
պահպանման համար անհրաժեշտ միջոցառումները, ապահովի աշխատանքային տարածքը 
համապատասխան պարագաներով և սարքերով, ինչպես նաև կազմակերպի 
վերապատրաստումներ աշխատողների իրազեկվածության բարձրացման նպատակով: Միևնույն 
ժամանակ, աշխատակիցները պետք է լիարժեք գիտակցեն, որ անձնական հիգիենայի 
պահպանումն ավելին է, քան սահմանված կանոններին հետևելը: 

Սննդամթերքի արտադրության, փաթեթավորման և պահպանման համար նախատեսված 
պատշաճ արտադրական գործունեության (Good Manufacturing Practice-GMP) կանոններն 
ընդգրկում են «Անձնակազմ» բաժինը, որը բաղկացած է չորս մասից,  

 հիվանդությունների վերահսկողություն,  
 մաքրություն,  
 վերապատրաստում, 
 կառավարում: 

«Կոդեքս Ալիմենտարիուսի» կողմից հրատարակված «Սննդի հիգիենա» ձեռնարկն ևս 
ընդգրկում է նմանատիպ ուղեցույցներ և բաղկացած է հինգ բաժնից.  

1) առողջական վիճակ. Սննդի շղթայում ներգրավված աշխատակիցների մոտ հիվանդության 
կամ դրա առանձին նախանշանների դրսևորման կամ կասկածի դեպքում, որը կարող է 
սննդամթերքի վարակվածության պատճառ հանդիսանալ, պետք է նրանց 
ժամանակավորապես զերծ պահել սննդամթերքի արտադրության գոտի մտնելուց: Այդ 
նպատակով հիվանդացած կամ հիվանդության նախանշաններ ունեցող աշխատակիցը 
պետք է տեղյակ պահի վերադաս ղեկավարին՝ հետագա քայլերի պլանավորման 
նպատակով: Վերադաս ղեկավարության ներկայացուցիչները իրենց հերթին պետք է 
ունենան համապատասխան ունակություններ նկատելու աշխատակիցների մոտ 
վնասվածքների կամ հիվանդության նախանշանների առկայությունը:Սննդի շղթայում 
ներգրավված անձնակազմը պետք է պարբերաբար ենթարկվի բժշկական զննությունների` 
համաձայն ՀՀ օրենսդրության պահանջների: 

2) հիվանդություններ ու վնասվածքներ. Հիվանդությունները կամ դրանց նախանշանները, 
որոնք պետք է զեկուցվեն վերադաս ղեկավարին՝ հետագա բժշկական զննությունների 
և/կամ հնարավոր բացակայության կազմակերպման հետ, ներառում են՝ 
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 դեղնախտ,  
 փորլուծություն (դիարեա),  
 տենդով ուղեկցվող ֆարինգիտ,  
 տեսանելի մաշկային ախտահարումներ,  
 արտադրություն ականջից, աչքից և/կամ քթից և այլն:  

3) մարմնի և հագուստի մաքրություն. Սննդի շղթայում ներգրավված աշխատակիցները պետք 
է ունենան մարմնի և հագուստի մաքրության բարձր աստիճան: Ըստ աշխատանքի բնույթի 
և տարածքի տեղակայման, աշխատակիցները պետք է կրեն համապատասխան 
համազգեստ, գլխի ծածկոցներ և կոշիկներ: Մաշկի կտրվածքների և/կամ վերքերի 
առկայության դեպքում, երբ անձնակազմին թույլատրվում է շարունակել աշխատանքը, 
պետք է դրանք ծածկված լինեն համապատասխան անջրաթափանց վիրակապերով:  

Անձնակազմը պետք է մշտապես լվանա ձեռքերը, երբ մարմնի մաքրությունը կարող է 
բացասաբար անդրադառնալ սննդամթերքի անվտանգության վրա, օրինակ՝  
 աշխատանքները սկսելուց առաջ,  
 սանհանգույցից օգտվելուց անմիջապես հետո,  
 հում կամ վարակված սննդամթերքի հետ կապված աշխատանքներ կատարելուց հետո, 

երբ առկա է խաչաձև աղտոտման վտանգ: Այս դեպքում աշխատակիցները պետք է զերծ 
մնան պատրաստի սննդամթերքի հետ որևէ շփում ունենալուց:  

4) անձնական սովորություններ. Սննդի շղթայում ներգրավված աշխատակիցները պետք է 
զերծ մնան մի շարք սովորություններից, որոնք կարող են հանգեցնել սննդամթերքի 
աղտոտվածության.  
 ծխելը, 
 թքելը կամ բերանից այլ նյութեր դուրս մղելը, 
 ծամելը կամ ուտելը, 
 փռշտալը կամ հազալը բաց վիճակում գտնվող սննդամթերքի մոտ: 

Աշխատողները չպետք է կրեն կամ իրենց հետ արտադրական տարածքներ բերեն 
անձնական այնպիսի իրեր, ինչպիսիք են զարդերը, ժամացույցները, սեղմակները, 
հեռախոսները և այլ պարագաները, որոնք կարող են վտանգներ ստեղծել սննդամթերքի 
անվտանգության կամ որակական հատկանիշների համար: Ի լրումն, մատնահարդարման և 
դիմահարդարման համար օգտագործվող նյութերը ևս չպետք է առկա լինեն արտադրական 
աշխատանքների կատարման ընթացքում:  

5) այցելուներ. Արտադրական տարածքներում այցելուները պետք է կրեն պաշտպանիչ 
արտահագուստ և պահպանեն անձնական հիգիենայի պահանջներն իրենց այցի 
ընթացքում:  

Արտադրական ձեռնարկություններում աշխատողների կողմից աշխատանքային հիգիենայի 
պահպանման համար պետք է մշակված լինի համապատասխան գործելակարգ: Աշխատողները 
պետք է անցնեն առողջական վիճակի ստուգման համար նախատեսված զննում մինչև 
աշխատանքի ընդունվելը, իսկ աշխատանքի ընթացքում պարբերաբար ենթարկվեն բժշկական 
զննումների՝ հիվանդությունների, վարակների և առողջության հետ կապված այլ խնդիրների 
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կարգավորման նպատակով: Աշխատանքային հիգիենայի ապահովման համար պետք է 
ձեռնարկվեն հետևյալ քայլերը.  

1) աշխատողների ֆիզիկական առողջությունը պետք է պահպանվի և պաշտպանվի 
համապատասխան սննդակարգի առկայության և աշխատանքային մաքուր պայմանների 
ապահովման միջոցով,  

2) մինչև արտադրական տարածքում աշխատանքը սկսելը աշխատողը պետք է տեղեկացնի իր 
ղեկավարին առկա հիվանդության վերաբերյալ, որպեսզի կատարվեն իրավիճակին 
համապատասխան կարգավորումներ,  

3) հիգիենիկ միջավայրի ապահովման համար ամրագրվում են այնպիսի սովորույթներ, որոնց 
պահպանման միջոցով նվազեցնում են սննդամթերքի հնարավոր վարակման ռիսկերը,  

4) աշխատանքի ընթացքում ձեռքերը պետք է լվանալ սանհանգույցից օգտվելուց հետո, 
աղտոտված նյութերի հետ գործ ունենալուց հետո, հանգստյան ժամից հետո, դրամի հետ 
շփվելուց հետո, ինչպես նաև հազալուց կամ փռշտալուց հետո,  

5) անձնական մաքրությունը պետք է պահպանել ամենօրյա լոգանքի միջոցով, եղունգների 
մշակման, ձեռքերի ախտահանման, մազերի ծածկման համար միջոցների օգտագործման, 
մաքուր համազգեստ կրելու միջոցով,  

6) աշխատողների ձեռքերը չպետք է դիպչեն սննդամթերքին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում 
պետք է կրեն պաշտպանիչ ձեռնոցներ,  

7) հիգիենայի կանոնները, ինչպիսին «ծխելն արգելվում է», պետք է պահպանել և դրանց 
հնարավոր շեղումների դեպքում նախազգուշական միջոցներ կիրառել:  

Աշխատանքային հիգիենայի վերաբերյալ կանոնակարգերը պետք է լինեն 
փաստաթղթավորված, պատերին փակցված և/կամ ձեռնարկներում պարզ ձևով շարադրված: 
Հիգիենայի նորմերի պահպանման համար արտադրական տարածքները և սանհանգույցները 
պետք է ապահովված լինեն համապատասխան սարքավորումներով և օժանդակ նյութերով: 
Չնայած այն հանգամանքին, որ աշխատողները պատասխանատու են հիգիենիկ նորմերի 
պահպանման համար, այնուամենայնիվ դրանց վերաբերող պարտավորությունները պետք է 
հանձնարարվեն աշխատողներին դեռևս աշխատանքի ընդունվելուց անմիջապես հետո: Այդ 
պարտականություններն են՝  

 Աշխատողները պետք է պահպանեն իրենց առողջական վիճակը՝ շնչառական և 
աղեստամոքսային խանգարումներից խուսափելու համար:  

 Վնասվածքների, այդ թվում կտրվածքների, այրվածքների, թարախակալումների և 
մաշկային այլ բորբոքումների դեպքում պետք է զեկուցել անմիջական ղեկավարին:  

 Առողջական անկանոն վիճակների, ներառյալ շնչառական համակարգի խանգարումների 
(օրինակ, նազոֆարինգիտային երևույթներ, սինուսիտ, բրոնխների և թոքերի հետ 
կապված ախտահարումներ) և աղիքային խանգարումների (օրինակ` դիարեա) դեպքում 
պետք է զեկուցել անմիջական ղեկավարին:  

 Անձնական հիգիենան պետք է ներառի ամենօրյա լոգանքը, մազերի լվացումը՝ 
շաբաթվա ընթացքում նվազագույնը երկու անգամ, ներքնահագուստի ամենօրյա 
փոխարինումը և մաքուր ու կտրված եղունգների պահպանումը:  
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 Սանհանգույցներում օճառի և սրբիչների բացակայության դեպքում պետք է տեղեկացնել 
անմիջական ղեկավարին:  

 Մի շարք սովորույթներ, ինչպիսիք են գլուխը կամ մարմնի այլ մասերը քորելը պետք է 
բացառվեն: Սննդամթերքի հետ ձեռքերի շփումը ևս պետք է բացառվի Հազալիս կամ 
փռշտալիս պետք է փակել բերանն ու քիթը:  

 Ձեռքերը պետք է լվանալ ոչ արտադրական ցանկացած գործառույթ կատարելուց հետո:  

 Օտար առարկաների, ծխախոտի, մաստակի առկայությունը պետք է բացառել 
արտադրական տարածքում:  

ՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԱԹՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԱՂՏՈՏՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ 
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ 

ՆՈՐՄԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Պահպանել սանիտարական նորմերի պահանջները։  

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը կարողանա ներկայացնել սանիտարիայի սկզբունքները և դրանց 
նշանակությունը կաթնարդյունաբերությունում և սննդամթերքների աղտոտման աղբյուրները, 
տարբեր իրավիճակներում արտադրական գործընթացների սանիտարական նորմերը: 

Սննդարդյունաբերությունում սանիտարիան ապահովում է սննդարար սննդամթերքի 
վերամշակման, պատրաստման, բաշխման և վաճառքի իրականացումն առողջ աշխատողների 
կողմից, կանխարգելում է սննդամթերքների վարակումը այնպիսի միկրոօրգանիզմներով, որոնք 
կարող են առաջ բերել սննդային թունավորումներ, ինչպես նաև նվազեցնում է մթերքը փչացնող 
միկրոօրգանիզմների բազմացումը: Արդյունավետ սանիտարիան վերաբերում է բոլոր այն 
գործառույթներին, որոնք օգնում են հասնելու նշված նպատակների իրականացմանը: Վտանգների 
հայտնաբերման, գնահատման և վերահսկողության ու սանիտարիայի սկզբունքների արդյունավետ 
կիրառման միջոցով հնարավոր է ապահովել սննդարար և անվտանգ սննդամթերքների 
մատակարարումը: 

Սանիտարիան համարվում է կիրառական գիտություն, քանի որ այն ունի կարևոր 
նշանակություն մարդու առողջության պահպանման և դրա վրա ազդող միջավայրի այն գործոնների 
կարգավորման համար, որոնք կապ ունեն մարդու առողջության հետ: 

Արտադրողների մեծամասնությունը կամ ոլորտի մենեջերները իրականացնում են անհրաժեշտ 
քայլեր տեխնոլոգիական գործընթացների կազմակերպումը սանիտարական նորմերի 
պահանջներով իրականացնելու համար: Սակայն սանիտարական նորմերին չհամապատասխանող 
գործընթացները հաճախ պայմանավորված են լինում սանիտարիայի սկզբունքների և դրա 
արդյունավետ կիրառման արդյունքում առաջացող օգուտների հետ կապված թերի ընկալման հետ: 

Տարբեր իրավիճակներում սանիտարական նորմերի պահանջների պահպանումը. 

1) Տեսչական ստուգումները դառնում են առավել խիստ, քանի որ վերահսկողության 
տեսուչները կիրառում են «Վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի 
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համակարգի» (ՎՎՀԿԿ-HACCP) մոտեցումների հիման վրա, որոնք հաշվի են առնում 
սննդամթերքի անվտանգության պահպանման համար առավել կրիտիկական գործոնները  

2) Սննդային հիվանդությունները կարելի է կանխարգելել, երբ սանիտարական նորմերը 
պատշաճ կերպով կիրառվում են տեխնոլոգիական բոլոր գործընթացների ժամանակ: 
Սանիտարիայի ոչ պատշաճ պահպանումը հաճախ կապված է լինում կողմնակի համի և 
հոտի վարակման հետ: Նման սննդամթերքների սպառումն արգելված է, որը կարող է ազդել 
վաճառքների ծավալների նվազեցման, սպառողների բողոքների ավելացման և 
դատարաններում բողոքարկումների մեծացման հետ: Երբ սպառողներն ունենում են 
կասկածներ, որ ունեցել են առողջական խնդիրներ որևէ սննդամթերքի սպառման 
պատճառով, նրանք հաճախ դիմում են պետական տեսչական մարմինների 
ներկայացուցիչներին պահանջելով պատճառված վնասների փոխհատուցումներ: 

3) Արդյունավետ սանիտարական ծրագրի կիրառությունը կարող է լավացնել սննդամթերքի 
որակը և ավելացնել պահպանման ժամկետները, քանի որ նվազեցվում է մանրէաբանական 
աղտոտվածությունը: Սանիտարական նորմերի ոչ պատշաճ պահպանման հետևանքով 
մեծանում են աշխատանքի ծավալները, մթերքների կորուստները, փաթեթավորման 
ծախսերը և սննդամթերքի ստեղծած արժեքի չափը, ինչը կարող է հանգեցնել 
շահութաբերության մակարդակի 5-10% նվազեցմանը: 

4) Արդյունավետ սանիտարական ծրագրի կիրառման դեպքում պահպանվում են գործարանի 
բոլոր սարքավորումների մաքրության և սանիտարական մշակման կանոնավոր 
գործառույթները, այդ թվում ջերմամշակման, օդափոխության, պաղեցման և սառեցման 
համար նախատեսված սարքավորումները: Երբ սարքավորումների վրա առկա են լինում 
կողմնակի մասնիկներ և/կամ խոռոչներում պարունակվող ջրային կաթիլներ, դրանք կարող 
են դառնալ միկրոօրգանիզմների աճի ու բազմացման պատճառ:  

5) Մյուս, առավել քիչ շոշափելի արդյունքների մեջ են մտնում  
 մթերքի ընդունվածությունը սպառողների շրջանում,  
 պահպանման ժամկետների ավելացված տևողությունները,  
 սպառողների բավարարվածությունը և գոհունակությունը,  
 հանրային առողջության նվազեցված ռիսկերը,  
 տեսչական մարմինների և տեսուչների առավել մեծ վստահությունը,  
 արտադրական նվազեցված կորուստները,  
 ինչպես նաև աշխատակիցների մոտ բարելավված բարոյահոգեբանական վիճակը:  

Սանիտարական պատշաճ գործառույթները հանդիսանում են սննդամթերքի անվտանգության 
ապահովման հիմքը: Երբ սանիտարական նորմերը չեն պահպանվում, արտադրվող 
սննդամթերքները կարող են վարակվել այնպիսի միկրոօրգանիզմներով, որոնք կարող են փչացնել 
սննդամթերքը և/կամ առաջ բերել սննդային թունավորումներ սպառողների մոտ: 

Սանիտարական նորմերի կիրառումը և պահպանումը կարևոր են ինչպես 
 բիզնես գործունեության,  
 այնպես էլ հանրային առողջության պահպանման համար: 

Սանիտարական նորմերից շեղումների առաջացման պատճառներն են. 
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 աղտոտված հումքը և օժանդակ նյութերը  
 վերամշակման, պատրաստման, պահպանման, տեղափոխման սխալները,  
  փաթեթավորման հետ կապված թերությունները,  
 սննդամթերքի խաչաձև աղտոտումը  
 սարքավորումների և արտադրական տարածքների ոչ պատշաճ պահպանումը,  
 ոչ ճիշտ բաղադրիչների ավելացումը խառնուրդին:  

Սննդամթերքի վերամշակման և պատրաստման ժամանակ սանիտարիայի նորմերի 
պահպանման, արտադրական տարածքների պատշաճ մաքրության ու սանիտարական մշակման, 
ինչպես նաև սարքավորումների լվացման ու ախտահանման նորմերի կիրառումը կարևոր 
նշանակություն ունի; 

Սննդամթերքին ներկայացվող սանիտարական պահանջների կարգավորումն իրականացվում է 
HACCP համակարգի միջոցով: Այդ գործառույթները վերաբերում են վերամշակման, արտադրական, 
փաթեթավորման և պահպանման հետ կապված սանիտարական նորմերին, որոնք կարելի է 
խմբավորել յոթ հիմնական ուղղություններով:  

Դրանք են՝  

1) Անձնակազմին վերաբերող գործառույթներ, որոնք կապված են հիվանդությունների 
վերահսկողության, մաքրության, կրթության, վերապատրաստումների ու կառավարման 
հետ:  

2) Շինություններին և արտադրական տարածքներին վերաբերող գործառույթներ, որոնք 
կապված են գործարանի նախագծման և սանիտարական նորմերի հետ:  

3) Սարքավորումներին և պարագաներին վերաբերող գործառույթներ, որոնք կապված են 
նախագծման և դրանց կազմի մեջ մտնող այնպիսի նյութերի ընտրության հետ, որոնք 
կհեշտացնեն լվացման և ախտահանման աշխատանքները:  

4) Արտադրության և տեխնոլոգիական գործընթացներին վերաբերող գործառույթներ, 
որոնք կապված են թարմ կաթի ընդունման, վերամշակման և կաթնամթերքների 
պատրաստման ժամանակ սանիտարական միջոցառումների կազմակերպման հետ:  

5) Փաստաթղթավորման և հաշվետվությունների կազմմանը վերաբերող գործառույթներ, 
որոնք կապված են մատակարարների, հումքի վերամշակման, կաթնամթերքների 
արտադրության ու բաշխման հետ:  

6) Շեղումների հետ կապված գործառույթներ, որոնց դեպքում ստանդարտացված 
մակարդակները սահմանվում են տեսչական մարմինների կողմից և շեղումների դեպքում 
կիրառում են նախատեսված միջոցառումներ:  

7) Այլ գործառույթներ, որոնց համար մշակվում են համապատասխան ուղեցույցներ: Օրինակ` 
այցելուների դեպքում պետք է առկա լինի սանիտարական նորմերի պահպանման ուղեցույց:  
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ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ, CIP ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԼՎԱՑՄԱՆ 
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՎԱՑՄԱՆ 

ԵՎ ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 2. Պահպանել սանիտարական նորմերի պահանջները:  

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը կարողանա ներկայացնել լվացման և ախտահանման հիմնական 
սկզբունքները, CIP համակարգով լվացման առավելությունները և արտադրությունում 
օգտագործվող հիմնական լվացման և ախտահանիչ նյութերը: 

Արտադրական ձեռնարկությունները պետք է ապահովեն լվացման և ախտահանման 
չափորոշիչների կիրառումը սննդամթերքի արտադրության ամբողջ ժամանակահատվածի և բոլոր 
փուլերի ընթացքում: Լվացման և ախտահանման աշխատանքների իրականացումը հանդիսանում է 
սանիտարական ծրագրերի արդյունավետ կիրառման կարևորագույն մասը, որի համար 
պատասխանատու անձնակազմը պետք է հատկացնի զգալի ժամանակահատված 
համապատասխան ընթացակարգերի և ցուցանիշների մշակման համար: Լվացման և 
ախտահանման են ենթարկվում` 

 անմիջական շփման մակերևույթները (սարքավորումներ, մասնագիտական գործիքներ և 
այլն) 

 ոչ անմիջական շփման մակերևույթները (սարքավորումների արտաքին հատվածներ, 
հատակի, առաստաղի և պատերի մակերևույթներ, լուսավորության, սարքեր, 
սառնարանային խցիկներ, օդափոխության համակարգեր և այլն): 

Աղտոտվածության կուտակումը կաթի և կաթնամթերքների արտադրության համար 
նախատեսված միջավայրում, ինչպես օրինակ սարքավորումների մակերևույթին, կարող է 
նպաստել ախտածին միկրոօրգանիզմների բազմացմանը՝ հանգեցնելով սննդամթերքի 
վարակմանը և ստեղծելով վտանգներ սպառողի առողջության համար: Կանոնավոր 
ժամանակացույցով լվացման և ախտահանման աշխատանքների կազմակերպումը նպատակ ունի 
նվազեցնելու հնարավոր աղտոտվածության հնարավորությունը: Այդ նպատակով լվացման միջոցով 
հեռացվում են սննդային մնացորդները սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող 
մակերևույթներից, որոնք անհրաժեշտ են կողմնակի միկրոօրգանիզմների աճի և զարգացման 
համար, իսկ ախտահանման միջոցով մակերևույթներից ոչնչացվում են դեռևս կենսունակ 
միկրոօրգանիզմները: Լվացված և ախտահանված սարքավորումների մակերևույթները պետք է 
լինեն չոր՝ միկրոօրգանիզմների բազմացումը կանխելու համար: Լվացման և ախտահանման 
աշխատանքների արդյունավետությունն իրականացվում է պարբերական գնահատումների և 
ստուգումների միջոցով: Լվացման և ախտահանման աշխատանքների իրականացումն ապահովում 
է «ֆերմայից մինչև պատառաքաղ» կամ «դաշտից մինչև սեղան» սկզբունքի կիրառումը և, 
ընդհանուր առմամբ, ունի երեք նպատակներ, այդ թվում.  

 կանխարգելում է արտադրությունից մինչև սպառումը մարդու միջոցով կաթին փոխանցվող 
հիվանդությունների տարածումը,  

 կանխարգելում է արտադրությունից մինչև սպառումը գյուղատնտեսական կենդանիներից 
ստացված կաթի միջոցով մարդուն փոխանցվող հիվանդությունների տարածումը,  

 բարելավում է կաթի և կաթնամթերքի պահպանման ժամկետները և դրանց որակական 
հատկանիշները:  
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Լվացման գործընթացը բաղկացած է չորս հիմնական փուլերից, ներառյալ.  

1) Ջրով ցայում, որը կիրառվում է խոշոր մասնիկների հեռացման նպատակով: Այն 
իրականացվում է սառը կամ սենյակային ջերմաստիճանի ջրով՝ ճնշման միջին ցուցանիշի 
ներքո: Առավել տաք ջրով ցայումը ցանկալի չէ, քանի որ այն կարող է դժվարացնել հետագա 
լվացման գործընթացը,  

2) Լվացում, որի դեպքում կիրառվում է լվացող նյութը տարբեր եղանակներով՝ ձեռքով կամ 
ավտոմատ՝ տվյալ արտադրական ձեռնարկության ընթացակարգերին համապատասխան,  

3) Ողողում, որի ընթացքում հեռացվում է լվացող նյութի լուծույթը և այնուհետև ցայվում են 
լվացվող մակերևույթները՝ դրա հետքերի հեռացման համար,  

4) Ախտահանում, որի ժամանակ կարող է օգտագործվել ինչպես գոլորշի, այնպես էլ 
ախտահանող քիմիական միջոցներ, որի հետևանքով միկրոօրգանիզմների քանակությունը 
մակերևույթին կնվազի մինչև անվտանգ աստիճան: Առավել տարածված քիմիական 
միջոցներ են հանդիսանում հիպոքլորիտները, քլորի երկօքսիդը, յոդոֆորը, մեթիլ-
քացախաթթուն, ամոնիումի քլորական աղերը:  

Արտադրական հիգիենայի ստանդարտների պահպանումը հանդիսանում է կենսական 
բաղադրիչ անվտանգ կաթնամթերքների արտադրության համար: Արտադրական տարածքի 
ցանկացած սարքավորում, տարողություն և մասնագիտական գործիք պետք է լվացվեն ու 
աղտահանվեն խնամքով՝ պահանջվող չափանիշների բավարարման համար: 
Կաթնարդյունաբերության առավել վաղ ժամանակաշրջանում գերակշռող է եղել ձեռքով լվացումը, 
սակայն արտադրական ծավալների մեծացմանը և առաջադեմ տեխնոլոգիաների ներդրմանը 
զուգահեռ լվացման ու ախտահանման աշխատանքները սկսեցին կազմակերպվել ավտոմատ 
կարգով: Այս առումով CIP (cleaning-in-place) (մաքրում տեղում) համակարգը ներկայումս 
հանդիսանում է ամենակիրառվող մոտեցումն ավտոմատ լվացման կազմակերպման համար: CIP 
համակարգը սահմանվել է «Կաթնամթերքների տեխնոլոգիայի ընկերակցության» (Society of Dairy 
Technology) կողմից 1990 թվականին հրապարակված ձեռնարկում, ըստ որի CIP-ն «արտադրական 
նշանակության պարագաների և խողովակաշարերի ամբողջական լվացման համակարգ է, որն 
ապահովում է դրանց փակ լվացումը՝ ձեռքի քիչ աշխատանքի կամ դրա բացակայության 
պայմաններում: Գործընթացը ներառում է լվացող նյութերով մակերևույթների ցայումը կամ դրանց 
շրջանառության իրականացումը՝ բարձր տուրբուլենտության և հոսքի պայմաններում»:  

Տարբերում են CIP համակարգի՝ 

Կենտրոնացված համակարգ  Ապակենտրոնացված համակարգ 

գլխավորապես կիրառվում է ցածր և միջին 
արտադրողականությամբ 
արտադրամասերում, քանի որ հոսքագծերը 
համեմատաբար կարճ են լինում 

 կիրառվում են բարձր արտադրողականու-
թյամբ արտադրամասերի լվացման և աղ-
տահանման աշխատանքները կազմակեր-պելու 
համար և բաղկացած են առավել փոքր CIP 
կայանքներից 



 

 

CIP լվացմ
1) Հիմնայի
2) Թթվայի
3) Ջերմափ

ման բաժին 
ին լուծույթ 
ին լուծույթ 
փոխանակմա

(կապույտ ը

ման ապարա

ընդգծմամբ

ատ 
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) Լվաց
A) Կա
B) Կա
C) Կա
D) Հո

ման ենթակ
աթի վերամշա
աթի մշակմա
աթի պահպա

սքագծեր 

կա օբյեկտ 
ակում 

ան տարողութ
անման տարո

թյուններ 
ողություններր 
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CIP համակարգերը բաղկացած են լվացող նյութերի պատրաստման և պահպանման 
տարողություններից, ինչպես նաև փականներից, պոմպերից, խողովակաշարերից ու մաքրության 
համար նախատեսված գործիքներից, որոնք հնարավորություն են տալիս կազմակերպելու լվացումն 
ավտոմատ ռեժիմով: Այս համակարգերը բնութագրվում են հավաքման բարդությամբ և 
ավտոմատացման աստիճանով, որի հետ կապված դրանց արդյունավետությունը և 
ծախսարդյունավետությունը փոփոխական են ըստ արտադրությունների: Օրինակ, երբ CIP 
համակարգերը նախատեսված են մեկանգամյա լվացում իրականացնելու համար, դրանք 
հանդիսանում են բավական ծախսատար կապված լվացող նյութի, ջրի և էներգիայի ծախսի հետ, 
սակայն դրանց դեպքում խաչաձև աղտոտման և սպորների ձևավորման ռիսկերը զգալիորեն 
նվազում են: Մյուս կողմից, միևնույն լվացող նյութերի օգտագործման հնարավորությունը մի քանի 
լվացումներ կազմակերպելու համար հանդիսանում է առավել ծախսարդյունավետ, սակայն 
պահանջում է առավել խնամքով մոտեցում՝ խաչաձև աղտոտումից խուսափելու համար: 
Հետևաբար` շատ կարևոր է լվացող լուծույթների կանոնավոր փոխարինումը: 

CIP համակարգերի աշխատանքի արդյունավետությունը կախված է մի շարք 
փոփոխականներից, այդ թվում լվացման տևողությունից, ջերմաստիճանից, կոնցենտրացիայից և 
լվացող նյութի հոսքի ուժգնությունից: Այդ համակարգերի աշխատանքի ժամանակ անհրաժեշտ է 
միավորել լվացող նյութերի քիմիական ակտիվությունը մասնիկների հեռացման մեխանիկական 
ազդեցությունների հետ: Այլ կերպ ասած, լվացող նյութը մատուցվում է լվացման ենթակա օբյեկտի 
մակերևույթին, որի համար կիրառվում են լվացման տևողության, ջերմաստիճանի և լվացող նյութի 
հոսքի անհրաժեշտ ցուցանիշները: Լվացող նյութերի կոնցենտրացիան ստուգվում է քիմիական 
լաբորատորիայի կողմից՝ մինչև լվացումը կազմակերպելը: Լվացման գործընթացն ավարտելուց 
հետո ստուգվում է դրա արդյունավետությունը, որը հանդիսանում է HACCP համակարգի 
գործառույթներից մեկը: Այն իրականացվում է վիզուալ, քիմիական, մանրէաբանական և 
էլեկտրոնային եղանակներով: Վիզուալ եղանակի արդյունավետությունը զգալիորեն զիջում է մյուս 
եղանակներին, քանի որ լվացումը կատարվում է փակ համակարգով և, ըստ էության, այս 
եղանակով կարող են ստուգվել միայն լվացված տարողությունների և քանդվող փականների 
մակերևույթները: Քիմիական եղանակների դեպքում ստուգվում է մնացորդային լվացող նյութերի 
առկայությունը համակարգում: Մանրէաբանական եղանակի դեպքում վերցվում են նմուշներ, որոնց 
արդյունքները պատրաստ են լինում 24-48 ժամվա ընթացքում: Եվ էլեկտրոնային եղանակի 
դեպքում լվացման ծրագրային տարբերակով ստուգում են լվացումների ջերմաստիճանը և 
տևողությունը,  

CIP համակարգի առավելությունները.  

 լվացման առավել բարձր արդյունավետությունը համեմատած ձեռքով լվացման հետ,  

 աշխատողների անվտանգության ապահովումը՝ լվացման փակ շրջանառության շնորհիվ,  

 առավել քիչ թվաքանակով աշխատողների ապահովումը համեմատած ձեռքով լվացման 
հետ,  

 արտադրական աշխատանքների համար նախատեսված ժամանակահատվածի 
ավելացումը ավտոմատացված լվացման ժամանակահատվածի կրճատման հաշվին,  

 լվացող լուծույթների պարբերական օգտագործումը մի քանի լվացումների կատարման 
համար, որը բարձրացնում է ծախսարդյունավետությունը,  
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Արտադրությունում օգտագործվող հիմնական լվացող և ախտահանող նյութերը 

Աղտոտվածության տեսակները տարբերվում են ելնելով տեխնոլոգիական գործընթացների 
բնույթից, որի համար էլ լվացող միջոցները բազմազան են ըստ պահանջների: Դրանք կարող են 
օգտագործվել հատակների, պատերի, CIP համակարգի և այլ նպատակների համար: 
Արտադրությունում կիրառվող լվացող նյութերը պետք է լինեն ոչ թունավոր, ժանգոտում և նստվածք 
չառաջացնող, ջրում հեշտ լուծվող, չափումների համար հարմարավետ, երկարատև պահպանման 
ենթակա, ինչպես նաև տնտեսապես ձեռնտու: Լվացող նյութերի ընտրությունը կատարում են 
կախված լվացման ենթակա օբյեկտի բնույթից, ջրի հատկություններից, կիրառման եղանակից, 
սարքավորման տեսակից և տեղակայման վայրից: Գոյություն ունեն աղտոտվածության չորս 
հիմնական ձևեր, այդ թվում.  

 ջրալույծ (պարզ ածխաջրեր, հանքային աղերի պարզ միացություններ` NaCl, օսլայի մի շարք 
ձևեր),  

 հիմնային միջավայրում լուծվող (սպիտակուցներ; սպիտակուցների կամ ճարպերի հետ 
օսլայի միացություններ, բազմաբջիջ կոնգլոմերատներ),  

 թթվային միջավայրում լուծվող (կոշտ ջրի աղեր-կալցիումի և մագնեզիումի աղեր, 
հանքային ավելի բարդ միացություններ-երկաթի և մանգանի մնացորդների կուտակում),  

 մակերևութային ակտիվ նյութերով լուծվող (ճարպեր, յուղեր և ճարպային նստվածք; 
սննդային տարբեր մնացորդներ, աղտոտվածության իներտ ձևեր՝ ավազ, կավ կամ զտված 
(ռաֆինացված) մետաղներ, առանձին կոնգլոմերատների տեսակներ):  

Լվացող միջոցները բաժանվում են հինգ հիմնական խմբերի, այդ թվում.  

1) հիմնային, որոնք փափկեցնում են խմելու ջուրը և տարրալուծում են ճարպերը (հիմքերի և 
ճարպերի միջև տեղի ունեցող ռեակցիա, որի հետևանքով տեղի է ունենում օճառացում),  

2) ֆոսֆատային, որոնք էմուլսացնում են ճարպերը և յուղերը, նոսրացնում ու անջատում են 
յուղային միացությունները, բերում են սպիտակուցներին կոլոիդային վիճակի, փափկեցնում 
են ջուրը, ինչպես նաև չեն առաջացնում կոռոզիա մակերևույթների հետ շփման դեպքում,  

3) մակերևութային ակտիվ նյութեր, որոնք բերում են ճարպային միացությունները էմուլսիայի 
վիճակի, հեղուկացնում են ճարպային միացությունները, ավելացնում են ջրի ներծծման 
հատկությունները, առաջացնում են փրփուր, ինչպես նաև չեն առաջացնում կոռոզիա 
մակերևույթների հետ շփման դեպքում,  

4) խելատող, որոնք հանդիսանում են օրգանական միացություններ և փափկեցնում են ջուրը, 
կանխարգելում են հանքային նստվածքների առաջացումը և բերում են սպիտակուցներին 
կոլոիդային վիճակի,  

5) թթվային, որոնք հեռացնում են հանքային նստվածքները և փափկեցնում են ջուրը:  

Լվացման արդյունավետության վրա ազդում են մի շարք գործոններ, այդ թվում.  

1) ճիշտ լվացող միջոցի ընտրությունը,  

2) ժամանակահատվածը (լվացող միջոցի առավել տևական շփումը մակերևույթի հետ, 
ընդհանուր առմամբ, ավելացնում է լվացման արդյունավետությունը),  
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3) ջերմաստիճանը (սահմանված նորմից ավելի բարձր ջերմաստիճանների կիրառման 
դեպքում թուլանում է աղտոտվածության և լվացող նյութի միջև կապը, նվազում է 
աղտոտվածության մածուցիկությունը և մեծանում է դրա լուծելիությունը, ինչպես նաև 
ավելանում են լվացող նյութի կոռոզիոն հատկությունները),  

4) ջրի հոսքի արագությունը (ջրի հոսքի արագությունը ստեղծում է մեխանիկական էֆեկտ, որն 
էլ հեռացնում է աղտոտվածությունը և ճարպային մնացորդները),  

5) կոնցենտրացիան (լվացող միջոցի լրացուցիչ կոնցենտրացիան կարող է լավացնել լվացման 
արդյունավետությունը, սակայն այն կարող է առաջ բերել նաև կոռոզիոն հետևանքներ):  

Կաթը և կաթնամթերքները հանդիսանում են միկրոօրգանիզմների սնուցման համար 
կատարյալ աղբյուր, որոնց ակտիվ թթվության արժեքները թույլ են տալիս դրանց աճի և 
բազմացման իրագործմանը: Կթի կազմակերպման, հավաքման, նախնական պաղեցման և 
տեղափոխման ընթացքում կաթը վարակվում է միկրոօրգանիզմներով: Վարակման աղբյուրների 
հայտնաբերումն ուղղակիորեն ազդում է սանիտարական վերահսկողության գործառույթների 
արդյունավետ իրականացման վրա: Սննդամթերքի հետ ուղղակի և անուղղակի շփման 
մակերևույթները, ջուրը, օդը և անձնակազմը հանդիսանում են վարակման հնարավոր հիմնական 
աղբյուրներն արտադրական տարածքում: Վարակման շղթան բաղկացած է միմյանց հետ 
սերտորեն կապված գործողություններից կամ գործոններից, որոնք վերջնական արդյունքում 
մարդու մոտ առաջացնում են սննդային թունավորումներ:  

«ԿՈԴԵՔՍ ԱԼԻՄԵՆՏԱՐԻՈՒՍ» ՍՆՆԴԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՎՏԱՆԳԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՍԿՄԱՆ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐ (ՎՎՀԿԿ/HACCP) 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 3. Ներկայացնել սննդամթերքի որակի կառավարման 
համակարգերի դերը սանիտարիայի պահպանման գործում: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի Կոդեքս Ալիմենտարիուս» սննդի միջազգային 
չափանիշների կիրառությունը և վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետեր 
(ՎՎՀԿԿ/HACCP) համակարգի հիմնական սկզբունքները և ընթացակարգերը: 

Սննդամթերքի անվտանգության ապահովման համար գոյություն ունեն բազմաթիվ միջազգային 
կազմակերպություններ և վերահսկողական մարմիններ: Դրանցից առավել կարևոր նշանակություն 
ունեցող կազմակերպություններից են  

 «Կոդեքս Ալիմենտարիուսի» հանձնաժողովը (Codex Alimentarius Commission, CAC) և Վտանգի 
վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետեր (ՎՎՀԿԿ/HACCP) համակարգը: 

«Կոդեքս Ալիմենտարիուսը» կամ «Սննդամթերքների կոդեքսը» հանդիսանում է 
ստանդարտների, ուղեցույցների և ընթացակարգերի ամբողջություն, որոնք կիրառվում են 
երկրների մեծամասնության կողմից սննդամթերքի անվտանգությունը, որակը և առևտրի 
հավասար պայմաններն ապահովելու համար:Ստանդարտներն ընդունվում են Կոդեքս 
Ալիմենտարիուսի հանձնաժողովի (Codex Alimentarius Commission-CAC) կողմից, որը ներկայումս 
բաղկացած է 187 անդամ երկրներից, 1 անդամ կազմակերպությունից (Եվրոպական Միություն) և 
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219 դիտորդներից, որոնցից 56-ը հանդիսանում են միջկառավարական կազմակերպություններ, 
147-ը ոչ կառավարական կազմակերպություններ և 16-ը «Միավորված ազգերի կազմակերպության» 
գործակալություններ: Հանձնաժողովը ստեղծվել է 1963 թվականին՝ «Պարենի եւ 
գյուղատնտեսության կազմակերպության» (ՊԳԿ-FAO) և «Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպության» (ԱՀԿ-WHO) միջոցով՝ հանրային առողջության պաշտպանության և առևտրի 
հավասար պայմանների ապահովման համար: Հանձնաժողովի կողմից ընդունված 
ստանդարտները մշակվում են գիտական տվյալների հիման վրա, որոնք վերաբերում են 
սննդամթերքի հիգիենային, սննդարարությանը, մակնշմանը, անալիտիկ եղանակների կիրառմանը, 
թունաքիմիկատների և կենդանիների բուժման համար օգտագործվող դեղամիջոցների 
մնացորդային թույլատրելի քանակությունների սահմանմանը, սննդամթերքի վերահսկողությանն ու 
հավաստագրմանը, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ ուղղությունների:  

Համաձայն Կոդեքս Ալիմենտարիուսի սահմանման, սննդամթերքի անվտանգության 
ապահովումը երաշխավորում է, որ սննդամթերքը չի պարունակում որևէ վտանգ սպառողի համար, 
երբ այն պատրաստվում է կամ օգտագործվում է մարդու սննդակարգում: Ներկայումս ռիսկերի 
կառավարման համար կիրառվում է ռիսկի վերլուծության (risk analysis) մոտեցումը, որը բաղկացած 
է երեք հիմնական գործընթացներից` ռիսկի գնահատումից (risk assessment), ռիսկի կառավարումից 
(risk management) և ռիսկի հաղորդակցումից (risk communication): Վերահսկող մարմինները՝ որպես 
ռիսկի կառավարման մենեջերներ իրենց պարտավորությունների շրջանակներում պետք է 
իրականացնեն 

 ռիսկի վերլուծության շարունակական իրականացումը,  

 սահմանեն հանրային առողջության պահպանման նպատակները  

 որոշեն ռիսկի կառավարման առաջնահերթությունները: 

Ռիսկի կառավարման ընթացքում գնահատվում են ընթացակարգերի այլընտրանքները բոլոր 
շահագրգիռ կողմերի հետ, հաշվի են առնվում ռիսկի գնահատման տվյալները և այլ գործոնները, 
որոնք առնչվում են հանրային առողջության պահպանման և առևտրի հավասար պայմանների 
ապահովման համար, ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության կիրառվում են կանխարգելիչ կամ 
վերահսկողական միջոցառումներ: Ռիսկի կառավարման գործառույթներ են հանդիսանում.  

 սննդամթերքի անվտանգությանն առնչվող հարցերի հայտնաբերումը,  

 ռիսկայնության աստիճանի մշակումը,  

 ռիսկի կառավարման նպատակների սահմանումը  

 ռիսկի գնահատման կարիքների որոշումը,  

 ռիսկի գնահատման ընթացակարգի կազմումը,  

 ռիսկի գնահատման արդյունքների վերլուծությունը,  

 ռիսկերի դասակարգումն ըստ անհրաժեշտության,  

 ռիսկի կառավարման այլընտրանքների հայտնաբերումը և ընտրությունը,  

 հնարավոր լուծումների հայտնաբերումը, գնահատումը և ընտրությունը:  

Ռիսկի հաղորդակցման ժամանակ տեղի է ունենում ինֆորմացիայի և կարծիքների 
ինտերակտիվ փոխանակում ռիսկի վերլուծության ամբողջ ընթացքում, այդ թվում ռիսկերի, 
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ռիսկային գործոնների և ռիսկերի վերաբերյալ ձևավորված պատկերացումների մասին: Ռիսկի 
հաղորդակցման գործոններ են հանդիսանում.  

 խթանել առանձին հարցերի շուրջ իրազեկվածության և ընկալման բարձրացմանը՝ ռիսկի 
վերլուծության ընթացքում,  

 ապահովել ռիսկերի կառավարման տարբերակների ու առաջարկությունների 
թափանցիկությունը և պարբերական հաղորդումը,  

 բարձրացնել ռիսկի կառավարման որոշումների վերաբերյալ իրազեկվածությունը փաստերի 
վրա հիմնված տվյալների միջոցով,  

 բարելավել ռիսկի վերլուծության ընդհանուր արդյունավետությունը և արդյունավորությունը: 

 

Ռիսկի գնահատումը հանդիսանում է գիտական տվյալների ուսումնասիրության վրա հիմնված 
գործընթաց, որը բաղկացած է հետևյալ քայլերից.  

1. վտանգների հայտնաբերում,  
2. վտանգների բնութագրում,  
3. վտանգների ազդեցության գնահատում,  
4. ռիսկերի բնութագրում: 

Վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետեր (ՎՎՀԿԿ/HACCP) համակարգի 
հիմնական սկզբունքները և ընթացակարգերը  

Սննդամթերքի անվտանգության ապահովումը հանդիսանում է կարևոր խնդիր աշխարհի բոլոր 
երկրներում, որի հետ կապված առանձին երկրների առողջապահական հաստատություններն 
իրենց կառավարությունների օժանդակությամբ փնտրում են ուղիներ արտադրական շղթայի մաս 
կազմող բոլոր գործընթացները մշտադիտարկելու համար: Այս համատեքստում կարևոր է որակի 
կառավարման համակարգերի ներդրումը, որոնք հնարավորություն են տալիս ստանդարտացնելու 
սննդամթերքների և տեխնոլոգիական գործընթացների բնութագրերը, ապահովել 
հետագծելիությունը և սննդամթերքի անվտանգությունը: Սննդամթերքի անվտանգության հիմքում 
ընկած են մի շարք համակարգերի կիրառությունը, որոնց մեջ մտնում են «Պատշաճ արտադրական 
գործունեությունը» (Good Manufacturing Practice-GMP), «Սանիտարական ստանդարտ 
ալգորիթմային գործունեությունը» (Sanitation Standard Operating Procedures-SSOPs) և «Վտանգի 

 

 

Ռիսկի հաղորդակցում 
Ինֆորմացիայի փոխանակում 

Ռիսկի կառավարում 
Ընթացակարգերի 

սահմանում և 
կիրառում 

Ռիսկի գնահատում 
Գիտական տվյալների 
ուսումնասիրություն 
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վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգը» (HACCP): GMP և SSOP 
համակարգերը հանդիսանում են HACCP համակարգի արդյունավետ կիրառման «կառուցվածքային 
աղյուսները», որի համար դրանց անվանում են «Նախապայմանային համակարգեր» (prerequisite 
programs): Այդ համակարգերի հիմնական նպատակն է հանդիսանում կաթնամթերքների 
արտադրության և սպառման գործընթացների ժամանակ հնարավոր վտանգների կանխարգելումը, 
մինչդեռ HACCP համակարգը հնարավորություն է տալիս կառավարելու այդ վտանգները՝ 
«ֆերմայից մինչև պատառաքաղ» սկզբունքի հիման վրա: HACCP համակարգի արդյունավետ 
կիրառման համար պետք է առկա լինեն բոլոր գործընթացների հաշվառումները գրավոր տեսքով, 
ինչպես նաև նախապայմանային համակարգերի կիրառության արդյունքները ծրագրային 
տարբերակով: Բացի դա, արդյունավետ աշխատանքի համար կարևոր է նաև HACCP պլանի 
նպատակներին հասնելու համար ղեկավարության ցուցաբերած նվիրվածությունը և նրանց 
համագործակցությունը HACCP թիմի հետ, որի ներկայացուցիչները պատասխանատու են HACCP 
պլանի մշակման և իրագործման համար: HACCP թիմի անձնակազմը պետք է գնահատի 
նախապայմանային համակարգերի արդյունավետությունը ստուգումների ժամանակ և որոշի դրանց 
օգտակարությունը «վտանգների վերլուծության» փուլի ժամանակ, որը հանդիսանում է HACCP 
համակարգի կիրառման քայլերից մեկը:  

HACCP համակարգը հանդիսանում է կանոնավոր կերպով իրականացվող գործառույթների 
որոշակի ամբողջություն, որը նախատեսված է սննդամթերքի արտադրության վտանգները 
կառավարելու և հնարավոր շեղումները կանխարգելելու համար: Համակարգի էությունը կայանում է 
արտադրական շղթայում առանձին գործընթացների համար այնպիսի կրիտիկական կետերի 
սահմանումը և վերահսկողությունը, որոնց դեպքում մեծ է մարդու առողջության վրա վնասակար 
ազդեցության հավանականությունը: HACCP համակարգի կիրառման ժամանակ օգտագործվում են 
մի շարք հասկացություններ և տերմիններ.  

1) վտանգը դա սննդամթերքի անթույլատրելի վարակումն է կենսաբանական, ֆիզիկական և 
քիմիական աղտոտիչներով, որոնք դարձնում են սննդամթերքը սպառման համար ոչ 
պիտանի,  

2) ռիսկը հանդիսանում է վտանգի դրսևորման հաշվարկային հավանականությունը,  

3) կրիտիկական վերահսկողության կետը (critical control point-CCP) հանդիսանում է 
արտադրական փուլի մեկ գործընթաց, որի դեպքում կիրառվում են կանխարգելիչ միջոցներ՝ 
տվյալ սննդամթերքի անվտանգությունը վերահսկելու և սպառողների առողջությանը 
սպառնացող ռիսկերի կանխարգելումն ապահովելու համար: Տարբերում են կրիտիկական 
կետերի տարբեր տեսակներ ըստ վտանգների վերահսկողության մակարդակի, այդ թվում 
CCPe` վտանգների վերացման համար, CCPp՝ վտանգների կանխարգելման համար և CCPr՝ 
վտանգների նվազեցման համար:  

4) կրիտիկական սահմանը (critical limit) դա կրիտիկական կետի մաս կազմող 
փոփոխականների սահմանված արժեքներն են: Երբ գրանցված արժեքները հատում են 
կրիտիկական սահմանը դա ստեղծում է մարդու առողջությանը սպառնացող ռիսկեր: 
Կրիտիկական սահմանները որոշվում են ուղեցույցների, ստանդարտների, 
մասնագիտացված գրականության, պրակտիկ փորձի, նախկինում տեղի ունեցած 
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հետազոտությունների, կազմակերպության ներքին կանոնակարգերի և այլ աղբյուրների 
հիման վրա:  

5) վավերացումը (validation) հանդիսանում է օժանդակող թեստերի և մշտադիտարկման 
հաշվառումների օգտագործման հիման վրա HACCP համակարգի իրական աշխատանքի և 
HACCP պլանով սահմանված նպատակների համապատասխանության որոշումը: 

6) որոշումների ծառը (decision tree) հանդիսանում է հարցերի տրամաբանական 
հաջորդականություն, որի հիման վրա որոշում են կրիտիկական կետի սահմանման 
անհրաժեշտությունը:  

HACCP համակարգի ներդրումը յուրաքանչյուր արտադրությունում իրականացվում է մի շարք 
քայլերի հաջորդական իրագործմամբ, որը սկսվում է վտանգների վերլուծությամբ: Այս փուլում 
գնահատվում են կաթնամթերքի արտադրության բոլոր քայլերը՝ սկսած կաթի ստացումից մինչև 
սպառողին հասնելը, որի նպատակն է հայտնաբերել հումքի, տեխնոլոգիական գործընթացների 
հետ կապված վտանգները, վտանգի մեծացման հնարավորությունը արտադրական մշակման 
ընթացքում (օրինակ, միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության պահպանումը, նրանց աճի և 
բազմացման պայմանների ձևավորումը կամ օտար մարմնի հայտնվելը պատրաստի 
սննդամթերքում) և, վերջապես, սահմանված վտանգների վնասակարության աստիճանը:  

Հաշվի առնելով կաթնամթերքի արտադրության գործընթացների դինամիկ բնույթը, HACCP 
համակարգի պատշաճ մշակումն, ընդհանուր առմամբ կախված է կրիտիկական կետերի 
հաճախակի մշտադիտարկումից, որն իրականացվում է լաբորատոր հետազոտությունների, 
լիարժեք գրանցված հաշվառումների, ինչպես նաև այնպիսի չափումների հիման վրա, որոնք 
հնարավորություն են տալիս HACCP թիմի անձնակազմին որոշելու, արդյոք սահմանված 
կրիտիկական կետը վերահսկվում է թե ոչ: HACCP պլանում նշանակալի վտանգների ճիշտ 
սահմանման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել հայտնաբերված վտանգի դրսևորման 
հավանականությունը սահմանված գործընթացի համար, ինչպես նաև դրա հնարավոր 
ազդեցությունը, երբ տվյալ վտանգը չի վերահսկվում: Նշանակալի վտանգի դեպքում առկա է դրա 
դրսևորման բարձր հավանականություն և սպառողների առողջությանը վնաս հասցնելու բարձր 
ռիսկերի առկայություն: Հետևաբար, նշանակալի վտանգների հայտնաբերումը պետք է հիմնված 
լինի հուսալի տվյալների հիման վրա: HACCP համակարգի ներդրման կարևորությունը և դրա հետ 
կապված օգուտները ճանաչված են ամբողջ աշխարհում: Սակայն դրա ներդրման և 
հավաստագրման հետ կապված ծախսերը հաճախ հանդիսանում են խոչընդոտներ փոքր 
կազմակերպությունների համար, որոնք կարիք են ունենում պետական աջակցության: 
Այնուամենայնիվ, մինչև HACCP համակարգի կիրառմանն անցնելը անհրաժեշտ է իրականացնել 
համակարգի մաս կազմող աշխատողների ներգրավում, ինչպես արտադրության ներսում, այնպես 
էլ արտադրությունից դուրս: Աշխատողները պետք է տեղյակ լինեն HACCP համակարգի 
բնութագրերին և դրսևորեն նվիրվածություն դրա արդյունավետ կիրառման համար: Նրանք պետք է 
նաև ունենան համապատասխան ռեսուրսներ իրենց աշխատանքի մասը սկսելու և պահպանելու 
համար: Այս նպատակի համար կազմակերպության անձնակազմը պետք է մասնակցի HACCP 
համակարգի ներդրմանը վերաբերող վերապատրաստումներին: Պետք է հաշվի առնել, որ HACCP 
համակարգի ներդրումը կարող է հանգեցնել ոչ լիարժեք կամ բացասական արդյունքների, երբ 
մենեջերները չեն ցուցաբերում պատշաճ նվիրվածություն HACCP համակարգի արդյունավետ 
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կիրառման համար: Երբ կազմակերպության աշխատանքի համար պատասխանատու մենեջերները 
ակտիվորեն ներգրավվում են համակարգի ներդրման աշխատանքներին և դրա հետ կապված 
հանդիպումներին, առավել հեշտ և առավել հնարավոր է դառնում համակարգի արդյունավետ 
կիրառումը և հետագա պահպանումը: Բացի դա, մինչև HACCP համակարգի կիրառմանն անցնելը 
անհրաժեշտ է ձեռնարկել մի շարք քայլեր, որոնց մեջ են մտնում մենեջերների նվիրվածության 
ապահովումը և HACCP թիմի անձնակազմի արդյունավետ աշխատանքի կազմակերպումը, 
արտադրանքների բնութագրերի և բաց թողնման ցուցանիշների նկարագրությունը, թիրախային 
սպառողների հայտնաբերումը, ինչպես նաև ընդհանուր գործընթացի մաս կազմող քայլերի 
հաջորդականության և դրանց վավերացման ուղիների բնութագրումը:  

Համաձայն Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ-WHO), HACCP 
համակարգի կիրառումը հիմնված է հետևյալ յոթ սկզբունքների հիման վրա. 

 հայտնաբերել հնարավոր վտանգները,  
 որոշել կրիտիկական վերահսկողության կետերը (որոշման ծառի օգնությամբ),  
 որոշել CCP կրիտիկական սահմանները կանխարգելիչ միջոցների համար,  
 սահմանել կրիտիկական սահմանների մշտադիտարկման ընթացակարգը,  
 որոշել ուղղիչ քայլերը, որոնք պետք է կիրառվեն անհամապատասխանությունների դեպքում,  
 մշակել հաշվառումների գրանցման արդյունավետ համակարգ,  
 մշակել HACCP ընթացիկ աշխատանքների վավերացման համակարգ:  

Համաձայն «Միավորված ազգերի կազմակերպության» (ՄԱԿ-UN) «Պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպության» (ՊԳԿ-FAO), մինչ վերոնշյալ յոթ սկզբունքների 
իրագործմանն անցնելը անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ 12 հաջորդական քայլերի 
իրականացումը.  

 ձևավորել HACCP թիմը,  
 նկարագրել արտադրատեսակները,  
 հայտնաբերել թիրախային սպառողներին,  
 մշակել քայլերի հաջորդականությունը,  
 վավերացնել քայլերի հաջորդականությունը:  
 Սկզբունք 1. Կազմակերպել վտանգների վերլուծությունը և վերահսկող կետերի որոշումը,  
 Սկզբունք 2. սահմանել կրիտիկական վերահսկողության կետերը (CCPs)  
 Սկզբունք 3. սահմանել կրիտիկական սահմանները յուրաքանչյուր CCP-ի համար,  
 Սկզբունք 4. սահմանել յուրաքանչյուր CCP-ի մշտադիտարկման ձևը,  
 Սկզբունք 5. սահմանել ուղղիչ քայլերը,  
 Սկզբունք 6. սահմանել վավերացման ձևերը,  
 Սկզբունք 7. սահմանել փաստաթղթավորման և հաշվառումների պահպանման 

ընթացակարգերը:  
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ՄՈԴՈՒԼ 3. ԿԱԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱԹԻ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ՝ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ԵՎ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶՆԵՐ: ԿԱԹԻ 
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ: ԿԱԹԻ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Իրականացնել կաթի ընդունում և նախնական պաղեցում: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի կաթի նմուշառումը՝ լաբորատորիայի համար և 
տարրական անալիզները, կաթի ընդունման սարքավորումների շահագործումը, կաթի 
վերահաշվարկը: 

Թարմ բնական կաթը, որը ստացվել է առողջ կենդանիներից, բնութագրվում է հետևյալ 
ցուցանիշներով. 

 

 Այդ ցուցանիշները հաստատուն չեն և կարող են կտրուկ տարբերվել 
 լակտացիայի սկզբում և վերջում,  
 փոխվել հիվանդ կենդանիներից ստացվելու դեպքում,  
 մի շարք կերերի օգտագործման հետևանքով,  
 պաղեցման ռեժիմները խախտելու և երկարատև պահպանելու,  
 կաթի խարդախումների դեպքում:  

Դրա համար էլ կաթի ճիշտ նմուշառումը և օրգանոլեպտիկ հատկությունների վիզուալ 
գնահատումը կարևոր են կաթի ընդունման ժամանակ դրա թարմության և որակի նախնական 
որոշման համար: Լաբորատոր հետազոտությունների հիման վրա պետք է կազմակերպվի դրա 
վերաբաշխումն ըստ կաթնամթերքների տեսակի և ընտրվի տեխնոլոգիական վերամշակման 
ռեժիմները:  

 

Կաթի տեղափոխման մեքենաներն արտադրական ձեռնարկություն ժամանելիս մոտենում են 
կաթի ընդունման արտադրամասի համար նախատեսված տաղավար և արտադրամասի 

քիմիական 

զգայաբանական տեխնոլոգիական 

ֆիզիկական 

լաբորատորիայի ներկայացուցիչը ստուգվում է կաթի 
ջերմաստիճանը և վերցնում է նմուշ 

կաթի ընդունման արտադրամասի տաղավար

հանձնում է կաթի բեռնագիրը 

կաթի տեղափոխման մեքենա
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ներկայացուցիչներին են հանձնում կաթի բեռնագիրը, որտեղ կաթի տեղափոխումից անմիջապես 
առաջ գրանցված են դրա քանակությունը, ջերմաստիճանը և ֆիզիկոքիմիական մի շարք 
ցուցանիշները: Կաթի ընդունման արտադրամասի աշխատակիցը լաբորատորիայի ներկայացուցչի 
հետ միասին ստուգում է կաթի ջերմաստիճանը և վերցնում է կաթի նմուշ: Այդ ընթացքում 
ստուգվում է նաև կաթում առկա հնարավոր կողմնակի համերի, հոտերի, կողմնակի 
աղտոտվածության առկայությունը կաթում:  

Կաթի նմուշառումը կարող է կատարվել ինչպես ավտոցիստեռների սեկցիաներից, այնպես էլ 
ֆլյագաներից: Նախքան նմուշ վերցնելը կաթն անհրաժեշտ է լավ խառնել, քանի որ ֆերմերային 
տնտեսություններից տեղափոխվելու ժամանակ տեղի է ունենում կաթնայուղի սերակալում: Կաթը 
խառնում են, նմուշաձողով (այն 1 սմ տրամագիծ ունեցող խողովակ է) վերցնում կաթի նմուշը: Այն 
ուղղահայաց դիրքով ընկղմում են կաթի մեջ և թողնում, որ դրա միջին մակարդակը հավասարվի 
կաթի ընդհանուր մակարդակին, ապա բութ մատով փակում են խողովակի վերին մասը և 
ուղղահայաց դիրքով տեղափոխում են համապատասխան տարայի մեջ: Բոլոր անալիզները 
կատարելու համար փորձանմուշի ծավալը պետք է կազմի 100-250մլ՝ կախված անալիզատորի 
առկայությունից և անալիզների բնույթից, իսկ միայն յուղայնությունը և թթվությունը որոշելու 
համար՝ 50մլ: Օրինակ, երբ ավտոցիստեռնի երկու սեկցիաները պարունակում են 
համապատասխանաբար 600լ և 1200լ կաթ ու անհրաժեշտ է վերցնել մեկ փորձանմուշ 250մլ 
ծավալով, ապա նախ հաշվում են կաթի ընդհանուր ծավալը, որը կազմում է 1800լ: Ստացված 
քանակության և փորձանմուշի անհրաժեշտ ծավալի հարաբերության գործակիցը կազմում է 0,138 
(250/1800): Այնուհետև հաշվարկում ենք յուրաքանչյուր սեկցիայից անհրաժեշտ փորձանմուշի 
ծավալը, որը կազմում է 83մլ  (600  0,138) + 167մլ  (1200  0,138) = 250մլ: Այսպիսով, 600լ 
ծավալով սեկցիայից վերցնում ենք 83մլ, իսկ 1200լ ծավալով սեկցիայից՝ 167մլ կաթի փորձանմուշ:  

Կաթի նմուշը մինչ անալիզներն իրականացնելը բերում են 20-220C ջերմաստիճանի: Եթե կաթի 
նմուշը վերցված է եղել պոմպով վերամշակումից հետո, ապա այն անհրաժեշտ է օդից ազատել, 
քանի որ ազդում է կաթի խտության ճշգրիտ որոշման վրա: Այդ նպատակով կաթը տաքացնում են 
մինչև 350C, խառնում են ու նորից պաղեցնում են մինչև 200C ջերմաստիճանի: Գործարանում 
ընդունված կաթը վերահաշվարկում են կաթի բազիսային ցուցանիշի հիման վրա, որը 
Հայաստանում կազմում է 3,6%: Օրինակ, եթե ընդունող կաթի քանակը կազմում է 1200կգ, իսկ 
յուղայնությունը՝ 4,2%, ապա համաձայն վերահաշվարկի կաթի բազիսային քանակը կկազմի 1400կգ 
(1200 x 4,2/3,6), որի հիման վրա ֆերմերը ստանում է համապատասխան վարձատրություն:  

Ընդհանուր առմամբ, կաթի փորձանմուշը կարող է օգտագործվել ֆիզիկոքիմիական 
ցուցանիշների, հակաբիոտիկների, սոմատիկ բջիջների և բակտերիաների ընդհանուր քանակի 
որոշման համար: Ընդ որում, մանրէաբանական պատրաստի ցուցանիշների ստացման 
ժամանակահատվածը կազմում է շուրջ 24-48 ժամ, իսկ քիմիական անալիզների դեպքում այն 
կազմում է 15-20 րոպե: Երբ անհրաժեշտ ցուցանիշները համապատասխանում են ստանդարտային 
ցուցանիշներին, ապա քիմիական լաբորատորիան թույլատրում է ընդունել կաթը: 
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Անարատ կաթին ներկայացվող պահանջները կաթի ընդունման ժամանակ 

Ցուցանիշներ 
Կաթի կարգը 

Բարձր Առաջին Երկրորդ Կարգ չունեցող 

Կոնսիստենցիան 
Միատար հեղուկ առանց նստվածքի և փաթիլների, 
իսկ ձմռան ժամանակահատվածում առանց 
սառցաբյուրեղների 

Նստվածքի, 
փաթիլների, 
մեխանիկական 
մասնիկների 
առկայություն 

Համը և հոտը 
Մաքուր թարմ, անարատ 
կաթին բնորոշ, առանց 
կողմնակի համի և հոտի 

Թույլ 
արտահայտված 
կերային համ և հոտ 

Խիստ 
արտահայտված 
կերային համ և հոտ 

Գույնը Սպիտակից բաց դեղնավուն 
Արտահայտված 
դեղնավուն երանգ, 
գորշ երանգ 

Թթվությունը 0Թ 16-18 16-20  < 16 կամ > 20 
Մեխանիկական 
աղտոտվածություն I II III 

Խտություն կգ/մ3 > 1028,0 > 1027,0 > 1027,0 < 1026,9 
Սառեցման կետը 0C < –0,520 > 0,520 
Մանրէաբանական  
աղտոտվածություն 
հազ/սմ3 

< 300 300-500 500-4000 > 4000 

Սոմատիկ բջիջների 
քանակը հազ/սմ3 < 500 < 1000 < 1000 > 1000 

Կաթի պատրաստի ցուցանիշները լրացվում են բեռնագրում և լաբորատորիայի 
համակարգչային բազայում: Ընդունված կաթը դասակարգում են ըստ կարգերի՝ ելնելով 
ցուցանիշների ընդհանուր բնութագրից: Ցածր կարգի կաթը, տարբեր արատների առկայությամբ 
կաթը, ինչպես նաև այն կաթը, որը ստացվել է ծնի ժամկետից նվազագույնը 15 օր առաջ և 5 օր 
հետո ընկած ժամանակահատվածում չեն ընդունվում կաթի արտադրություններում:  

Կաթի ընդունման ժամանակ նշված անալիզների իրականացումն ունի մի շարք նպատակներ: 
Մասնավորապես, մեխանիկական աղտոտվածության որոշման միջոցով կարելի է դատել 
ֆերմերային տնտեսությունում կաթի ստացման որակի վերաբերյալ: Իսկ կաթում դեղամիջոցների 
հետքերի որոշման անալիզները օգնում են որոշելու արդյոք հակաբիոտիկային բուժում ստացած 
կենդանիների կաթը խառնվել է առողջ կենդանիներից ստացված կաթի հետ: Երբ այս անալիզի 
արդյունքը լինում է դրական, ապա նման կաթը չի ընդունվում արտադրական ձեռնարկություն երկու 
հիմնական պատճառների համար. առաջին՝ նման կաթի և դրանից պատրաստված 
կաթնամթերքների օգտագործումը սննդակարգում կարող է առաջ բերել առողջական խնդիրներ 
մարդկանց շրջանում, և երկրորդ՝ հակաբիոտիկների առկայությունը կաթի միկրոֆլորայում 
խոչընդոտում է մակարդների կազմի մեջ մտնող կաթնաթթվային բակտերիաների 
կենսագործունեությանը, որի արդյունքում կարող է խոտանվել տվյալ արտադրության ամբողջ 
խմբաքանակը: Կաթում սոմատիկ բջիջների առկայությամբ կարելի է պատկերացում կազմել 
կենդանիների ընդհանուր առողջության վերաբերյալ: Երբ սոմատիկ բջիջների քանակը կաթի 1 սմ3 
ծավալում կազմում է <500,000, ապա համարվում է, որ կենդանիների առողջությունը գտնվում է 



 

լա
է
մ
ա
հ
հ
ա
հ
ը

կ
կ
դ
ե
հ
կ
փ

ց
ա
ա
կ
ա
յո
կ
հ

ավ վիճակո
է 1,000,000
մաստիտով 
առանձնացն
հաջորդող ո
հետքերի հ
աղիքային ց
համար: Եվ
ընդունման 

Կաթի օ
կոնսիստեն
կանխարգե
դեղնավուն 
են համապա
համը, որը ո
կենդանինե
փաթիլների

Կաթի վ

Վերահա
ցուցանիշնե
անհրաժեշտ
անհրաժեշտ
կիրառվում 
անարատ կ
ուղայնությա
կաթի մաս
հաջորդակա

1. Նկա
ցուցա
քառա
յուղա

2. Քառ
յուղա

ում: Մյուս կ
0 քանակո

վ հիվանդ 
նում են և 
որոշակի ժ
հեռացման 
ցուպիկներ
վ վերջապե
ժամանակ

րգանոլեպտ
ցիան: Դր
լիչ միջոցա
երանգ: Կա

ատասխան
որոշում են 

երից ստա
ի և նստված

վերահաշվա

աշվարկն ի
երին համ
տ է բարձ
տ է հաշվ

է Պիրսոն
կաթ և 0,0
ամբ 1000 կ
սնաբաժինն
անությունը

արել քառակ
անիշը, որ
ակուսու ձա
այնության ց

ռակուսու ա
այնության 

կողմից, երբ
ությունը, ա

մեկ կա
նշանակո

ժամանակա
նպատակ

ի քանակո
ես, կաթի 
, որը հնար

տիկ ցուցան
րանց օգնո
առումներ: 
աթն ունի հ
ն տարողութ

սենյակայի
ացված կա
ծքների առկ

արկ  

րականացն
մապատաս
ձր յուղայնո
արկել դրա
նի քառակ
05% յուղայ
կգ խառնուր
ները: Այդ 
: 

կուսի և դր
ն անհրաժ

ախ կողմի 
ցուցանիշնե

աջ կողմի վ
տարբերու

բ սոմատիկ
ապա դա հ

մ ավելի 
ւմ են հակ

ահատվածո
կով: Այնու
ության որոշ

սառեցման
րավորությո

նիշները գն
ությամբ հ
Առողջ կով

հաճելի յուր
թյան կափա
ին ջերմաստ

աթի կոնսի
կայության:

նում են կա
խանեցնելո
ությամբ կ
անցից յուր
կուսու մեթ
յնությամբ 
րդի պատր

նպատակ

ա կենտրոն
ժեշտ է ստ
երկու անկ

երը 

վերևի անկյ
ւթյունը, իս
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կ բջիջների 
ուշում է, ո
կենդանին

կաբիոտիկա
ւմ կենդան
ւհետև, բա
շումը կատ
ն կետի որ
ւն է տալիս

նահատելու
այտնաբեր

վերից ստա
ահատուկ 

արիչը բացե
տիճանի պ
իստենցիան
  

աթի բաղադ
ու համար
աթին ավ
րաքանչյուր

թոդը: Օրին
յուղազրկվ

րաստման հ
կի համար

նում տեղա
տանալ խա
կյուններում

ունում գրե
սկ աջ կող

քանակը կ
որ կենդան
ներ: Մաս
ային բուժո
իների կաթ

ակտերիանե
տարվում է 
րոշումը մե
ս որոշելու կ

ւ համար որ
րում են կ
ացված կաթ
հոտ, որի ն
ելու ժաման
այմաններո
ն համաս

դրիչների մ
ր: Երբ 

վելացնել ց
րի քանակ
նակ` դիցո

ված կաթ: 
համար անհ
ր իրական

ադրել ստան
առնուրդի պ
մ ավելացնե

ել նորմալա
ղմի ներքև

կաթի 1 սմ3 
նիների խմ
ստիտով հ
ում: Բուժմա
թը չի հավա
երի ընդհա
կաթի հիգ

եկ այլ կար
կաթի խարդ

րոշում են դ
աթի արա
թի գույնը 
նախնական
նակ: Կաթի
ում՝ կաթը ե
եռ է, ա

ասնաբաժի
ստանդար

ածր յուղա
ությունը: 

ուկ ունենք
Անհրաժեշ

հրաժեշտ ա
նացվող ք

նդարտացվ
պատրաստո
ել անարատ

ցված կաթ
ի անկյուն

ծավալում 
մբաքանակ
հիվանդ կ
ան ընթաց
աքվում՝ դե
անուր քան

գիենիկ որա
րևոր ցուցա
դախվածութ

դրա գույնը,
ատները և
սպիտակ է
ն առկայութ
ին բնորոշ է
եռացնելուց
ռանց սպ

ինները ստ
րտացման 
այնությամբ 
Այս նպատ

ք 3,85% յո
շտ է հաշվ
անարատ և
քայլերն ուն

ված կաթի յ
ումից հետ
տ և յուղազ

թի և յուղազ
ում՝ անար

գերազանց
ում առկա 
ենդանիներ

ցքում և դր
եղամիջոցնե
նակության

ակը ստուգե
անիշ է կա
թյուն:  

, համը, հոտ
 ձեռնարկ
է և ունի բ
թյունը որոշ
է քաղցրավ
ց հետո: Առ
պիտակուցա

անդարտա
նպատակ
կաթ, ապ

տակի համ
ուղայնությա
վարկել 3,2

և յուղազրկվ
նեն հետև

յուղայնությ
ո: Այնուհե
զրկված կա

զրկված կա
րատ կաթի

ցում 
են 

րին 
րան 
երի 

ն և 
ելու 

աթի 

տը, 
կում 
բաց 
շում 
վուն 
ողջ 

ային 

ային 
կով 
պա 
մար 
ամբ 
25% 
ված 
ևյալ 

 
յան 

ետև 
աթի 

աթի 
ի և 



 

ք
ա
4
յո

ե
բ
դ
ի
ն
մ
մ

ե

ա

նորմ

3. Քառ
այն 
3,2%

Հետևաբ

 1

 1

Նշված 
քանակությո
անհրաժեշտ
40%-ոց կաթ
ուղայնությա

Նորմալա
եղանակի 
բաղադրիչն
դեպքում եռ
իսկ կաթնա
ներքին հա
մեծությունն
մեծությունն

Օրինակ
եռանկյունը 

Եռանկյա
անհրաժեշտ

մալացված 

ռակուսու ա
մասնաբա

% յուղայնութ

բար, դրան

000 / 3,8 ·
000 / 3.8 ·
սկզբունքն

ունը նախ
տ է հաշվա
թնասեր, ո
ամբ խառնո

ացվող կա
միջոցով: 

ների յուղա
ռանկյան ա
ասերով նոր
ատվածում 

երի տարբ
երի հիման

կ` երբ Յնոր

լրացվում է

ան եղանա
տ բաղադրի

կաթի յուղա

ջ կողմում 
ժինները (ը

թյամբ նորմ

ց քանակու

· 3,2 = 842

· 0.6 = 158

ները պահպ
ապես հա

արկել միայն
րն անհրա
ուրդ պատր

թնային խ
Այդ նպ

ային մասնա
անկյուններո
րմալացման
ներկայաց

բերությունը
ն վրա կատ

մալացված կաթ 

է ներքոհիշյ

ակի համար
իչների քան

այնության տ

ստացված 
ընդհանուր

մալացված 

ւթյունները 

 կգ անարա

8 կգ յուղազ

պանվում ե
այտնի է 
ն երկրորդ 
ժեշտ է խա
րաստելու հ

առնուրդի 
ատակով 
աբաժիննե
ում տեղադ
ն դեպքում

ցնում են կ
ը: Այդ դեպ

տարում են հ

< Յկաթ, ա
շյալ ձևով: 

ր նախատե
նակությունն
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տարբերութ

թվերն ար
ր մասնաբա
կաթի արտ

կկազմեն՝ 

ատ կաթ՝ 3

զուրկ կաթ՝ 

են նաև ա
և նորմալ
բաղադրիչ

առնել 3,7%
համար:  

բաղադրիչ
պատկերվ

րը: Մասն
դրում են Յկ

՝ Յկաթ, Յկա

կաթնայուղ
պքում եռա
հաշվարկայ

պա Քնորմալ

եսված նյութ
ները: 

թյունը: 

տահայտու
աժինը՝ 3,2
տադրության

,85% յուղայ

0,05% յուղա

այն դեպքե
ացված խ
չի քանակո

% յուղայնութ

չները կար
ված եռան
ավորապես

կաթ, Յնորմալա

աթնասեր և Յա

ղի մեծ և 
անկյան յուր
յին բանաձ

լացված կաթ = 

թական բա

ւմ են անար
+0,6=3,8),
ն համար: 

յնությամբ, 

այնությամբ

երում, երբ
խառնուրդ 
ությունը, oր
թյամբ անա

րելի է հաշ
նկյան ան
ս, անյուղ 

ացված կաթ և Յ
անյուղ կաթ մեծ
փոքր մա

րաքանչյուր
ևերի դուրս

Քկաթ + Ք

ալանսի հա

րատ և յուղ
 որոնք ան

 

բ:  

 բաղադրի
պատրաստ

րինակ` առկ
արատ կաթ

շվարկել նա
նկյուններու

կաթով ն
Յանյուղ կաթ մե
ծություններ

ասնաբաժին
ր անկյունո
ս բերումը:  

Քանյուղ կաթ, ո

վասարումի

ղազուրկ կա
նհրաժեշտ 

իչներից մե
տելու համ
կա է 1000 

թի հետ՝ 10

աև եռանկյ
ւմ նշում 
նորմալացնե
եծություննե
րը: Եռանկյ
ններ ունեց
ում ստացվ

րի ժաման

 

ից որոշում 

աթի 
են 

եկի 
մար 

կգ 
,5% 

յան 
են 

ելու 
երը, 
յան 
ցող 
ված 

նակ 

են 



 

«

ս
շ
պ

ֆ
ա
ե
լի
ա
5

ԿԱԹԻ Մ
ՀՈՄ

«ԿԱԹԻ ՆՈ

Ուսումն

Դասի ն
սերզատում
շահագործո
պատրաստ

Կաթի մ

1. կ

2. ս

3. հ

Կաթի վ
ֆիզիկաքիմ
առողջ կենդ
երանգով, հ
ինի 1027-1
աղտոտված
500 հազար

Անարատ

ԵԽԱՆԻԿԱ
ՄՈԳԵՆԱՑ
ՈՐՄԱԼԱՑՈ

Ժ

առության 

նպատակը՝
, նորմա

ումը և բնո
ելու ժաման

եխանիկակ

կեղտամաք

սերզատում

հոմոգենաց

վերամշակո
միական ցո
դանիներից
հաճելի հոտ
033կգ/մ3, 

ծությունը կ
ր:  

տ կաթի ընդ

ԱԿԱՆ ՄՇԱ
ՑՈՒՄ), ՀԱՄ
ՈՒՄ» ՀԱՍ
ԺԱՄԱՆԱԿ 

արդյունք 

՝ Ունկնդիր
ալացում 
ութագրի «
նակ և այն 

կան մշակո

րումը 

ը 

ումը 

ումը սկսել
ուցանիշներ
ց, առանց կ
տով: Առաջ
ջերմաստի
ազմի 1 լիտ

դունման տա

ԱԿՈՒՄ (ԿԵ
ՄԱՊԱՏԱՍ
ԿԱՑՈՒԹՅ
ԵՎ ԱՅՆ Ի

2. Կատար

րը ներկայա
և հոմոգ

«կաթի նոր
իրականաց

ւմը բաղկա

լու համար
րի հիման վ
կողմնակի հ
ջին դասի կ
իճանն ընդ
տրում 0,3-3
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աղավար ար

ԵՂՏԱՄԱՔՐ
ՍԽԱՆ ՍԱՐ
ՅՈՒՆԸ ԿԱԹ
ԻՐԱԿԱՆԱՑ

րել կաթի վե

ացնի կաթի
գենացում), 
րմալացում»
ցնելու եղան

ացած է երեք

 կատարվ
վրա: Կաթ
համի և հոտ
կաթը պետ
դունման ժա
3մլ և բակտ

րտադրակա

ՐՈՒՄ, ՍԵՐ
ՐՔԱՎՈՐՈՒ
ԹՆԱՅԻՆ 
ՑՆԵԼՈՒ Ե

երամշակու

ի մեխանիկ
համապ

» հասկացո
նակները:

ք պրոցեսն

վում է կաթ
ը պետք է 
տի, գույնը 

տք է ունենա
ամանակ լ

տերիալ աղտ

ան ձեռնարկ

ՐԶԱՏՈՒՄ
ՒՄՆԵՐԸ, Շ
ԽԱՌՆՈՒՐ
ՂԱՆԱԿՆԵ

ւմ: 

կական մշա
պատասխա
ությունը կ

երից, որոն

թի ընդունո
լինի բարձ
պետք է լի

ա 16-180Թ 
ինի մինչև 
տոտվածու

կությունում 

, ՆՈՐՄԱԼ
ՇԱՀԱԳՈՐԾ
ՐԴՆԵՐ ՊԱ
ԵՐԸ 

ակումը (կե
ան սարք

աթնային 

նց մեջ են մ

ում՝ զգայա
ձրորակ, ստ
նի սպիտա
թթվություն
1000C, մե

թյունը 1 մլ-

 

ԼԱՑՈՒՄ ԵՎ
ԾՈՒՄ 
ԱՏՐԱՍՏԵԼ

եղտամաքրո
ավորումնե
խառնուրդն

մտնում՝ 

աբանական
տացված լի

ակ` դեղնավ
ն, խտությո
եխանիկակ
-ում լինի 2

Վ 

ԼՈՒ 

ում, 
երը, 
ներ 

ն և 
ինի 
վուն 
ունը 
կան 
00-



 

օ

ի
հ
դ
մ
բ
կ
չ
կ
Ա

Կաթի ը
օժանդակող

1. կաթի մա

2. մատուց

3. հոսքի կ

4. դեաէրա

5. սերզատ

6. հաստա

7.խտությա

8. հոսքի տ

9. կարգա

Կաթի կ

Կեղտամ
իրականաց
հեռացման 
դեպքում նվ
մածուցիկու
բարձր ջեր
կաթնայուղը
ափսերի պ

կազեինի մ
Արտադրակ

ընդունման 
ղ միջոցներ

մատուցման տ

ցող պոմպը 

կարգավորիչ

ատորը  

տ-կեղտամա

ատուն ճնշմա

ան տվյալներ

տվյալների փ

վորող կափո

կեղտամաք

մաքրումը 
վում է 40-4
և միկրոօր

վազում է կ
թյունը, որ
մաստիճան
ը: Կեղտամ

պատճառով
մասնիկներ
կան ձեռ

և վերամշ
րի առկայու
տարողությո

չը 

աքրիչը 

ան կափույրը

րի փոխանցմ

փոխանցման

ույրները  

քրում և ֆիլ

հանդիսան
450C ջերմա
րգանիզմնե
կաթի կեղտ
ի պատճա
նի դեպքու
մաքրման ժ
վ: Օրինակ,
րի տրամա
ռնարկությո

շակման հա
թյունը, որո

ունը  

ը (կլապանը)

ման հաշվիչ

ն հաշվիչը  

լտրում  

նում է կա
աստիճաննե
երի նվազեց
տամաքրմա

առով էլ մե
ւմ մեխանի
ժամանակ 
 մինչդեռ կ

ագիծը տա
ւններում 
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ամար նախ
ոնց մեջ մտ

)  

ը  

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

աթի մեխա
երի պայմա
ցման համա
ան արդյուն
եխանիկակա
իկական մ
սպիտակո

կաթում մա
ատանվում 

կեղտամա

խատեսված
նում են 
փակման կա

տվյալների ս

հոմոգենիզա

մատուցման

խողովակա

հոսքի հետա

թիթեղավոր

պրոցեսների

անիկական
աններում՝ կ
ար: Նշված
նավետությ
ան մասնի

մասնիկների
ւցները կա

անրէների տ
է 0,1-0,3 

աքրումը 

ծ հիմնակա

ափույրը  

ստուգման կ

ատորը  

ն օժանդակո

վոր սառեցմ

ադարձ բաշխ

ր պաստերիզ

ի կառավար

 մշակման
աթից մեխա
ծ տիրույթի
ունը, քանի
կները վա
ի հետ սկ

աթից չեն ա
տրամագիծ

մկմ մեծ
իրականա

ան սարքա

կափույրը 

ող պոմպը  

ման համակա

խման կափո

զատորը  

րման վահան

ն առաջին
անիկական
ց ցածր ջե
ի որ մեծա
տ են անջ
սում է ան

անջատվում
ծը կազմում
ծության սա
ացնում ե

վորումների

արգ  

ույրը  

նակը: 

ն փուլը, ո
ն մասնիկնե
երմաստիճա
անում է կա
ջատվում, ի
նջատվել ն
մ իրենց փո
մ է 0,8-6 մ
ահմաններո
ն սերզա

ի և 

 

որն 
երի 
անի 
աթի 
իսկ 

նաև 
ոքր 
մկմ, 
ում: 
ատ-



 

կ
ք
ա
կ
գ
ե
ա

մ

կ
խ
հ
մ

կեղտամաք
քառատակ 
աշխատատ
կարողանու
գրեթե ամբ
են բակտո
արդյունավե

Ինքնաթ
մասնիկներ

Նկարում պ

Կաթի ս

Կաթնաս
կաթի մեխա
խտությունն
հանդիսանո
միջոցով: Սե

րիչների օգ
ծալած թ

տար և պ
ւմ են անցն
ողջական հ

ոֆուգերի 
ետությունը 

թափ կեղտ
րի և կաթնա

պատկերված

սերզատում

սերի անջա
անիկական

ներ ունեցո
ում է կաթ
երզատման

գնությամբ: 
թանզիֆի 
ակաս ար
նել թանզի
հեռացումը 
միջոցով, 
կարող է հ

տամաքրիչի
այուղի ան

ծ է ինքնաթա

մ  

ատումը նստ
ն մշակման
ող երկու ֆ
ի յուղայնո
ն համար օպ

Փոքր ձեռն
օգնությամ

րդյունավետ
ֆի համեմ
ժամանակ
որոնց կի
ասնել մինչ

ի (ա) և սե
ջատման պ

ափ կեղտամ
մասնիկնե

տվածքային
ն հաջորդ 
ֆրակցիանե
ւթյունը կա
պտիմալ ջե
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նարկությու
մբ: Սակայ
տ եղանակ
ատաբար 

կակից արտ
իրառման 
չև 98%:  

երզատների
պրոցեսներ

մաքրիչի ափ
երի անջատ

ն և սերզատ
փուլը, որ

երի՝ կաթն
արգավորող
երմաստիճա

ւնները հաճ
յն այս մ
կ, քանի 
մեծ չափե

տադրական
դեպքում 

ի (բ, գ) ափ
րը 

փսեները, որտ
ումը կաթից

տման եղա
ի ընթացք
նասերի և 
ղ եղանակ,
անները գտ

ճախ կիրառ
եթոդը հա
որ փոքր 
րի անցքեր

ն ձեռնարկո
միկրոօրգա

փսեներում

տեղ տեղի է 
: 

անակների մ
ում կաթը 
յուղազուր

, որն իրա
նվում են 4

ռում են կաթ
ամարվում 

չափերի 
րով: Կաթի
ություններո
անիզմների

մ կաթի մե

ունենում մե

միջոցով հա
բաժանվո

կ կաթի: 
կանացվում
0-450C տիր

թի ֆիլտրո
է բավակ
մասնիկնե

ից մանրէնե
ում կատար
 անջատմ

եխանիկակ

եխանիկակա

անդիսանու
ւմ է տարբ
Այս պրոցե
մ է սերզա
րույթում:  

ւմը՝ 
կան 
երը 
երի 
րում 
ման 

կան 

ան 

ւմ է 
բեր 
եսը 

ատի 



 

է
կ
ս
ա
թ
ո
ս
հ

հ
ճ
յո
յո
ձ
կ
պ
ո

Կաթնայ

 յո

 կ

 թ

 կ

Յուղագն
է կաթի սեր
կաթի և ն
սերզատման
անջատման
թթվությունը
ուղեկցվում 
սերզատման
հեղուկ վիճա

Կաթի հ

Կաթի դ
հանդիսանո
ճնշման և 
ուղագնդիկ
ուղագնդիկ
ձևավորված
կաթի պլազ
պլազմա: Այ
որն էլ կանխ

Հերմետիկ 

յուղի անջա

ուղագնդիկ

կաթի պլազ

թմբուկի պտ

կաթի մածո

նդիկների չ
րզատման 
րա պլազմ
ն գործընթ

նը: Սերզատ
ը բերում է 
է սպիտա

ն գործընթ
ակի, որն էլ

հոմոգենաց

դյուրամար
ում է կաթի

60-650C 
կների տր
կների թա
ծ փոքր տ
զմայի սպի
յս գործընթ
խարգելում 

սերզատի տ

ատման արա

կների մեծու

զմայի խտու

տտման ար

ուցիկություն

չափերի մե
պրոցեսը: 

մայի խտո
թացը, մին
տման վրա
կաթի սպի
կուցային հ

թացի վրա
լ նպաստու

ցում  

սությունը 
 մեխանիկա

ջերմաստ
ամագիծը: 
ղանթային 

տրամագծով
տակուցներ

թացը նպաս
է հոմոգենա

տեղակայմա

ագությունը

ւթյունից,  

ւթյունից,  

ագությունի

նից: 

եծացմանը 
Որքան բա
ւթյունը: Հ
նչդեռ հավ
ա ազդում ե

տակուցներ
հատիկներ
: Մյուս կո
մ կաթնայո

բարձրացն
ական մշակ
տիճանների

Բացի դ
միացութ

վ յուղագնդ
րը, իսկ թա
ստում է հոմ
ացված կա
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ան օրինակ 

ը ուղիղ համ

ից և չափսե

և կաթի պ
արձր է չոր 
ետևաբար,

վելյալ մած
են նաև կա
րի կոլոիդ հ
ի գոյացմա

ողմից, բար
ուղի անջատ

նելու նպա
կման մեկ ա
ի պայման
դա, հոմոգ
թյունների
դիկների թ
աղանթային
մոգենացվա
թում սերա

կաթի վերա

մեմատակա

երից,  

լազմայի ա
անյուղ նյո

, բարձր խ
ծուցիկությո
աթի թթվո
հատկությո

ամբ, ինչն 
րձր ջերմա
տմանը սեր

տակով կա
այլ պրոցես
ններում, ո
գենացման
վերադասա

թաղանթներ
ն ֆոսֆատ
ած կաթում
կալման դր

ամշակման ա

անորեն կախ

ավելացմանը
ութերի քա
խտությամբ
ունը խոչըն
ւթյունը և ջ

ունների փո
էլ բացասա

աստիճանը 
րզատման ժ

ատարում
ս: Այն իրակ
որի արդյ

ն ժամանա
ավորում: 
րի ձևավոր
իդների մի
 էմուլսիոն

րսևորմանը

 
արտադրամ

խված է  

ը զուգահեռ
նակը, այն

բ կաթը հ
նդոտում է 
ջերմաստիճ
փոխմանը,

աբար է ան
կաթնայու

ժամանակ: 

են հոմոգե
կանացվում
ունքում փ

ակ տեղի 
Մասնավո

րմանը մա
 մասը անց
ֆազայի կա
:  

մասում 

ռ արագան
քան բարձ
եշտացնում

կաթնայո
ճանը: Բար
, որն, երբե
նդրադառն
ղին բերում

ենացում, ո
մ է 12-15 ՄՊ
փոքրանում

է ունեն
րապես, ն

ասնակցում
ցնում է կա
այունացմա

նում 
ձր է 
մ է 
ուղի 
րձր 

եմն, 
նում 
մ է 

որը 
Պա 
 է 

նում 
նոր 
են 

աթի 
անը, 



 

շ

հ
ո

ք
մ
ս
ա
կ

Հոմոգեն

Հոմոգեն
շուրջ 1 մկմ)

Թարմ կ
հետևանքով
ունենում կա

 յո
  
 մ

Հոմոգեն
քանի որ կ
մածուցիկու
սերակալմա
արագանում
կարող են ն

Կաթի 

նացումը տ

նացման ժա
 և դրանց ա

կաթի պահ
վ կաթի յո
աթի սերակ
ուղագնդիկ
խտությունի
միմյանց մի

նացման ին
կաթնայուղը
թյունը: Ջե

ան արագու
մ է, իսկ 60
ստել հոմոգ

Հոմոգեն

հոմոգենաց

եղի է ունեն

ամանակ յո
անջատման

հպանման ժ
ուղային ֆր
ալում: Ընդ

կների չափե
ից, 
անալու հնա

նտենսիվու
ը ամբողջո
երմաստիճա
ւթյունը: Մի
0-650C-ից 
գենիզատո

նիզատորի տ

ցման պրոց

նում հոմոգ

ուղագնդիկն
ն արագութ

ժամանակ
րակցիան բ
դհանուր առ
երից, 

արավորութ

ւթյունը մեծ
ությամբ ան
անի բարձ
իևնույն ժա
բարձր ջեր
րի կափույր

տեղակայմա
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եսը հոմոգե

ենիզատոր

ների տրամ
թյունն իր հե

կաթնայուղ
բարձրանու
ռմամբ, սեր

թյունից:  

ծանում է ջ
նցնում է հ
ձրացմանը
մանակ, 50
րմաստիճա
րի պատեր

ան օրինակ

ենիզատորի

րներում: 

մագիծը փո
երթին նվազ

ղի և շիճու
ւմ է կաթի
ակալման ա

երմաստիճ
հեղուկ վիճ

զուգընթա
00C-ից ցած

անների դեպ
ին:  

վերամշակմ

ի մխոցների

քրանում է
զում է շուրջ

ւկի խտությ
ի երես, որ
արագությո

անի բարձ
ճակի և փո
աց նվազու
ծր ջերմաս
պքում շիճո

ման արտադ

ց մեկում 

շուրջ 10 ա
ջ 100 անգա

յունների տ
րի արդյուն
ունը կախվա

րացմանը 
ոքրանում 
ւմ է նաև 
տիճանում 
ւկային սպ

դրամասում

 

նգամ (միջի
ամ:  

տարբերությ
նքում տեղի
ած է՝ 

հետ մեկտ
է խառնուր

կաթնայո
սերակալո

իտակուցնե

 
մ 

ինը 

յան 
ի է 

տեղ, 
րդի 
ուղի 
ումը 
երը 



 

(
ն
բ
ա
է
ա
ձ
մ

հ
ց
է
(ն

Հոմոգեն
մածուցիկո

նյութերի պ
բարձր ջերմ
անհրաժեշտ
էներգախնա
արդյունավե
ձևավորվում
մածուցիկու

Կաթի ս

Ստանդա
հարաբերա
ցուցանիշնե
է առավել կ
նորմալացո

1. Խ

2. Ն

Ան

Ա

նացման ա
ւթյուն, խտ

պարունակու
մաստիճան
տ է կիր
այողության
ետության ի
մ են սպիտ
թյան և խտ

ստանդարտ

արտացում
կցության հ

երին: Այս ա
կիրառվող 
ումը) կատա

Խառնելու ճ

Նորմալացո

նարատ 
կաթ 

Անարատ կա

արդյունավե
տություն, թ
ւթյան ավե
, ինչը պայ
րառել հո

ն հետ: 
իջեցմանը, 

տակուցների
տության ավ

տացում (նո

ը կաթի
համապատ

առումով, կա
եղանակն 

արվում է եր

ճանապարհ

ումը  

աթ 

ետությունը
թթվություն, 
ելացման դ
յմանավորվ
ոմոգենացմ
Կաթի բա
քանի որ թ

ի միցելներ
վելացումը և

որմալացու

ի բաղա
տասխանեցո
աթնայուղի
արտադրա

րեք հիմնակ

հով՝  

Յուղա
կաթ կա
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կախված
յուղի և չո

եպքում ան
ված է մածո
ման ցածր
արձր թթվ
թթու կաթո
, ինչը խոչ
ևս իջեցնում

ւմ)  

ադրամասեր
ումն է պատ
պարունակ

ական ձեռն
կան եղանա

 

 

 

 

զուրկ 
ամ սեր 

է նաև կա
որ նյութեր
նհրաժեշտ
ուցիկության
ր ճնշումն
վությունը
ում սպիտա
ընդոտում
մ է հոմոգե

րի պար
տրաստի կ
կության հա
արկություն

ակներով, ն

Կաթնա

Նորմալա

աթի հատկ
ի պարունա
է կիրառե

ն ավելացմ
ներ, որը 

հանգեցնո
ակուցների կ

է հոմոգեն
նացման ա

րունակությա
աթնամթեր

ամապատա
ններում: Կա
ներառյալ՝ 

Նո
կաթ

ասեր

ացված կաթ

ություններ
ակություն):
լ հոմոգենա

ման հետ: Մ
պայման

ում է հո
կայունությո
ացման պր

արդյունավե

ան և/կ
րքի համար
սխանեցում
աթի ստան

որմալացվա
թ (խառնուր

թ 

ից և կազմ
 Յուղի և
ացման ավ
Միաժաման
նավորված
ոմոգենացմ
ունը ցածր
րոցեսը: Կա
տությունը:

ամ դրա
ր սահմանվ
մը համարվ
նդարտացո

ած 
րդ) 

մից 
չոր 

վելի 
նակ 

է 
ման 
է և 

աթի 

անց 
ված 
վում 
ումը 
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պ

կ
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բ
ե
մ
տ
ց
գ
մ
կ
ա
ջ
մ
ժ
ֆ
ջ
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3. Ա
ի

Ուսումն

Դասի ն
ջերմամշակ
պաղեցում՝ 

Կաթի ջ

Կաթի ջ
կաթի միկր
նպատակով
բազմացման
ելակետային
մի շարք փ
տևողություն
ցանկալի է 
գործոնների
միկրոֆլորա
կայուն ախտ
այս մանրէն
ջերմային մշ
մանրէների՝
ժամանակ 
ֆոսֆատազ
ջերմաստիճ
ռեժիմներ՝  

 ե

Արտադրակ
իրականաց

առության 

նպատակը
կման ռեժի
պահպանե

ջերմային մ

երմային մշ
րոֆլորայում
վ: Այն ոչ 
ն հուսալի
ն սննդային

փոփոխությ
նից: Պան
կիրառել հ

ի հետ: Ջե
այի ոչնչաց
տածին ման
ների որոշո
շակման նկ
՝ աղիքայի
կաթի ջե

զա ֆերմեն
ճանից և տ

երկարատև

Անար
կաթ

Նորմա
կ

կան մեծ ձե
ումը՝ 

ԿԱԹԻ ՋԵ

արդյունք 

ը՝ Ունկնդի
իմները՝ ըս
ելով պաղեց

մշակում  

շակումն իր
մ պարունա
միայն պե

ի կասեցու
ն արժեքը: 
ուններ, որ

նրագործութ
համեմատա
երմային մ
ման աստ
նրէներ են 
ւմը բավակ

կատմամբ կ
ին ցուպիկ
երմային մ
նտի առկա
տևողություն

և պաստերա

ատ 
թ

ալացված 
կաթ 

եռնարկությ

ՐՄԱՄՇԱԿ

2. Կատար

իրը իրակա
ստ տեխնո
ցման ռեժիմ

րականացվ
ակվող ման
ետք է ապ
ւմը, այլև 

Այնուամեն
րի աստիճ
թյան և 

աբար ցածր
մշակման ա
իճանով: Ա
հանդիսան

կան բարդ 
կայունությո
կների ոչն
մշակման 
այությունը, 
նից, տարբ

ացում՝ 63-6
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ուններում 

ԿՈՒՄ, ՋԵՐ

րել կաթի վե

անացնի կա
ոլոգիական
մները և կա

վում է ջերմա
նրէների վե

պահովի մի
առավելագ

նայնիվ, կա
անը կախ
կաթնաշոռ
ր ջերմային
արդյունավ
Այս առումո
նում տուբե
է, ջերմայի
ուն ցուցաբ
նչացման 
համեմատա
քանի որ

բերում են 

65օC-ում՝ 30

արդյունավ

ՐՄԱՄՇԱԿ

երամշակու

աթի ջերմա
ն հրահանգ
աթի պահպ

ային տարբ
եգետատիվ

իկրոօրգան
գույն կերպ
աթը ջերմա
ված է պա

ռային մթե
ն ռեժիմներ
վետությունը
ով, ջերմայ
րկուլյոզի բ
ն մշակման
երող մեկ ա
աստիճանո
աբար ցա
ր այն քայ

ջերմային 

0 րոպե տև

վետ է կաթի

ՄԱՆ ՌԵԺ

ւմ: 

ամշակում, 
գների և 
անման պա

բեր տեղակ
վ և ախտա
իզմների կ
պով պետ

ային մշակմ
աստերացմ
երքների ա
ր, սակայն 
ը պայման
ին մշակմա

բակտերիա
ն արդյունա
այլ տեսակի
ով: Պանի
ծր ջերմա
քայվում է
մշակման 

ողությամբ 

Կաթ

Յուղազ

ի մասնակի

ԺԻՄՆԵՐԸ 

հետևի և
պահանջնե

այմանները:

կայանքների
ածին ձևեր
կենսագործ
ք է պահ

ման հետևա
ան ջերմա

արտադրութ
դա կապվա
ավորված 
ան նկատմ
ները: Սակ

ավետություն
ի պատկան
իրների ա

աստիճանի 
է 72-74օC-ո

(պաստեր

 

թնասեր 

զուրկ կաթ 

ի սերզատմ

 

և կարգավո
երի և կա
: 

ի օգնությա
րի ոչնչացմ
ծունեության
հպանի կա
անքով կրու
աստիճանից
թյան համ
ած է տարբ
է ախտած

մամբ առա
կայն, քանի
նը որոշում

նող ախտած
րտադրությ

ցուցանիշ
ում: Կախվ
ացման) եր

ման 

որի 
աթի 

ամբ՝ 
ման 
ն և 
աթի 
ւմ է 
ց և 
մար 
բեր 
ծին 

ավել 
 որ 

մ են 
ծին 
յան 
շ է 
ված 
րեք 



 

և
Ո
վ
պ

 

 կ

 ա

Կաթի ջե
և ստերի
Ուլտրապաս
վայրկյան տ
պայմաններ

Պաստե
1. կաթի
2. մատ
3. հոսք
4. տաք
5. սերզ
6. տաք
7. մատ
8. խողո
9. տաք
10. պաղ
11. պաղ
12. հոսք
13. կառա
14. ինչպ

կարճատև պ

ակնթարթա

երմային մշ
իլացումը՝ 
ստերացում
տևողությա
րում՝ 10-40 

րացնող տե
ի մատուցմա

տուցող պոմպ
քի կարգավոր
քացման ռեգ
զատ-կեղտա
քացման սեկց
տուցման օժա
ովակավոր ս
ք ջրի մատուց
ղեցման ռեգե
ղեցման սեկց
քի հետադար
ավարման վ

պես նաև ջեր

պաստերաց

ային պաստ

շակման առ
ջերմային

մն իրական
ամբ, մինչդ

րոպե տևո

եղակայանք
ան տարողութ
պը, 
րիչը,  
եներացիոն 
մաքրիչը, 
ցիան,  

անդակող պո
սառեցման հ
ցման համա
եներացիոն ս
ցիաները,  
րձ բաշխման

վահանակը, 
րմային տվյա

ցում՝ 74-78

երացում՝ 8

ռանձին եղա
ն մշակմ
նացնում ե
եռ ստերի
ղությամբ: 

քի ամբողջ
թյունը 

սեկցիան, 

ոմպը,  
համակարգը

ակարգը,  
սեկցիան, 

ն կափույրը,

ալների փոխա
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օC-ում՝ 15-2

85-87օC-ում

անակներ ե
ման առա
են 135-150օ

լացումը կ

ական կազ

ը, 

անցման հաշ

20 վայրկյա

մ՝ առանց տ

են հանդիս
ավել բա
օC ջերմաս
ատարվում

զմը, որը նե

շվիչը (Ա) և ճ

ան տևողութ

տևողության

անում նաև
արձր ռեժ
ստիճանայի
մ է 105-120

երառում է.

ճնշման հաշ

թյամբ  

ն:  

և ուլտրապա
ժիմների 
ին պայման
00C ջերմա

շվիչը (Բ): 

աստերացո
կիրառմա

ններում՝ 2
աստիճանա

ումը 
ամբ: 
2-20 
ային 



 

 

պ
մ
մ
ա
և
հ
փ
ա
ս
ն
ս
կ
հ
ն
ջ
ջ
 

Կաթի պ

Կաթի ո
պահպանմա
մանրէասպա
միկրոֆլորա
առկայությո
և պահպան
հետագա վ
փոփոխությ
արագությու
սպիտակուց
նկատմամբ
ստանում 
կատարմամ
հանդիսանո
նվազագույն
ջերմաստիճ
ջերմաստիճ

պաղեցում  

որակը և դ
ան տևողո
ան հատկո

այում: Մի
ւնը նպաստ

նում են այդ
վերամշակմ

ուններ չեն
ւնը: Ֆերմե
ցի և կա
: Իսկ բա
են ջերմա

մբ: Հարկ է
ում 37օC-ը, 
նի 0-4օC-ու
ճանային պ
ճանային պ

Կ

դրա բակտ
ւթյունից և

ություններո
իևնույն ժ
տում է ման
դ նպատա
ան համար

ն կատարվո
ենտների մ
թնայուղի 
կտերիանե

աստիճանի
է նշել, որ ֆ
որոնց կեն

ւմ: Սակայն
պայմաններ

այմաններո
 

Կաթի թիթե

տերիցիդ հա
և ջերմաստ
ով, որը կա
ամանակ, 
րէների բա
կի համար
ր: Այդ ջերմ
ում, քանի
մասնակցու

հիդրոլիզը
երն իրենց
ց կախում

ֆերմենտնե
սագործուն

ն ֆերմենտ
ում: Օրինա
ում: 
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եղավոր պա

ատկություն
տիճանից: 
անխարգելո

կաթի 
ազմացմանը

 նախատե
մաստիճան
որ զգալիո

ւթյամբ տե
ը, զգայուն

աճի և զ
մ ունեցող
րի մեծամա

նեությունը ո
ների մի շա

ակ` փսիխր

աստերիզատ

նների պա
Կաթի բա

ում է մանր
պահպանմ
ը: Այդ նպա
սված տար

ններում կա
որեն դանդ
ղի ունեցող
ն են ջեր

զարգացման
ղ նման
ասնության
որոշակիոր
արք տեսա
րոֆիլ ֆերմ

տոր 

հպանումը 
ակտերիցիդ
րէների աճ
ման բարձ
ատակով կա
րողությունն

աթի որակի
աղում է քի
ղ ռեակցիա
րմաստիճա
ն համար
կենսաքիմ
համար օպ

րեն նվազու
ակներ կարո
մենտները կ

զգալիորե
դ նյութերն 
ը և զարգ
ձր ջերմա

աթը պաղեց
ներում մին
ի վրա ազդ
իմիական ռ
աները, մա
անի փոփո

անհրաժեշ
միական ռ
պտիմալ ջեր
ւմ է 25օC-ու
ող են գործ
կենսագործ

են կախված
օժտված

ացումը կա
աստիճաննե
ցնում են 2-8
չև 10-12 ժ

դող խորքա
ռեակցիանե
սնավորապ

ոխություննե
շտ էներգի
ռեակցիանե
րմաստիճա
ւմ և հասնո
ծել նաև ցա
ծում են 7-1

ծ է 
են 

աթի 
երի 
80C 
ամ՝ 

ային 
երի 
պես 
երի 
իան 
երի 

ան է 
ւմ է 
ածր 
5օC 
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ՄՈԴՈՒԼ 4. ԼՈՌԻ, ՉԱՆԱԽ, ՍՈՒԼՈՒԳՈՒՆԻ, ՉԵՉԻԼ ԵՎ ՀՈՐԱԾ ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ 
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ: ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀՈՒՄՔԻ 
ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ: ԿԱԹԻ ՊԱՆՐԱՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ԴՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Ներկայացնել պանիրների արտադրության ընդհանուր և 
մասնավոր տեխնոլոգիան 

Դասի նպատակը՝ Նպատակը՝ Ունկնդիրը բնութագրի պանիրների արտադրությունում 
կիրառվող ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիաները, ներկայացնի պանիրների արտադրության 
համար օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի բնութագրերը, կաթի 
պանրապիտանելիությունը և դրա ազդող գործոնները: 

Պանիրների դասակարգումն ըստ տեսակների  

Ըստ Զ.Դիլանյանի պանիրները դասակարգվում են ըստ մակարդման եղանակի՝ 

1) Շրդանանաֆերմենտային 

 պինդ (Շվեյցարական, Հոլանդական, Չեդդեր, Գաուդա) 

 փափուկ (Ռոկֆոր, Կամամբեր) 

 աղաջրային (Չանախ, Լոռի, Հայկական, Բրինզա, Չեչիլ, Սուլուգունի) 

2) Կաթնաթթվային 

Պանիրը սննդային, էներգետիկ և կենսաբանական ցուցանիշներով բարձրարժեք սննդամթերք 
է: Այն պարունակում է մեծ քանակությամբ դյուրամարս սպիտակուցներ, կաթնայուղ, հանքային 
նյութեր, ջրալույծ և ճարպալույծ վիտամիններ, որոնք հիմնականում լավ են յուրացվում օրգանիզմի 
կողմից:Սպիտակուցները հանդիսանում են ցանկացած պանրի համար անհրաժեշտ և առավել 
արժեքավոր բաղադրիչը: Կախված չոր նյութերի պարունակությունից, դրանց քանակությունը 
պանրում տատանվում է 3-40% սահմաններում: Պինդ պանրին բնորոշ կոնսիստենցիայի ստացման 
համար սպիտակուցի պարունակությունը չպետք է լինի 24%-ից ցածր: Ավանդական տեխնոլոգիայով 
պատրաստվող պանիրների արտադրության ժամանակ, շիճուկային սպիտակուցների մեծ մասն 
անցնում է շիճուկի մեջ, որի հետևանքով դրանց պարունակությունը պանրում կազմում է ընդհանուր 
սպիտակուցների միայն 2-3%-ը, իսկ մնացած մասը կազմում է կազեին սպիտակուցը: Պանրի 
սպիտակուցները գրեթե 100%-ով դյուրամարս են, քանի որ դրա հասունացման ընթացքում 
կազեինի տրոհման արդյունքում առաջանում են ջրալույծ պեպտիդներ և ազատ ամինաթթուներ:  

Կաթնաշաքարի մեծ մասը, որն հանդիսանում է կաթի հիմնական ածխաջուրը, 
պանրազանգվածի մշակման ժամանակ գրեթե ամբողջությամբ անցնում է շիճուկի մեջ, որի 
հետևանքով շատ պանրատեսակներում առկա են ածխաջրերի հետքային մնացորդները: 
Այնուհետև, կաթնաշաքարի մնացած քանակությունները, մակարդի մանրէների ներգործության 
շնորհիվ, փոխակերպվում են կաթնաթթվի: Այս հատկության շնորհիվ, պանիրները կարող են 
սպառվել նաև այն մարդկանց կողմից, ովքեր ունեն կաթնաշաքարի նկատմամբ անհատական 
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անտանելիություն: Սա համարվում է կարևոր գործոն, հաշվի առնելով, որ հաշվարկային 
տվյալներով չափահաս բնակչության մոտ 70%-ն ունի նման համախտանիշ: Պանրում ճարպի 
բաղադրությունը տատանվում է՝ կախված օգտագործված կաթից և պանրի պատրաստման 
տեխնոլոգիայից: Սննդային տեսանկյունից, պանրում առկա ճարպի դյուրամարսելիությունը 
տատանվում է 88-94% միջակայքում: Պանրի ճարպը սովորաբար պարունակում է 66% հագեցած, 
30% մոնոհագեցած և 4% պոլիհագեցած ճարպաթթուներ: Պանրում խոլեստերոլի բաղադրությունը 
կախված է ճարպի բաղադրությունից, որի պարունակությունը տատանվում է 10-100մգ/100գ 
հաշվով, կախված պանրատեսակից: Առողջական տեսանկյունից, սննդային խոլեստերոլն ունի 
առավել քիչ ազդեցություն արյան խոլեստերոլի վրա, քան սննդային հագեցած ճարպաթթուները: 
Ճարպալույծ վիտամինների կոնցենտրացումը պանրում պայմանավորված է նույն գործոններով, 
ինչ-որ ճարպի բաղադրության դեպքում: Դրանց մեծ մասը պահպանվում են պանրի ճարպում: 
Մյուս կողմից, ջրալույծ վիտամինների պարունակությունը հիմնականում առավել ցածր է, քան 
կաթում, քանի որ դրանք անցնում են շիճուկի մեջ պանրազանգվածի մշակման ընթացքում: 
Ընդհանուր առմամբ, շատ պանրատեսակներ հանդիսանում են վիտամին A-ի, B2-ի, B12-ի և 
առավել քիչ, B9-ի աղբյուր: Պանիրը պարունակում է վիտամին C-ի աննշան քանակներ: Պանիրը 
հանդիսանում է նաև մի շարք հանքային նյութերի, մասնավորապես կալցիումի, ֆոսֆորի և 
մագնեզիումի սննդային աղբյուր: Օրինակ, 100գ պինդ պանիրը պարունակում է 800մգ կալցիում:  

Պանրագործությունում օգտագործվող հիմնական հումքի և օժանդակ նյութերի օգտագործումը 
կարգավորվում է ՀՀ օրենքներով, կանոնակարգերով և/կամ չափորոշիչներով: Արտադրությունում 
կիրառվող հիմնական և օժանդակ նյութերի մեջ են մտնում.  

1) գյուղատնտեսական տարբեր կենդանիներից ստացված կաթը, որին բնորոշ են 
պանրապիտանի կաթի հատկությունները  

2) կաթի սերզատումից ստացված կաթնասերը և անյուղ կաթը  
3) պանրի շիճուկից անջատված շիճուկային սպիտակուցները՝ չոր նյութերի առնվազն 20% 

մասնաբաժնով  
4) պանրի շիճուկի սերզատումից ստացված շիճկասերը  
5) քաղցր սերուցքային կարագի արտադրությունից ստացված թանը  
6) բակտերիալ մակարդները  
7) կաթը մակարդող և այլ հատկություններ ունեցող ֆերմենտները  
8) աղերը, որոնք վերականգնում են կաթում կալցիումի բալանսը  
9) աղերը, որոնք կանխարգելում են անցանկալի միկրոօրգանիզմների կենսագործունեությունը  
10) թթուները, որոնք օգտագործվում են առանձին կամ կաթնաթթվի հետ համատեղ  
11) գունանյութերը և սպիտակեցնող միացությունները  
12) համեմունքները և խոտաբույսերը  
13) ապխտող բուրավետիչները  
14) ալկոհոլային հավելումները, այդ թվում՝ գարեջուրը, գինին, լիկյորը և այլն  
15) այլ հավելումները, այդ թվում՝ մրգերը, վետչինան և այլն  
16) խմելու ջուրը  
17) պանրի փաթեթավորման նյութերը և տարաները:  
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Կաթում կալցիումը գտնվում է ջրալույծ, կոլոիդային և կապված վիճակներում, որոնց միջև առկա 
հավասարակշռությունը կրում է բավական անկայուն բնույթ, մինչդեռ դրանից կախված է 
հաջողված մակարդման գործընթացը: Երբ կաթի կալցիումային հավասարակշռությունը խախտվում 
է ջերմային մշակման, պաղեցման և/կամ կաթի կազմի շեղումների հետևանքով, ապա այն 
սովորաբար վերականգնում են կալցիումական աղերի ավելացմամբ, որի արդյունքում կրճատվում է 
կաթի մակարդման տևողությունը: Կալցիումական աղի անհրաժեշտ հաշվարկը և դրա ավելացումը 
կաթնային խառնուրդին պետք է կատարել ճշգրտորեն, քանի որ դրա հավելյալ ավելացումը կարող 
է հանգեցնել αs- և κ-կազեինային կոմպլեքսի քայքայմանը: Այդ դեպքում, αs-կազեինը այլևս 
պաշտպանված չի լինում κ-կազեինի միջոցով ու անցնում է նստվածք: Մյուս կողմից, կալցիումի 
քլորիդի անբավարար ավելացումը կաթին հանգեցնում է կոպիտ, ոչ էլաստիկ կոնսիստենցիայով 
մակարդվածքի ձևավորմանը: Մակարդման ցանկալի ընթացքի ապահովման համար կաթին 
0,02%-ից ավելի կալցիումի քլորիդ ավելացնելու անհրաժեշտությունը հազվադեպ է կիրառվում, 
անգամ երբ ընդունված կաթը ենթարկվում է ինտենսիվ ջերմային մշակման: Պեպսինի 
օգտագործման դեպքում կարելի է օգտագործել կալցիումի երկհիդրոֆոսֆատ [Ca(H2PO4)2], որի 
0,01% ավելացումը կաթին կրճատում է մակարդման տևողությունը 18-30 րոպեով, իսկ 0,04%-ի 
ավելացումը՝ մինչև 9 րոպեով:  

Պաղեցված կաթի (4-500C) երկարատև պահպանման ընթացքում լուծելի կազեինի 
պարունակությունը կաթում կարող է հասնել մինչև 15%, սակայն կալցիումական աղերի ավելացումը 
թույլ է տալիս մեծացնելու կազեինային կոմպլեքսների չափերը: Կովի կաթում սովորաբար առկա է 
լինում 0,123% կալցիում, մինչդեռ կաթի առավելագույն արդյունավետությամբ մակարդման համար 
անհրաժեշտ է կալցիումի 0,142% պարունակություն, որի պատճառով սովորաբար ավելացնում են 
0,02% կալցիումի քլորիդ՝ կաթի ցանկալի շրդանային մակարդումն ապահովելու համար:  

Մի շարք պանիրների արտադրության ժամանակ դրանց հասունացման ընթացքում 
գազագոյացնող միկրոօրգանիզմների կենսագործունեությունը կանխարգելելու համար կիրառում են 
նատրիումի նիտրատ (սելիտրա), որի քանակությունը 100 կգ կաթի հաշվով սովորաբար կազմում է 
20-30 գրամ: Սակայն, նիտրատի վերածումը նիտրիտի կարող է պանրում առաջացնել գույնի հետ 
կապված արատներ, որը տեղի է ունենում սելիտրայի և որոշակի ամինաթթուների միջև տեղի 
ունեցող ռեակցիաների հետևանքով: Այս հանգամանքով պայմանավորված մի շարք երկրներում 
առկա են սելիտրայի կիրառման սահմանափակումներ: Բացի դա, նիտրիտների հնարավոր 
առաջացման հետ կապված ենթադրյալ քաղցկեղածին հատկությունների ի հայտ գալը հանգեցրել է 
լրացուցիչ սահմանափակումների կիրառմանն առանձին երկրներում:  

Սպառողների համար մրցունակ արտադրանք թողարկելու համար կարևոր գործոն է 
հանդիսանում կաթի և պանրի գույնը: Կաթի գույնը ձևավորվում է ռիբոֆլավինի և կարոտինային 
պիգմենտի շնորհիվ, որոնց քանակությունները տատանվում են կախված սեզոնայնությունից: 
Միևնույն ժամանակ, պանրի արտադրական ձեռնարկություններն աշխատում են թողարկել 
միևնույն գույնի առկայությամբ պանիր ողջ տարվա ընթացքում, որի համար բնական ծագում 
ունեցող գունանյութերի ավելացումը կիրառվում է պանիրների թույլ արտահայտված գույնի 
ամբողջական ապահովման համար: Այդ նպատակով պինդ պանիրների արտադրության համար 
կարող է օգտագործվել կարոտին գունանյութը, որն ունի բնական ծագում, սակայն դրա 
պարունակությունը չպետք է հանգեցնի պանրի խիստ արտահայտված գույնի առաջացմանը: 
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Կաթի պանրապիտանիության վրա ազդող գործոնները  

Պանրագործության համար օգտագործվող կաթի ցուցանիշներին ներկայացվում են որոշակի 
պահանջներ, որոնք ասոցացվում են «պանրապիտանի կաթ» հասկացության հետ: Կաթը 
համարվում է պանրապիտանի, եթե դրանից հնարավոր է պատրաստել անհրաժեշտ քիմիական, 
օրգանոլեպտիկ և հիգիենիկ ցուցանիշներով ու սահմանված ելքով պանիր՝ պահպանելով 
կենսատեխնոլոգիական և հիգիենիկ նորմերի պահանջները: Պանրապիտանի կաթը պետք է զերծ 
լինի քիմիական և մանրէաբանական աղտոտվածությունից, որոնք կարող են վտանգ ներկայացնել 
մարդու առողջությանը և բացասաբար ազդել պանիրների օրգանոլեպտիկ ցուցանիշների 
ձևավորման վրա: 

Պանրապիտանի կաթին բնորոշ են երկու հիմնական հատկանիշներ, ներառյալ.  

1. կաթի արագ մակարդման ունակությունը՝ կաթնախմորիչ մանրէների ազդեցությամբ, որի 
արդյունքում պետք է ձևավորվի պանրի պինդ մակարդվածք՝ շիճուկի հեշտ անջատման և 
կաթնայուղի պահպանման հատկություններով,  

2. կաթի բարենպաստ միկրոֆլորայի առկայությունը՝ մանրէների աճի և զարգացման համար, 
որն անհրաժեշտ է պանիրների օրգանոլեպտիկ ցուցանիշների ձևավորման համար: 

Պանրապիտանիությունը կախված է ոչ միայն կաթի կազմից և հատկանիշներից, այլև 
պանիրների արտադրության կենսատեխնոլոգիական առանձնահատկություններից: Օրինակ, 
կաթնաթթվային և պինդ պանիրներին ներկայացվող կաթի պահանջները խիստ տարբերվում են 
միմյանցից: Մասնավորապես, պինդ պանիրների արտադրության ժամանակ օգտագործվող 
պանրապիտանի կաթին ներկայացվող կարևորագույն ցուցանիշներ են համարվում 
կարագաթթվային մանրէների սպորներով աղտոտվածությունը և շրդանաֆերմենտի 
մակարդունակությունը, մինչդեռ կաթնաթթվային պանիրների արտադրության ժամանակ դրանք 
էական դեր չեն խաղում:  

Գրականության մեջ կիրառվում են «կաթի նորմալ կազմ» և «կաթի ոչ նորմալ կազմ» 
հասկացությունները: Կաթի նորմալ կազմը բնորոշ է առողջ, լիարժեք կերակրմամբ ապահովված 
կենդանիներից ստացված կաթին, որը հավաքվել է ծնի ժամկետից նվազագույնը յոթ օր հետո և 
ցամաքի շրջանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ: Տնտեսություններից հավաքված կաթի նորմալ կազմը և 
հատկանիշները տատանվում են կախված կովերի ցեղատեսակից, լակտացիայի շրջանից, 
կերակրումից և այլ գործոններից, որը սովորաբար համարվում է պանրապիտանի կաթ: 
Պանրագործության հիմնական խնդիրներից մեկը տնտեսություններից հավաքված կաթի կազմի և 
հատկանիշների պահպանումն է մինչև դրա տեղափոխումը պանրի մակարդման համար 
նախատեսված տարողություններ: Դա համարվում է բարդ առաջադրանք, քանի որ կաթը 
համարվում է արագ փչացող սննդամթերք, սակայն դրա իրականացումը հանդիսանում է 
բարձրորակ պանրի արտադրության նախապայմաններից մեկը:  

Ոչ նորմալ կազմով կաթը բնորոշվում է մի շարք միացությունների առկայությամբ, որոնք 
բացակայում են նորմալ կազմով կաթում: Դրանք կարող են փոխանցվել ինչպես կաթի սինթեզման 
կամ կթի կազմակերպման ընթացքում, այնպես էլ հիվանդ կենդանիներից կաթի ստացման կամ 
վատ կերակրման ժամանակ: Պանրի արտադրության նպատակով ոչ նորմալ կազմով կաթի 
օգտագործումը կախված է կաթի կազմի և հատկանիշների փոփոխության աստիճանից և բնույթից, 
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ինչպես նաև պանրի տեսակից: Օրինակ, պինդ պանիրների արտադրությունում սովորաբար չեն 
օգտագործում ցածր կարգին բնորոշ հատկանիշներով կաթ: Ոչ նորմալ կազմով կաթին բնորոշ 
հատկությունները հիմնականում հնարավոր չի լինում վերացնել կաթի վերամշակման ընթացքում:  

Կաթի պանրապիտանիության և պինդ պանիրների ելքի ապահովման գլխավոր գործոն է 
հանդիսանում կազեինի պարունակությունը կաթում, որի մասնաբաժինը նորմալ բաղադրությամբ 
կաթում կազմում է ընդհանուր սպիտակուցների պարունակության 75-85%-ը: Կազեինի բարձր 
պարունակությամբ կաթում առկա են կալցիումի և ֆոսֆորի բարձր քանակություններ, որը 
հանգեցնում է համեմատաբար բարձր տիտրվող թթվության և խտության ցուցանիշների 
ձևավորմանը, շրդանային մակարդման ու շիճկանջատման գործընթացների արագացմանը, 
կաթնայուղի և սպիտակուցների արտադրական կորուստների նվազեցմանը, կաթի 
ֆիզիկաքիմիական հատկանիշների լավացմանը: Քանի որ կազեինի պարունակությունը կաթում 
որոշելու համար կապված է առանձին դժվարությունների հետ, արտադրություններում հաճախ 
կիրառվում է կաթի ընդհանուր սպիտակուցների ցուցանիշը (որը չպետք է լինի ցածր 3,2%-ից 
պանրապիտանի կաթի դեպքում) կամ կաթի չոր նյութերի մասնաբաժինը (որը չպետք է լինի ցածր 
8,3%-ից պանրապիտանի կաթի դեպքում): Պինդ պանիրների արտադրության համար կաթի 
օպտիմալ տիտրվող թթվությունը կազմում է 18-190Թ, իսկ ակտիվ թթվությունը՝ 6.6: Կաթի ցածր 
տիտրվող թթվությունը վկայում է դրա անհասության կամ ոչ նորմալ կազմի առկայության մասին: 
Ոչ նորմալ կազմով կաթի կարգավորումը սովորաբար հնարավոր չի լինում իրականացնել, որը 
հիմնականում առաջանում է կենդանիների անբավարար կերակրման կամ կենդանիների մոտ 
առանձին հիվանդությունների առկայության դեպքում: Ոչ հասուն կաթի կարգավորման համար 
կազմակերպում են դրա հասունացման գործընթացը կամ այն խառնում են հասուն կաթի հետ: Ոչ 
պանրապիտանի կաթի կարգավորման համար կիրառում են մի շարք եղանակներ.  

1) Կաթնաթթվային մակարդների ավելացում 0,1-1%-ի չափով,  

2) Կաթի ջերմային մշակում 72-740C-ում,  

3) Լուծույթի ձևով սելիտրայի ավելացում՝ 10-30 մլ՝ 100 կգ կաթի հաշվով,  

4) Կալցիումական աղերի ավելացում՝ 20-40 գրամ 100 կգ կաթի հաշվով:  

Պանիրների արտադրության մի շարք տեխնոլոգիական գործընթացներ ընդհանուր են 
պանիրների համար, որոնք ներառում են. կաթի հասունացումը, կաթի մակարդումը, մակարդվածքի 
կտրատումը /պանրահատիկի ստացումը, պանրազանգվածի երկրորդ տաքացումը, մակարդվածքի 
մշակումը, աղադրումը և մամլումը: Կաթի ընդունումից, գնահատումից և տեսակավորումից հետո 
այն ենթարկում են կեղտամաքրման կենտրոնախույս կեղտամաքրիչների միջոցով: Անցանկալի 
միկրոֆլորայի զարգացումը կասեցնելու համար կաթը ենթարկում են առաջնային ջերմային 
մշակման: Կաթը պաղեցնում և պահպանում են 2-6 աստիճանում: Պաղեցված կաթին ավելացնում 
են 0.1-0.3 տոկոս բակտերիալ մակարդ և պահում 8-10 ժամ՝ թթվությունը բարձրացնելով 2-3 
աստիճան Թյոռներով, ավելացնում են 0.3-0.4 գրամ շրդանաֆերմենտ կամ պեպսին 100 կգ կաթի 
հաշվով՝ սառը ֆերմենտացիայի համար, որի ժամանակ կազեինը վեր է ածվում պարակազեինի և 
արագացնում են մակարդման գործընթացը: Հասունացումից հետո կաթը նորմալացնում են՝ ելնելով 
պատրաստի պանրի յուղայնությունից, յուղ-սպիտակուց հարաբերությունից: Նորմալացնելուց հետո 
կաթը պաստերացնում են 72-74 աստիճանում 15-20 վրկ. տևողությամբ և պաղեցնում մինչև 
մակարդման օպտիմալ ջերմաստիճանը՝ 33-35 աստիճան: Ավելացնում են կաթնաթթվային 
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մանրէներից պատրաստված մակարդ 0.3-5 տոկոսի սահմաններում և 10-40 գրամ CaCL2 2-2.5 
գրամ շրդանաֆերմենտ կամ պեպսին 100 կգ կաթի հաշվով, որից հետո թողնում են հանգիստ 
վիճակում մինչև մակարդվածքի ձևավորման ավարտը: Պանրագործության մեջ կաթի մակարդման 
օպտիմալ ջերմաստիճանը տատանվում է 28–35 աստիճանում: Մակարդման տևողությունը 
կախված է կաթի հասունացման աստիճանից, կաթ մակարդող ֆերմենտների քանակից, կաթի 
յուղայնությունից, սպիտակուցների, կաթնաշաքարի, մակրո և միկրոտարրերի քանակից և այլն: 
Պանրի մակարդվածքի ստացումից հետո, այն ենթարկվում է հետագա, մշակման, շիճուկի 
անջատման և մակարդվածքի մշակման համար: 

Մակարդուկի մշակումը: Մակարդուկը ստանալուց հետո որոշում են նրա պնդացման 
աստիճանը, որի համար մակարդուկի վերևի մասը 3-5սմ հաստությամբ շրջում են: Եթե կտրվածքը 
սուր է, և անջատվում է բաց դեղնավուն գույնի, առանց սպիտակուցի փաթիլների շիճուկ, 
նշանակում է մակարդուկը պատրաստ է հետագա մշակման: Պատրաստի մակարդվածքը 
կտրատում են 2-30մմ չափսերի՝ կախված պանրի տեսակից՝ պինդ պանիրների համար 2-6մմ, 
փափուկ և աղաջրային պանիրների համար 7-30մմ: Հատիկադնումը տևում է 10-30 րոպե, որն 
արագացնում է շիճուկի անջատումը: Դրա վրա ազդում է 2–րդ տաքացման ջերմաստիճանը և 
տևողությունը: 2-րդ տաքացումից հետո պանրազանգվածը խառնում են 20-60 րոպե,, կախված 
պանրի տեսակից: Այդ ընթացքում հատիկը ձեռք է բերում կպչողականություն, և կանոնավորվում 
են մանրէակենսաբանական գործընթացները:  

Պանրազանգվածի աղումը հատիկների մեջ արագացնում է շիճուկի անջատումը և արգելակում 
մանրէաբանական գործընթացների զարգացումը: Պանիրների աղադրման նպատակն է 
պանիրներին տալ որոշակի համ և հոտ և հասունացման ժամանակ կանոնավորել 
մանրէակենսաբանական գործընթացները: Աղման համար օգտագործում են չոր աղ, աղաջուր և 
թանձրուք: Հիմնականում չոր աղով աղում են առաջին երկու օրերը, որից հետո տեղափոխում են 
14-23 տոկոս: Աղման տևողությունը կախված է պանրի զանգվածից, պանրի խոնավությունից, 
աղաջրի ջերմաստիճանից, խտությունից, թթվությունից, արտաքին ձևից և այլն:  

Պանրազանգվածի ձևավորումը: Պանրազանգվածը ձևավորում են լցման եղանակով կամ 
շերտավորում են պանրավաննայի կամ հատուկ ապարատի մեջ 1:1 ճնշման տակ 15-20 րոպե 
տևողությամբ (պանիրների մամլման համար օգտագործվում են հիդրավլիկ, պնևմատիկ և 
մեխանիկական մամլիչներ), որից հետո պանրի շերտը դանակների օգնությամբ կտրում են և 
տեղափոխում կաղապարների մեջ: Աղաջրային և փափուկ պանիրները ենթարկվում են 
ինքնամամլման` 3-5 ժամ տևողությամբ և 16-200C ջերմաստիճանային պայմաններում (ամառային 
սեզոնին ջերմաստիճանը պետք է լինի 16-180C, իսկ ձմեռային սեզոնին՝ 18-200C): Ինքնամամլման 
ընթացքում պանիրները 15-20 րոպե պարբերականությամբ վերամամլում են 3-4 անգամ: 
Այնուհետև տեղափոխում աղաջուր: 
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Չանախ, Լոռի, Սուլուգունի, Չեչիլ պանիրների արտադրության տեխնոլոգիական 
գործընթացների առանձնահատկությունները 

Տեխ.գործընթաց Չանախ Լոռի Սուլուգունի Չեչիլ 

Տիտրվող 
թթվություն 20-210Թ  22-230Թ 45-500Թ 

Մակարդի 
քանակը 0.3-0.6%  0.7-1.5%  

Պաստերացման t0 70-720C 72-740C   

Պաստերացման 
տևողությունը 15-20 վրկ. 15-20 վրկ.   

Մակարդման t0 32-350C 33-340C 32-350C 38-400C 

Մակարդման 
տևողությունը 25–30 րոպե 30-35 րոպե 30-35 րոպե 20 րոպե 

Պանրահատիկի 
չափերը 10-12մմ 8-10մմ 5-10մմ  

Կտրտման 
տևողությունը 5-10 րոպե    

Խառնման 
տևողությունը 15-20 րոպե 15-20 րոպե 10-20 րոպե  

II տաքացման t0 35-370C 37-380C 34-370C 48-540C 

Խառնման 
տևողությունը II 
տաքացումից 
հետո 

20-30 րոպե 15-20 րոպե   
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Կաթնային խառնուրդի պատրաստում և մակարդում  

Կաթնային խառնուրդի պատրաստումը կատարվում է բաղադրագրի հիման վրա՝ համաձայն 
տվյալ պանրատեսակին բնորոշ տեխնոլոգիական և տեխնիկական պահանջների: Խառնուրդի 
պատրաստման պատասխանատուները պետք է ստուգեն բաղադրագրի մեջ մտնող հումքի և 
օժանդակ նյութերի օգտագործման համար քիմիական և/կամ մանրէաբանական 
լաբորատորիաների կողմից տրվող թույլտվությունների առկայությունը: Երբ խառնուրդը 
պատրաստում են մնացորդային կաթից, որն ընդունվել և տեսակավորվել է տվյալ հերթափոխից 
առաջ, ապա կատարում են նմուշառում լաբորատոր անալիզների համար: Երբ բաղադրագրի մեջ 
առկա հումքը համապատասխանում է անհրաժեշտ պահանջներին, ապա իրականացնում են կաթի 
ստանդարտացնում ըստ յուղի և յուղազուրկ չոր նյութերի: Դրանից հետո կաթնային խառնուրդը 
ենթարկում են ջերմային մշակման և այն պաղեցնելով մինչև տվյալ պանրին բնորոշ մակարդման 
ջերմաստիճան՝ տեղափոխում են պանրի վաննաների մեջ: Պանրագործությունում առավել 
տարածված է համարվում կաթի ջերմային մշակումը 72-740C-ում՝ 15-20 վայրկյան տևողությամբ: 
Ջերմային ռեժիմների վերահսկողությունը և կարգավորումն անհրաժեշտ է իրականացնել 
կառավարման վահանակների միջոցով, որտեղ առկա են իրականացվող պրոցեսների վերաբերյալ 
անհրաժեշտ ցուցանիշները: Երբ տեխնոլոգիական գործընթացների իրականացման ժամանակ 
հայտնաբերվում են շեղումներ և սարքավորումների աշխատանքի հետ կապված 
անսարքություններ, ապա անհրաժեշտ է անմիջապես տեղյակ պահել մեխանիկական 
արտադրամասի ինժեներներին և անմիջական ղեկավարին և/կամ արտադրության ղեկավարին:  

Պաստերացված կաթը չի պարունակում բավարար քանակությամբ կաթնաթթվային 
բակտերիաներ, կալցիումական և ֆոսֆորական աղեր, որի համար կատարում են բակտերիալ 
մակարդի և կալցիումի քլորիդի ավելացում: Մակարդման ջերմաստիճանի պահպանումը կարևոր է 
մակարդի միկրոֆլորայի օպտիմալ զարգացման և մակադվածքի ստացման համար: 
Աշխատանքային մակարդն ավելացնում են համաձայն բաղադրագրի՝ խառնուրդի 0,05-4%-ի 
չափով: Մակարդի քանակը հաճախ պայմանավորված է դրա ակտիվությամբ և տեսակով: Հավելյալ 
մակարդի ավելացումը կարող է ինտենսիվացնել թթվագոյացման գործընթացը՝ առաջացնելով 
թթուների հավելյալ քանակություն: Այս գործընթացներին հաջորդում է շրդանաֆերմենտի 
ավելացումը կաթին, որից հետո կաթնային խառնուրդը թողնում են հանգիստ վիճակում մինչև 
մակարդվածքի ձևավորման ավարտը: 

Պաստերացված կաթը չի պարունակում բավարար քանակությամբ կաթնաթթվային 
բակտերիաներ, կալցիումական և ֆոսֆորական աղեր, որի համար կատարում են բակտերիալ 
մակարդի և կալցիումի քլորիդի ավելացում: Մակարդման ջերմաստիճանի պահպանումը կարևոր է 
մակարդի միկրոֆլորայի օպտիմալ զարգացման և մակադվածքի ստացման համար: 
Աշխատանքային մակարդն ավելացնում են համաձայն բաղադրագրի՝ խառնուրդի 0,05-4%-ի 
չափով: Մակարդի քանակը հաճախ պայմանավորված է դրա ակտիվությամբ և տեսակով: Հավելյալ 
մակարդի ավելացումը կարող է ինտենսիվացնել թթվագոյացման գործընթացը՝ առաջացնելով 
թթուների հավելյալ քանակություն: Այս գործընթացներին հաջորդում է շրդանաֆերմենտի 
ավելացումը կաթին, որից հետո կաթնային խառնուրդը թողնում են հանգիստ վիճակում մինչև 
մակարդվածքի ձևավորման ավարտը:  
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ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ 
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ: ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԲԱՂԱԴՐԱԳՐՈՎ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ 
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ: ԿԱԹՆԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄԱԿԱՐԴՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 2. Պատրաստել և մակարդել կաթնային խառնուրդը։ 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի 
նախապատրաստումը, բաղադրագրով խառնուրդի պատրաստման քայլերի հաջորդականությունը, 
ջերմային ռեժիմների կարգավորումը կաթնային խառնուրդի հասունացման և մակարդման 
գործընթացները։ 

Բակտերիալ մակարդը դա կաթնաթթվային մանրէների տեսակների և շտամների 
ամբողջությունն է, որն օգտագործվում է պանիրների, թթու սերուցքային կարագի և թթու 
կաթնամթերքների արտադրության համար: Շրդանային պանիրների արտադրության ժամանակ 
մակարդվածքը ձևավորվում է կաթնախմորիչ մանրէների ներգործությամբ: Միևնույն ժամանակ, 
մակարդի միկրոֆլորայի գլխավոր ֆունկցիաներից մեկը դա կաթնաշաքարի փոխակերպումն է 
օրգանական թթուների, որոնց առաջացումը տեղի է ունենում հիմնականում կաթի մակարդումից 
հետո՝ պանրազանգվածի մշակման և պանրի հասունացման ընթացքում: Շրդանային պանիրների 
արտադրության դեպքում շրդանային մակարդումը պետք է տեղի ունենա մինչև մակարդի ակտիվ 
միկրոֆլորայի զարգացումը: Մակարդի միկրոֆլորան բաղկացած է հատուկ ընտրված 
կաթնաթթվային մանրէների տեսակներից և շտամներից, որոնք ավելացվում են կաթին դրա 
ջերմային մշակումից հետո, որը ոչնչացնում է հում կաթում առկա կողմնակի միկրոֆլորայի մեծ 
մասը: Ըստ միկրոֆլորայի ֆիզիոլոգիական վիճակի, մակարդները լինում են՝  

1) Կոնսերվացված (մանրէները գտնվում են անաբիոզ վիճակում),  

2) Ակտիվ (աշխատանքային):  

Կախված կոնսերվացման եղանակից, մակարդները լինում են չոր, սառեցված և հեղուկ: Չոր 
մակարդներում մանրէներն ունեն բարձր կայունություն, որը թույլ է տալիս դրանց պահպանման 
ժամկետը հասցնելու երեք և ավելի ամիս: Հեղուկ մակարդներում որպես կոնսերվացնող նյութեր 
օգտագործում են գլիցերոլի 10-20% լուծույթը և կաթի բարձր կոնցենտրացիայով չոր նյութերը, 
սակայն այս մակարդների դեպքում պահպանման ժամկետները առավել կարճատև են: 
Աշխատանքային մակարդները պատրաստում են կոնսերվացված մակարդների միկրոֆլորայի 
պահանջվող ակտիվացմամբ և աճի զարգացմամբ: Ակտիվացումն իրականացնում են կաթում կամ 
մանրէների զարգացման համար բարենպաստ այլ միջավայրում:  

Պանրի արտադրությունում մակարդների միկրոֆլորան կատարում է հետևյալ չորս հիմնական 
ֆունկցիաները, ներառյալ՝  

1) Կաթնախմորիչ մանրէների հետ համատեղ փոխակերպում է կաթի հիմնական 
բաղադրիչները միացությունների, որոնք էլ պայմանավորում են պանրի օրգանոլեպտիկ 
հատկանիշները,  
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2) Սահմանափակում կամ խոչընդոտում է պանրում կողմնակի միկրոֆլորայի զարգացմանը, 
որը կարող է վատացնել պանրի սպառման հատկությունները, ներառյալ դրա 
անվտանգությունը,  

3) Ստեղծում է պայմաններ պանրում, որոնք ապահովում են կաթի հիմնական բաղադրիչների 
փոխակերպման ռեակցիաները անհրաժեշտ ուղղությամբ,  

4) Արագացնում է մակարդվածքից շիճուկի հեռացումը և բարձրացնում է դրա թթվայնությունը:  

Մակարդի միկրոֆլորան պետք է՝  
 նպաստի կաթի ածխաջրերի և ցիտրատների խմորմանը՝ օպտիմալ արագությամբ և 

ցանկալի արգասիքների ձևավորմանը,  
 ունենա որոշակի պրոտեոլիտիկ և լիպոլիտիկ ակտիվություն, քանի որ պանրի համային և 

արոմատիկ միացությունները առաջանում են կաթի սպիտակուցների և լիպիդների 
ֆերմենտատիվ տրոհման արդյունքում,  

 չառաջացնի պանրի արատներ,  
 պահպանի իր ակտիվ հատկությունները պահպանման ընթացքում և ունենա տեխնիկական 

կանոնակարգերով հաստատված կիրառման հատկություններ,  
 չպարունակի կողմնակի միկրոֆլորա և բակտերիոֆագեր, որոնք կարող են ունակ լինել 

քայքայելու դրա մակարդի կազմի մեջ մտնող մանրէներին:  

Կախված միկրոֆլորայի զարգացման օպտիմալ ջերմաստիճանից, մակարդները լինում են՝ 
մեզոֆիլ (30-370C) և թերմոֆիլ (38-420C): Մակարդների թթվագոյացնող ակտիվությունը 
հանդիսանում է մակարդների կարևորագույն ցուցանիշ, քանի որ պանրազանգվածի մշակման 
ընթացքում դրա շեղումները օպտիմալ ընթացքից զգալիորեն վատացնում են պանրի որակական 
հատկանիշները:  

Կաթի մակարդման եղանակները և դրանց առանձնահատկությունները  

Պանիրների արտադրության կարևորագույն տեխնոլոգիական գործընթացներից է 
հանդիսանում կաթի մակարդումը, որը կարելի է իրականացնել երեք հիմնական եղանակներով, 
այդ թվում՝  

 շրդանաֆերմենտային մակարդման միջոցով, 

 թթվային մակարդման միջոցով՝ կաթի ակտիվ թթվությունը հասցնելով 4,6 արժեքի,  

 թթվային մակարդման և տաքացման միջոցով՝ կաթի ակտիվ թթվությունը հասցնելով,  

 5,2 արժեքի, իսկ ջերմաստիճանը 900C արժեքի:  

Պանրատեսակների մեծամասնությունն արտադրվում է կաթի ֆերմենտային (շրդանաֆերմենտ) 
կոագուլացման միջոցով: Շրդանաֆերմենտն անջատվում է որոճող կենդանիների ստամոքսի 
չորրորդ բաժնի շրդանի գեղձային բջիջների կողմից: Այն հատկապես մեծ քանակություններով 
առաջանում է հորթերի, գառների մոտ՝ կաթնային կերակրման շրջանում: Քանի որ կենդանու 
հասակի աճի հետ զուգահեռ նվազում է սինթեզվող շրդանաֆերմենտի քանակությունը, դրանով 
պայմանավորված շրդանափոշի ստանալու նպատակով օգտագործում են միայն երիտասարդ 
կենդանիներից ստացված շրդանները: Շրդանաֆերմենտի ակտիվությունն արտահայտում է կաթի 
մասերի այն քանակը, երբ դրանց մեկ մասը 40 րոպեի ընթացքում 350C ջերմաստիճանային 
պայմաններում մակարդում է մինչև 100,000 մաս կաթ: Շրդանաֆերմենտի օպտիմալ 
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կենսագործունեության համար ակտիվ թթվության միջակայքը տատանվում է 5,2-6,3 
սահմաններում: Ակտիվ թթվության բարձրացմանը զուգընթաց արագանում է մակարդման 
գործընթացը, սակայն դրա հետագա բարձրացումը (>6,3) կարող է հանգեցնել կաթի մակարդման 
արգելակմանը: Շրդանաֆերմենտի մակարդունակությունը կախված է ֆերմենտի քանակից, 
մակարդման ջերմաստիճանից, կաթի թթվությունից, կալցիումական աղերի պարունակությունից: 
Շրդանաֆերմենտի հիմնական կազմի մեջ են մտնում խիմոզինը և պեպսինը: 

Պանիրների արտադրության համար օգտագործում են տարբեր տեսակի մանրէներ, ներառյալ՝ 
կաթնաթթվային մանրէներ, պրոպիոնաթթվային մանրէներ, պանրի լորձունք և բորբոսներ, 
որոնցից առաջնային դերը պատկանում է կաթնաթթվային մանրէներին: Բարձր ջերմաստիճանում 
պանրազանգվածի մշակմամբ պանիրների արտադրության ժամանակ օգտագործում են մեզոֆիլ 
կաթնաթթվային ստրեպտոկոկեր և ցուպիկներ մակարդի տեսքով:  

Մակարդվածքի հատկությունները և դրա ձևավորման վրա ազդող գործոնները  

Շրդանային մակարդվածքի կառուցվածքային-մեխանիկական հատկություններին են 
պատկանում մակարդվածքի պնդությունը, առաձգականությունը, էլաստիկությունը, 
պլաստիկությունը, մածուցիկությունը: Պնդությունը բնորոշում է մարմնի դիմադրության այն 
հատկությունը, երբ մարմինը ենթարկվում է սեղմման: Առաձգականությունը դա մարմնի 
հատկությունն է վերադառնալու իր նախնական վիճակին, երբ հեռացվում է ծանրության 
ազդեցությունը: Էլաստիկությունը դա արտաքին ազդեցությամբ մարմնին դեֆորմացիայի 
ենթարկելու հատկությունն է, որի դեպքում մնացորդային դեֆորմացիաներն անհետանում են 
բավական երկար ժամանակահատվածում, երբ հեռացնում են արտաքին ազդեցությունները: 
Պլաստիկությունը բնորոշում է մարմնի հատկությունն անդառնալի դեֆորմացիաների հանդեպ, 
որոնք մնում են ծանրության ազդեցությունը հեռացնելուց հետո: Մածուցիկությունը դա պինդ և 
հեղուկ մարմինների հատկությունն է իրենց շերտերի միջև փոխադարձ տեղաշարժումներին 
դիմադրություն ցույց տալու համար: Մակարդվածքի ձևավորման վրա ազդող գործոններն են.  

 Ավելացվող ֆերմենտի քանակը, որի դեպքում հաշվարկը կատարում են այն սկզբունքով, որ 
մակարդման տևողությունը կազմի միջինը 30 րոպե: Բացի դա, մակարդի քանակությունը 
որոշելիս հաշվի են առնում կաթի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: Ընդհանուր 
առմամբ, ընդունված է 100կգ կաթի հաշվով ավելացնել 2,5գ շրդանաֆերմենտ, որը 
պայմանավորված է երկու հիմնական պատճառներով: Առաջին պատճառը կայանում է 
նրանում, որ շրդանաֆերմենտի հավելյալ ավելացման դեպքում մեծանում է մնացորդային 
խիմոզինի քանակությունը պանրում, որը նպաստում է ոչ սպեցիֆիկ պրոտեոլիզի պրոցեսին, 
ինչի հետևանքով պանիրը կարող է ձեռք բերել դառնահամություն: Հետևաբար` կաթի 
մակարդման արագությունը կարելի է մեծացնել կաթի հասունության ավելացման, 
մակարդման ջերմաստիճանի բարձրացման, մակարդի և կալցիումի քլորիդի 
մասնաբաժինների ավելացման միջոցով: Եվ վերջապես, նախատեսվածից պակաս 
շրդանաֆերմենտի ավելացման դեպքում դժվարանում է մանրէաբանական գործընթացների 
կարգավորումը:  

 Մակարդման ջերմաստիճանը, որի բարձրացումն արագացնում է կաթի մակարդման 
ընդհանուր գործընթացը: Պանրի արտադրության համար մակարդման օպտիմալ 
ջերմաստիճանը տատանվում է 28-420C միջակայքում, որից բարձր ջերմաստիճանների 
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դեպքում տեղի է ունենում մակարդման պրոցեսի դանդաղում: Դա պայմանավորված է 
ֆերմենտների կենսագործունեության ապաակտիվացմամբ: Առավել ցածր 
ջերմաստիճաններում ևս տեղի է ունենում կաթի մակարդման գործընթացը, սակայն 
զգալիորեն դանդաղ տեմպերով:  

 Հանքային աղերի քանակը կաթում, որոնց անհրաժեշտ մասնաբաժինն ապահովելու համար 
կաթին ավելացնում են 10-40 գրամ կալցիումի քլորիդ 100կգ կաթի հաշվով: Բացի դա, կաթի 
ջերմային մշակման ժամանակ տեղի է ունենում նաև կալցիումի ֆոսֆատի նստեցում, որի 
վերականգման համար մակարդումից 30 րոպե առաջ կաթին ավելացնում են կալցիումի 
ֆոսֆատ՝ մասնակիորեն փոխարինելով կալցիումի քլորիդին:  

 Կաթի ակտիվ և տիտրվող թթվությունը, որոնք համապատասխանաբար լինում են 6,5-6,7 և 
17-200Թ միջակայքում: Ակտիվ թթվության արժեքի բարձրացմանը զուգահեռ նվազում են 
կաթի կոագուլացման ֆերմենտատիվ և ոչ ֆերմենտատիվ պրոցեսները: Կաթի տիտրվող 
թթվության մեծացումը նվազեցնում է շրդանաֆերմենտի հավելյալ օգտագործման 
անհրաժեշտությունը:  

 Ջերմային մշակման ջերմաստիճանը, որը պանիրների արտադրության ժամանակ 
սովորաբար կազմում է 72-740C՝ 15-20 վայրկյան տևողությամբ: Ջերմային մշակման 
հետևանքով կաթում նվազում են կալցիումի իոնները, ինչը բացասաբար ազդեցություն է 
ունենում մակարդման գործընթացի վրա" Այն կարգավորելու համար կաթին ավելացնում են 
կալցիումի քլորիդ:  

 Ցածր ջերմաստիճաններում կաթի երկարատև պահպանումը ֆերմերային 
տնտեսություններում բացասաբար է անդրադառնում ոչ միայն մակարդման գործընթացի 
վրա, այլև պանրի որակական ցուցանիշների ու պանրի ելքի վրա: 

Պանրազանգվածից շիճուկի անջատման վրա ազդող գործոնները  

Շրդանաֆերմենտի ազդեցությամբ կաթը ենթարկվում է կոագուլացման, որի արդյունքում 
առաջանում է մակարդվածք: Պանրազանգված ստանալիս անհրաժեշտ է մակարդվածքից 
հեռացնել որոշ քանակությամբ շիճուկ: Շիճկանջատման վրա ազդում են մի շարք հիմնական 
գործոններ, այդ թվում.  

 Մակարդվածքի ջերմաստիճանը, որի օպտիմալ արժեքները գտնվում են 25-420C 
միջակայքում: Շիճկանջատման և պանրազանգվածի վերջնական խոնավության ձևավորման 
վրա հատկապես ազդում է երկրորդ տաքացման ջերմաստիճանը, որը կազմում է 38-420C: 

 Մակարդվածքի ակտիվ թթվությունը, որի բարձր արժեքների դեպքում նվազում է 
շիճկանջատման արագությունը: Մակարդվածքի շիճկանջատումն առավել արագ է 
ընթանում, երբ կաթնային խառնուրդին նախապես ավելացնում են բակտերիալ մակարդ և 
այնուհետև շրդանաֆերմենտ, որի դեպքում նվազում է ակտիվ թթվության արժեքը: Միևնույն 
ժամանակ մակարդվածքի թթվությունն ազդում է նաև շիճուկի և պանրազանգվածի կազմի 
վրա, գլխավորապես կալցիումի պարունակության տեսանկյունից:  

 Մակարդվածքի յուղայնությունը, որի համեմատաբար բարձր արժեքները հանդիսանում են 
շիճկանջատման պրոցեսն արգելակող գործոն: Այդ առումով, երբ պանրազանգվածի 
ստացման համար մշակվում է բարձր յուղայնությամբ կաթնային խառնուրդ, անհրաժեշտ է 
նպաստել շիճկանջատմանը նպաստող այլ գործոնների ակտիվությանը:  
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 Պանրահատիկի մեծությունը, որի փոքր չափերը նպաստում են շիճկանջատման առավել 
արագ իրականացմանը: Մակարդվածքից շիճուկի անջատման ժամանակ հեղուկի շարժումը 
տեղի է ունենում հատիկների ներքին մասերից դեպի արտաքին մակերևույթը, որի 
հետևանքով մեծ չափերի պանրահատիկների դեպքում շիճկանջատումն ընթանում է առավել 
դանդաղ: Խոշոր պինդ պանիրները բնութագրվում են պանրահատիկների համեմատաբար 
փոքր չափերով, ի տարբերություն փափուկ պանիրների, որոնց դեպքում պանրահատիկներն 
ունեն առավել մեծ չափեր:  

 Մակարդվածքի խառնման և մշակման գործընթացը, որոնց արագ իրականացումը 
նպաստում է շիճկանջատման արագության մեծացմանը և հակառակը:  

 Մամլումը և ինքնամամլումը, որոնք կարող են ունենալ տարբեր ազդեցություններ 
շիճկանջատման արագության վրա: Մասնավորապես, անմիջապես մամլման դեպքում 
շիճուկի անջատման արագությունը մեծանում է, սակայն դրա կազմի մեջ կարող է մեծանալ 
սպիտակուցային միացությունների մասնաբաժինը: Պանրազանգվածի արտաքին 
մակերևույթին առավել բարձր ճնշումների դեպքում խախտվում է մազականությունը, ինչը 
բացասաբար է անդրադառնում շիճկանջատման պրոցեսի վրա:  

Պանիրների աղման եղանակները, աղի նշանակությունը պանիրների արտադրության 
ժամանակ  

Պանիրների աղումը կարելի է իրականացնել երկու եղանակներով, այդ թվում բյուրեղային աղով 
և աղաջրում: Աղումն իրականացվում է պանիրների համային հատկությունների ձևավորման, 
մանրէաբանական ու կենսաքիմիական պրոցեսների կարգավորման համար: Աղի 
պարունակությունը պանրում պայմանավորված է աղման եղանակից և տևողությունից, 
կոնցենտրացիայից, աղաջրի ջերմաստիճանից ու պանրի չափերից: Երբ պանիրների աղումն 
իրականացվում է աղաջրում, աղի դիֆուզիան ընթանում է դանդաղ և դրա հավասարաչափ 
բաշխումը պանրի ամբողջ զանգվածով կարող է տևել միջինը 1,5-3 ամիս՝ կախված պանրի 
տեսակից: Աղի առավելագույն պարունակությունը պանրում տեղի է ունենում կաթնաշաքարի 
ամբողջական խմորումից հետո: Սակայն տևական աղադրումը կարող է խոչընդոտել 
պրոպիոնաթթվային մանրէների զարգացմանը, ցնդող ճարպաթթուների ձևավորմանը, ինչպես 
նաև կարող է նպաստել պանրի նկարի և կոնսիստենցիայի վատացմանը: 
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պանրահատ
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թթվության արժեքի բարձրացում, ինչը կարող է ստեղծել նպաստավոր պայմաններ 
ստաֆիլակոկային հարուցիչների զարգացման համար: Դրանով պայմանավորված պանրահատիկի 
ամբողջական աղումն ունի շատ քիչ կիրառություն պանրագործությունում: Ցածր 
ջերմաստիճաններում երկրորդ տաքացմամբ պանիրների արտադրության ժամանակ թույլատրվում 
է պանրահատիկի մասնակի աղումը, որի դեպքում ավելացնում են 200-300 գրամ բյուրեղացված 
աղ 100կգ կաթնային խառնուրդի հաշվով: 

ԼՈՌԻ ՊԱՆՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ 

Ուսումնառության արդյունք 3. Պատրաստել պանիրներ ըստ տեսակների։ 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը նախապատրաստի հումքը և օժանդակ նյութերը, բաղադրագրով 
պատրաստի խառնուրդ` պահպանելով քայլերի ճիշտ հաջորդականությունը, կարգավորի և հսկի 
ջերմային ռեժիմները, շահագործի սարքավորումները և գործիքները՝ պահպանելով 
անվտանգության և հիգիենայի կանոնները, հսկի կաթնային խառնուրդի հասունացման և 
մակարդման գործընթացները:  

Կովի պաստերացված կաթից պատրաստված Լոռի պանիրը բնութագրվում է մի շարք 
հիմնական ցուցանիշներով, այդ թվում՝ յուղայնությունը չոր նյութերում 50%, խոնավությունը 42-44%, 
կերակրի աղի քանակը 3,5-4,5%, ունի ուղղանկյան տեսք: Կաթն ընդունելուց և տեսակավորելուց 
հետո 35-450C-ում կատարում են կեղտամաքրում և նորմալացում: Պաստերացումը կատարում են 
72-740C-ում 15-20 վրկ. տևողությամբ, որից հետո խառնուրդը պաղեցնում են մակարդման 
ջերմաստիճան՝ 33-340C և ավելացնում են 10-40գ կալցիումական աղ 100 կգ կաթի հաշվով, 0,6-
0,8% մակարդ և 2-2,5գ շրդանաֆերմենտ 100 կգ կաթի հաշվով՝ թողնելով հանգիստ 30-35 րոպե: 
Մակարդվածքը կտրատում են 8-10 մմ չափսերի խորանարդիկների, խառնում են 15-20 րոպե՝ 
հեռացնելով շիճուկի 30-40%-ը: Դրանից հետո կատարվում է պանրազանգվածի երկրորդ 
տաքացում 5-10 րոպե՝ հասցնելով ջերմաստիճանը 37-380C: Տաքացումից հետո կատարում են 
պանրազանգվածի ևս 15-20 րոպե խառնում՝ հեռացնելով շիճուկի մնացած մասը, որի թթվությունը 
կազմում է 1 5-160Թ: Պանրազանգվածը ձևավորում են լցման եղանակով կամ շերտավորում են 
պանրավաննայի կամ հատուկ ապարատի մեջ 1/1 ճնշման տակ 15-20ր տևողությամբ: Մամլումից 
հետո պանրազանգվածը տեղափոխում են ցանցակտավի վրա դրված կաղապարների մեջ և 
թողնում են ինքնամամլման համար՝ 3-5 ժամ տևողությամբ և 16-200C ջերմաստիճանային 
պայմաններում (ամառային սեզոնին ջերմաստիճանը պետք է լինի 16-180C, իսկ ձմեռային սեզոնին՝ 
18-200C): Ինքնամամլման ընթացքում պանիրները 15-20 րոպե պարբերականությամբ վերամամլում 
են 3-4 անգամ, իսկ այնուհետև վերամամլումը շարունակում են 1-1,5 ժամ պարբերականությամբ: 
Ինքնամամլումից հետո պանրագլուխները տեղափոխում են աղաջրի մեջ և պահում 14-15 օր: 
Սկզբնական շրջանում (առաջին 5-6 օրերը) թարմ պանիրը աղում են 14-16% կոնցենտրացիայով և 
12-140C ջերմաստիճանով աղաջրում: Դրանից հետո պանրագլուխները տեղափոխում են 16-18% 
կոնցենտրացիայով աղաջուր՝ 8-100C ջերմաստիճանում՝ 10-12 օր տևողությամբ: Աղումից հետո 
պանիրը հանում են աղաջրից և տեղափոխում չորացման և վերջնական փաթեթավորման` 
պոլիէթիլենային թաղանթների մեջ: Պահպանումը կատարում են 8-100C ջերմաստիճանի և 75-80% 
հարաբերական խոնավության պայմաններում՝ 60 օր տևողությամբ: 
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Ուսումնառության արդյունք 3. Պատրաստել պանիրներ ըստ տեսակների։ 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը նախապատրաստի հումքը և օժանդակ նյութերը, բաղադրագրով 
պատրաստի խառնուրդ` պահպանելով քայլերի ճիշտ հաջորդականությունը, կարգավորի և հսկի 
ջերմային ռեժիմները, շահագործի սարքավորումները և գործիքները՝ պահպանելով 
անվտանգության և հիգիենայի կանոնները, հսկի կաթնային խառնուրդի հասունացման և 
մակարդման գործընթացները:  

Չանախ պանիրը բնութագրվում է մի շարք հիմնական ցուցանիշներով, այդ թվում ՝ 
յուղայնությունը չոր նյութերում 40%, 50%, խոնավությունը 47-49%, կերակրի աղի քանակը 3,5-4%, 
ունի ուղղանկյան կամ հատած կոնի տեսք:  

Կաթն ընդունելուց և տեսակավորելուց հետո 35-450C-ում կատարում են կեղտամաքրում և 
նորմալացում: Պաստերացումը կատարում են 70-720C-ում 15-20 վրկ. տևողությամբ, որից հետո 
խառնուրդը պաղեցնում են մակարդման ջերմաստիճան՝ 32-350C և ավելացնում են 10-40 գ ր. 
կալցիումական աղ 100կգ կաթի հաշվով, 0,6-1,0% մակարդ և 2-2,5գր. շրդանաֆերմենտ 100կգ 
կաթի հաշվով՝ թողնելով հանգիստ 25-30 րոպե Մակարդվածքը կտրատում են 10-12 մմ չափսերի 
խորանարդիկների՝ 5-10 րոպե տևողությամբ, խառնում են 15-20 րոպե և հեռացնում են շիճուկի 30-
40%-ը: Դրանից հետո կատարվում է պանրազանգվածի երկրորդ տաքացում 5-10 րոպե, որի 
ժամանակ ջերմաստիճանը պետք է կազմի 35-370C: Տաքացումից հետո կատարում են 
պանրազանգվածի ևս 20-30 րոպե խառնում՝ հեռացնելով շիճուկի մնացած մասը: 
Պանրազանգվածը ձևավորում են լցման եղանակով կամ շերտավորում են պանրավաննայի կամ 
հատուկ ապարատի մեջ 1/1 ճնշման տակ 15-20 րոպե տևողությամբ: Մամլումից հետո 
պանրազանգվածը տեղափոխում են ցանցակտավի վրա դրված կաղապարների մեջ և թողնում են 
ինքնամամլման համար՝ 18-200C պայմաններում: Ինքնամամլման ընթացքում պանիրները 15-20 
րոպե պարբերականությամբ վերամամլում են 6-8 անգամ, իսկ այնուհետև վերամամլումը 
շարունակում են 1-1,5 ժամ պարբերականությամբ: Ինքնամամլումից հետո պանրի գլուխները 
տեղափոխում են աղաջրի մեջ և պահում 12-15 օր, որի կոնցենտրացիան պետք է լինի 13-14% , իսկ 
ջերմաստիճանը՝ 10-120C: Աղումից հետո պանիրը տեղափոխում են 16-18% կոնցենտրացիայով, 8-
100C ջերմաստիճանով աղաջուր, որտեղ էլ պահում են ևս 15-25 օր: Այնուհետև, պատրաստի 
պանիրները պահում են մինչև հասունացման ավարտը, որը տևում է 60 օր: 

ՍՈՒԼՈՒԳՈՒՆԻ ՊԱՆՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ 

Ուսումնառության արդյունք 3. Պատրաստել պանիրներ ըստ տեսակների։ 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը նախապատրաստի հումքը և օժանդակ նյութերը, բաղադրագրով 
պատրաստի խառնուրդ` պահպանելով քայլերի ճիշտ հաջորդականությունը, կարգավորի և հսկի 
ջերմային ռեժիմները, շահագործի սարքավորումները և գործիքները՝ պահպանելով 
անվտանգության և հիգիենայի կանոնները, հսկի կաթնային խառնուրդի հասունացման և 
մակարդման գործընթացները:  
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Սուլուգունի պանիրը բնութագրվում է մի շարք հիմնական ցուցանիշներով, այդ թվում՝ 
յուղայնությունը չոր նյութերում 45%, խոնավությունը 50%, կերակրի աղի քանակը 1-5%, ունի ցածր 
գլանի տեսք: 

Սուլուգունի պանիրը պատրաստում են աղաջրային պանիրների տեխնոլոգիական 
պահանջներին համաձայն: Դրա տեխնոլոգիական առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, 
որ այն պատրաստում են 20-210Թ հասուն կաթից: Հասունացման նպատակով կաթին ավելացվում է 
կալցիումի քլորիդ և 0,7-1,5% մակարդ: Կաթի մակարդումն իրականացվում է 31-350C 
ջերմաստիճանում՝ 30-35 րոպե տևողությամբ: 

Մակարդվածքը կտրատում են 6-10մմ չափսերի խորանարդիկների, թողնում են հանգիստ 5-10 
րոպե տևողությամբ, այնուհետև խառնում են 10-20 րոպե: Դրանից հետո կատարվում է 
պանրազանգվածի երկրորդ տաքացում 10-15 րոպե՝ հասցնելով ջերմաստիճանը 34-370C: Երբ 
կաթի մակարդումը կատարում են 36-370C ջերմաստիճանում, ապա երկրորդ տաքացում չեն 
իրականացնում: 

Այս պանրի մյուս տեխնոլոգիական առանձնահատկությունը պանրազանգվածի չեդդերացման 
իրականացումն է և դրա հետագա հալումը: Պանրահատիկի ստացումից հետո հեռացնում են 
շիճուկի 70-80%-ը և պանրազանգվածը ձևավորում են շերտավորման եղանակով: 
Պանրազանգվածը պահում են շիճուկի շերտի տակ մոտ 2-3 ժամ, 28-320C ջերմաստիճանում, մինչև 
պանրազանգվածի տիտրվող թթվությունը հասնի 140-1600Թ, իսկ ակտիվ թթվությունը 4,9-5,1; 
Շիճուկի թթվությունը կազմում է 65-700Թ: 

Չեդդերացված պանրազանգված կտրատում են 5-10մմ չափսերի խորանարդիկների և հալում 
70-800C տաք ջրում կամ շիճուկում՝ մինչև թելանման կոնսիստենցիայի ստացումը: Հալած պանիրը 
ձևավորում են կաղապարների մեջ և կատարում ինքնամամլում 2-3 ժամ տևողությամբ: 

Ինքնամամլումից հետո կաղապարված պանրազանգվածը տեղափոխում են 15-16% 
կոնցենտրացիայով և 8-100C ջերմաստիճանով աղաջրի մեջ ու պահում են 12-18 ժամ՝ կախված 
զանգվածից: Աղումից հետո պանիրը ենթակա է սպառման թարմ վիճակում կամ կարող է 
պահպանվել աղաջրում ևս 3-5 օր: Սուլուգունի պանիրը կարող են ենթարկել նաև ապխտման 16-
200C ջերմ աստիճանով՝ 2-4 օր տևողությամբ: 

ՉԵՉԻԼ ՊԱՆՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ 

Ուսումնառության արդյունք 3. Պատրաստել պանիրներ ըստ տեսակների։  

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի 
նախապատրաստումը, բաղադրագրով խառնուրդի պատրաստման քայլերի հաջորդականությունը, 
ջերմային ռեժիմների կարգավորումը կաթնային խառնուրդի հասունացման և մակարդման 
գործընթացները։ 

Չեչիլ պանիրը պարունակում է 3–10% յուղ, 28-40% սպիտակուց, 45-60% ջուր, 4-6% աղ: Չեչիլ 
պանիր պատրաստում են կովի յուղազուրկ կաթից: Պանիրը պատրաստում են 45-500Թ թթվության 
յուղազուրկ կաթից, որի համար կաթը պահում են 35-400C պայմաններում, ավելացնելով թթու կաթ, 
թթու շիճուկ կամ կաթնաթթվային մանրէներից պատրաստված մակարդ: Բարձր թթվության կաթին 
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(45-500Թ, 35-40)0C ավելացնում են 1 գրամ պեպսին 250–300կգ կաթի հաշվով. Լավ խառնելուց 
հետո թողնում են հանգիստ վիճակում մինչև մակարդվելը: Մակարդումը տևում է 8–10 րոպե: 
Մակարդվածքը պատրաստ լինելուց հետո պանրազանգվածը տաքացնում են մինչև 48-540C, 
խառնում են ձեռքի օգնությամբ, զանգվածին տալով 6–8սմ տրամագծով ժապավենի տեսք և 
տեղափոխում սեղանի վրա՝ հովացման և ձևավորման համար: Սեղանի վրա թարմ պանրում տեղի 
է ունենում պանրազանգվածի չեդդերացում, որի հետևանքով պանրի շիճուկի թթվությունը 
բարձրանում է: Մանրէաբանական գործընթացները կանխելու համար պանիրը պաղեցնում են 
սառը ջրով և տեղափոխում են 16–19%-անոց աղաջրի մեջ: 

 ՀՈՐԱԾ ՊԱՆՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ԵՎ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 4. Պատրաստել հոտած պանիր։ 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի հորած պանրի արտադրության ընդհանուր 
տեխնոլոգիան և առանձնահատկությունները։ 

Հորած պանիրը ունի յուրահատուկ համ և հոտ՝ բնորոշ այդ պանրին, կոնսիստենցիան փխրուն, 
յուղայնությունը չոր նյութերում՝ 45%: Կաթն ընդունելուց և տեսակավորելուց հետո 35-450C-ում 
կատարում են կեղտամաքրում և նորմալացում: Կաթը պաստերացնում են 63-650C պայմաններում 
30 րոպե կամ 72-730C-ում 20 վարկյան: Կաթը պաղեցնում են մինչև 30-320C և ավելացնում են 
մաքուր կուլտուրաներից բաղկացած մակարդ է 0.6-1,2% չափ և կալցիումի քլորիդ 40 գրամ ամեն 
100կգ կաթի համար: Կաթը մակարդում են շրդանաֆերմենտով կամ պեպսինով: Մակարդումը 
տևում է 35-40 րոպե: Պինդ զանգված ստանալուց հետո այն կտրատում են 20-25մմ չափեր ունեցող 
քառակուսիների և թողնում հանգիստ 5-10 րոպե: Շիճուկը անջատելուց հետո պանրի հատիկները 
տաքացնում են 39-400C: Հատիկը ամբողջապես նստում է վաննայի հատակին: Խոնավ 
ցանցակտավը փռում են հատուկ սեղանի վրա և պանրի զանգվածը տեղափոխում ցանցակտավի 
վրա: Կտավի վերջավորությունները կապում են փաթեթի նման և պանրի վրա դնում են վահանակ: 
Մամլում են կես ժամ ամեն 1 կգ-ի համար օգտագործելով 1,5կգ ճնշում: Մամլումը վերջացնում են, 
երբ զանգվածի խոնավությունը հասնում է 47-48%: Շերտի բարձրությունը՝ 6-8սմ: Շերտը կտրատում 
են 1,5-2կգ կտորներով: Այնուհետև պաղեցնում են հոսող ջրով, այնուհետև աղադրում ենք 18-20%-
ոց աղաջրի մեջ՝ 3-4 օր: Աղի պարունակությունը պանրի մեջ պիտի լինի 3,5-4%, խոնավությունը՝ 
44%: Պանիրները չորացնում են, անցկացնում աղացով. Ավելացնում ուրց, կամ սոխուկ, 
փաթեթավորում պոլիմերային թաղանթում: Պանիրը հասունանում է 75 օրում, 5-80C 
պայմաններում, 75-80% հարաբերական խոնավության պայմաններում: 

ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ ԱՐԱՏՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ, ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 5. Ներկայացնել պանիրների արատները, դրանց առաջացման 
պատճառները և կանխարգելման մեթոդները:  

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի պանիրների արատները, առաջացման 
պատճառները, կանխարգելման մեթոդները:  

Պանիրների արատներ  
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Կոնսիստենցիայի արատներ- Փշրվող կոնսիստենցիան ձևավորվում է բարձր թթվությամբ կաթ 
օգտագործելու դեպքում, ինչի արդյունքում ավելանում է կաթնաթթվային բակտերիաների 
բազմացման արագությունը և կաթնաթթվային խմորման ընթացքը: Այս դեպքում գոյանում է 
կաթնաթթվի հավելյալ քանակություն, որի դեպքում պարակազեինային սպիտակուցները լավ չեն 
ուռչում: Դրանով պայմանավորված պանրազանգվածը բնորոշվում է անբավարար 
կապակցվածությամբ, փշրվող և փխրուն կոնսիստենցիայով: Գազագոյացման դեպքում տեղի է 
ունենում պանրազանգվածի ինքնաճեղքում, իսկ պանրում առաջանում են ճեղքվածքներ: Բացի դա, 
պանրահատիկի գերչորացման դեպքում պանրազանգվածում առաջանում են խոռոչներ: 

Չոր, կոշտ կոնսիստենցիան դրսևորվում է կաթնաթթվային բակտերիաների անբավարար 
զարգացման արդյունքում, ինչի հետևանքով պանրազանգվածում բացակայում են կաթնաթթվի 
անհրաժեշտ քանակությունները: Այս արատի առաջացումը պայմանավորված է պանրահատիկի 
հավելյալ չորացմամբ և մամլումից հետո խոնավության ցածր պարունակությամբ:  

Նկարի արատներ: «Դատարկ» նկարի արատով պանիրը չի ունենում ձևավորված աչքեր, ինչը 
փոքր պանիրներում պայմանավորված է արոմատագոյացնող կաթնաթթվային ստրեպտոկոկերի 
թույլ զարգացմամբ, իսկ խոշոր պանիրներում՝ պրոպիոնաթթվային բակտերիաների անբավարար 
ակտիվությամբ: Արատի առաջացման պատճառները պայմանավորված են ոչ հասուն կաթի 
օգտագործման, անբավարար մակարդի ավելացման, աղադրման և հասունացման ցածր 
ջերմաստիճանների հետ:  

Անհավասարաչափ ձևավորված և փոքր աչքերը դրսևորվում են բարձր թթվայնությամբ կաթից 
պատրաստված պանիրները հասունացման ցածր ջերմաստիճաններում պահպանելու ընթացքում: 
Խոշոր պանիրների մոտ այս արատը ձևավորվում է պրոպիոնաթթվային բակտերիաների 
անբավարար զարգացման արդյունքում, ինչը պայմանավորված է հավելյալ աղադրմամբ:  

Պանրի փքումը գոյանում է հավելյալ գազային միացությունների (CO2 և H2) առաջացման 
արդյունքում, որը պայմանավորված է աղիքային ցուպիկների խմբին պատկանող մանրէների 
կենսագործունեությամբ: Արատը սովորաբար դրսևորվում է հասունացման առաջին օրերին, իսկ 
երբեմն նաև պանրի մամլման ընթացքում: Ուշացած փքումն իր հերթին պայմանավորված է 
կարագաթթվային բակտերիաների (Clostridium thyrobutyricum) կենսագործունեությամբ, որոնք 
զարգանում են պանրում, երբ դադարում են կաթնաթթվային պրոցեսները և ակտիվ թթվության 
բարձրացումը: Կարագաթթվային բակտերիաները կաթի մեջ են ներթափանցում, երբ 
կենդանիներին կերակրում են ցածրորակ սիլոսային կերերով: Խոշոր պանիրներում 
կարագաթթվային բակտերիաների կենսագործունեությունը հանգեցնում է մեծ, ոչ ճիշտ ձևերով 
աչքերի, ինչպես նաև խոռոչների գոյացմանը:  

Համի և հոտի արատներ։ Դառնահամն առաջանում է պանրում պեպտոնային միացությունների 
և դառը պեպտիդների կուտակման արդյունքում: Դրանց հիմքում ընկած միկրոօրգանիզմները կաթ 
են ներթափանցում անբավարար սանիտարահիգիենիկ պայմանների և պանրի հասունացման 
ցածր ջերմաստիճանների առկայության դեպքում:  

Կծվահամը պայմանավորված է ցածրամոլեկուլյար ճարպաթթուների (հիմնականում 
կարագաթթվի) առկայությամբ, որոնք ձևավորվում են լիպազա ֆերմենտների կողմից կաթնայուղի 
տրոհման արդյունքում:  
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Ճարպահամը և ճարպահոտը դրսևորվում են կարագաթթվային բակտերիաների շնորհիվ, 
որոնք առաջ են բերում կաթնայուղի կծվեցում՝ օքսիթթուների և ալդեհիդների գոյացմամբ:  

Ամոնիակային համը և հոտը ծագում են, երբ միկրոֆլորայում առկա են պանրի լորձունքի 
հավելյալ քանակություններ:  

Թթվահամի առաջացման պատճառները կարող են պայմանավորված լինել բարձր թթվությամբ 
կաթի օգտագործման, կաթնաթթվային բակտերիաների ինտենսիվ զարգացման և պանրի ակտիվ 
թթվության բարձր արժեքների դեպքում:  

Թույլ արտահայտված համի դրսևորման հիմքում ընկած է Enterococcus faecalis կոկերի 
կենսագործունեությունը, որոնք տրոհում են ծծումբ պարունակող ամինաթթուները, ինչն ուղեկցվում 
է ծծմբաջրածնի առաջացմամբ, որը կտրուկ իջեցնում է պանրի որակական հատկանիշները: 
Արատի առաջացմանը նպաստում են պանրի ցածր թթվությունը և անբավարար աղադրումը:  

Գույնի և արտաքին տեսքի արատներ -Դարչնագույն հետքերն առաջանում են պանրի կեղևի 
արտաքին շերտում, երբ տեղի է ունենում թիրոզին ամինաթթվի քայքայում առանձին մանրէների 
կողմից:  

Ծաղկանման բորբոսը գոյանում է Oospore տեսակի բորբոսի զարգացման, ինչպես նաև 
պանրի միկրոֆլորայի աղտոտման արդյունքում: 

Ենթակեղևային բորբոսը ձևավորվում է Penicillium glaucum և այլ տեսակի բորբոսների 
կենսագործունեության արդյունքում: 

Կծված համի և հոտի առաջացումը կանխարգելելու համար կարող են իրականացվել մի շարք 
միջոցառումներ, ներառյալ՝  

1) Ցածր ջերմաստիճաններում կաթի պահպանման տևողության կրճատումը, կաթի 
պահպանման տարողությունների և խողովակաշարերի պատշաճ սանիտարական մշակումը,  

2) Սոմատիկ բջիջների բարձր պարունակությամբ կաթի օգտագործման արգելումը պանրի 
արտադրությունում,  

3) Խմելու ջրի որակին համապատասխանող ջրի օգտագործումը տեխնոլոգիական 
նպատակների համար,  

4) Պաստերացված կաթի հասունացում մակարդի ավելացումը (ցանկալի է կաթի 
հասունացման համար նախատեսված մակարդի օգտագործում) և հասունացումից 
հետո/մակարդումից առաջ ցածր ջերմաստիճաններում կաթի ջերմային մշակումը,  

5) Պանրում կարագաթթվային խմորման կանխարգելման նպատակով ձեռնարկել համալիր 
միջոցառումներ,  

6) Պանրի արտաքին մակերևույթին կողմնակի միկրոֆլորայի զարգացման կանխարգելումը: 

Նեխած համ և հոտ արատի կանխարգելման համար կարող են ձեռնարկվել մի շարք 
միջոցառումներ, ներառյալ՝  

1) Աղաջրի որակի խիստ վերահսկողության ապահովում,  

2) Պանիրների հասունացումը պոլիէթիլենային տոպրակներով, որոնք կանխում են թթվածնի 
ներթափանցումը,  
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3) Պանրի պարաֆինացումը համաձայն պարաֆինացման տեխնոլոգիայի,  

4) Օպտիմալ խոնավությամբ պանիրների արտադրության կազմակերպում,  

5) Հասունացման տարածքներում 83-84% հարաբերական խոնավության և կայուն 
ջերմաստիճանային ցուցանիշների պահպանում:  

Վաղաժամ փքվածության կանխարգելման համար կարող են կիրառվել մի շարք 
միջոցառումներ, ներառյալ՝  

1) Մակարդների պատրաստման տարածքների ամբողջական առանձնացումը շիճուկի 
ստացման և վերամշակման արտադրամասից,  

2) Կաթի պաստերացման ռեժիմների խիստ վերահսկողությունը և դրա տեղակայանքի 
սանիտարական նորմերի պահպանումը,  

3) Պանրապիտանի կաթի օգտագործումը պանրի արտադրությունում,  

4) Մակարդների օգտագործումը, որոնք ունեն հատուկ անտագոնիստ հատկանիշներ 
աղիքային ցուպիկների նկատմամբ  

5) Արտադրական մակարդների և պանրի պատրաստման գործընթացների սանիտարական 
նորմերի խիստ պահպանումը,  

6) Պանրապիտանի կաթի օգտագործումը պանրի արտադրությունում,  

7) Մակարդների օգտագործումը, որոնք ունեն հատուկ անտագոնիստ հատկանիշներ 
աղիքային ցուպիկների նկատմամբ:  

Դատարկ նկար։ Դատարկ նկարով փոքր չափսերի պանիրները հաճախ բնորոշվում են թթու և 
դառը համերով, փշրվող կոնսիստենցիայով, իսկ խոշոր չափսերի պանիրները՝ չարտահայտված 
կամ թույլ արտահայտված համով: Այս արատի կանխարգելման նպատակով կարող են 
իրականացվել մի շարք քայլեր, ներառյալ՝  

1) Պանրահատիկին ավելացնել 300 գրամ աղ՝ 100կգ կաթի հաշվով, պահպանել աղաջրի և 
պանրի հասունացման ջերմաստիճանները,  

2) Ապահովել բակտերիալ մակարդները բակտերիոֆագերի առաջացումից,  

3) Խոշոր չափսերի պանիրների արտադրության ժամանակ կիրառել պրոպիոնաթթվային 
մանրէների շտամներ, որոնք կայուն են աղի նախատեսված կոնցենտրացիաների 
նկատմամբ: 

Արտաքին տեսքի արատներ  

Դեֆորմացված պանրագլուխ: Այս արատն արտահայտվում է երկրաչափական տարբեր ձևեր 
ունեցող պանիրների ձևերի խախտումներով: Արատի առաջացման հիմնական պատճառներ են 
հանդիսանում պանրազանգվածի մշակման և պանիրների հասունացման ընթացքում 
տեխնոլոգիական ռեժիմների խախտումները: Այս արատի առաջացմանը կարող է նպաստել նաև 
պանրագլուխների ոչ պատշաճ խնամքով տեղադրումը աղաջուր: Այս արատի նկատմամբ 
հատկապես զգայուն են բարձր խոնավությամբ պանիրները: Դեֆորմացված պանրագլխի արատի 
հատուկ ենթատեսակ է հանդիսանում փքվածությունը, որն առաջանում է պանրում գազագոյացնող 
միկրոֆլորայի ձևավորման արդյունքում:  
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Պանրակեղևի ճեղքվածքներ: Այս արատը հաճախ առաջանում է պանրի արտաքին 
մակերևույթի մշակումների ընթացքում, երբ նկատվում է բորբոսային սնկերի աճ: Այն կարող է 
առաջանալ նաև աղաջրից հանելուց հետո պանրագլխի արագ չորացմամբ: Մյուս պատճառը կարող 
է լինել պանրահատիկի բարձր աղադրման աստիճանը և դրա երկարատև մշակումը: Վերջապես, 
ճեղքվածքները կարող են առաջանալ նաև պանրահատիկի ցածր կպչողունակության պատճառով, 
որը պայմանավորված է պանրահատիկի հավելյալ շիճկանջատմամբ և բարձր թթվությամբ, ինչպես 
նաև թերի մամլմամբ:  

Ենթակեղևային բորբոս Այս արատով պանիրները չեն թույլատրվում սպառման համար: Բոլոր 
բորբոսասնկերը աէրոբ մանրէներ են, որի պատճառով էլ դրանք բազմանում են կեղևի տակ՝ 
թթվածնի առկայության դեպքում: Այս արատի կանխարգելման հիմնական եղանակը 
պանրազանգվածի մամլման պատշաճ իրականացումն է: Պանրի արտաքին շերտի անբավարար 
կպչողունակությունը կարող է պայմանավորված լինել պանրահատիկի հավելյալ շիճկանջատմամբ, 
որն էլ հանգեցնում է կպչողունակության թուլացմանը: Բորբոսասնկերը հիմնականում զարգանում 
են արտաքին կեղևի տակ առկա բացվածքներում:  

Գույնի արատներ  

Պանրախմորի բաց սպիտակ գույն: Այս արատը հաճախ նկատվում է ձմեռային սեզոնին 
ստացված կաթի կամ թթու կաթի օգտագործմամբ պատրաստված պանիրներում, ինչպես նաև 
աղաջրային պանիրներում: Արատի կանխարգելման հիմնական եղանակներ են հանդիսանում 
պանրի տեխնոլոգիական պահանջների պահպանումը և սննդային գունանյութերի օգտագործումը:  

Շագանակագույն գունավորում Այս արատը առաջանում է պանրում ազատ գալակտոզի 
առկայության դեպքում, որն առաջանում է թերմոֆիլ ստրեպտոկոկերի կողմից կաթնաշաքարի 
տրոհման արդյունքում: Արատի կանխարգելման քայլերից են հանդիսանում պաստերացման 
տեղակայանքների սանիտարական նորմերի պահպանումը, մակարդի միկրոֆլորայի օպտիմալ 
զարգացումը, աղաջրի ջերմաստիճանի իջեցումը պանրի արագ պաղեցման համար:  

Կարմրագույն հետքեր Այս արատի առաջացման պատճառներ են հանդիսանում 
արտադրական գործընթացների ժամանակ սանիտարական նորմերի թերի կատարումը և 
մակարդի միկրոֆլորայի ցածր ակտիվությունը: Արատի հարուցիչներն են հանդիսանում Lbc. 
plantarum var. rudensis տեսակի մանրէները: 

ՊԱՆԻՐՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ 

Պանրի աղումից հետո այն տեղափոխում են հասունացման խուց: Խոշոր շրդանային 
պանիրները տեղափոխում են տաք նկուղ 18-300C, հարաբերական խոնավությունը՝ 85-90%, որտեղ 
պանիրները պահում են բեռնարկղերում կամ դարակների վրա: Տաք (խմորման) նկուղներում 2-3 
օրը մեկ անգամ լվանում են թույլ աղաջրի լուծույթով, չորացնում լավսանով կամ ցանցակտավով և 
թեթևակի աղում են չոր աղով, որը կանխում է բորբոսի առաջացումը և նպաստում կաթնաթթվային, 
պրոպիոնաթթվային խմորմանը, որի հետևանքով առաջանում են գազեր, որով և պանրի նկարն է 
պայմանավորվում: 

Տաք նկուղից հետո պանիրը տեղափոխում են հասունացման սառը նկուղ 8-120C, 
հարաբերական խոնավությունը 85-88%, օդի հոսքի արագությունը 0,2-0,5մ/վրկ, որտեղ պահում են 
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ՄՈԴՈՒԼ 5. ԹԹՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ՝ ԹԹՎԱՍԵՐԻ, ՄԱԾՈՒՆԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՇՈՌԻ 
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԹԹՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, ՀՈՒՄՔԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ 
ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Դասակարգել թթու կաթնամթերքները՝ թթվասերը, մածունը և 
կաթնաշոռը (նաև դիետիկ), ներկայացնել դրանց արտադրության ընդհանուր և մասնավոր 
տեխնոլոգիան: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի թթու կաթնամթերքների դասակարգումը և հումքին 
և օժանդակ նյութերին ներկայացվող պահանջները։ 

Թթու կաթնամթերքը թթվեցրած կաթնային, կաթնային բաղադրյալ, կաթ պարունակող մթերք 
է, որը պատրաստվում է տվյալ կաթնաթթվային մթերքին բնորոշ տեխնոլոգիայով: Թթու 
կաթնամթերքները բաժանվում են երեք հիմնական խմբերի, որոնց մեջ են մտնում՝  

1) Կաթնաթթվային խմիչքները  

2) Թթվասերը և թթվասերային մթերքները  

3) Կաթնաշոռը և կաթնաշոռային մթերքները  

Ըստ կոնսիստենցիայի, թթու կաթնամթերքները լինում են հեղուկ կամ կիսահեղուկ (օրինակ 
կումիսը, կեֆիրը, պրոստոկվաշան), կիսաթանձր (օրինակ թթվասերը) և թանձր (օրինակ 
կաթնաշոռը): Ըստ մակարդման եղանակի, թթու կաթնամթերքները բաժանվում են 
հոմոֆերմենտատիվ (կաթնաթթվային) և հետերոֆերմենտատիվ (կաթնաթթվային և սպիրտային 
կամ խառը) խմորմամբ պատրաստված կաթնամթերքների: Բացի դա, թթու կաթնամթերքները 
կարելի է դասակարգել ըստ պատրաստման եղանակի, որին պատկանում են թերմոստատային և 
ռեզերվուարային եղանակները: Թթու կաթնամթերքները կարող են դասակարգվել նաև ըստ 
յուղայնության և թթվության ցուցանիշների:  

Ըստ մակարդի կազմի, դիետիկ կաթնամթերքները կարելի է բաժանել չորս հիմնական խմբերի`  

1) Ացիդոֆիլային ցուպիկների օգտագործմամբ պատրաստված կաթնամթերքներ (օրինակ՝ 
ացիդոֆիլային կաթ, ացիդոֆիլին, ացիդոֆիլային պրոստոկվաշա)  

2) Թերմոֆիլ և մեզոֆիլ կաթնաթթվային ստրեպտոկոկերի ու բուլղարական ցուպիկների 
օգտագործմամբ պատրաստված կաթնամթերքներ (օրինակ՝ ռյաժենկա, յոգուրտ)  

3) Մեզոֆիլ կաթնաթթվային ստրեպտոկոկերի օգտագործմամբ պատրաստված 
կաթնամթերքներ (օրինակ սովորական պրոստոկվաշա, կաթնաշոռ, թթվասեր)  

4) Կաթնաթթվային բակտերիաների և խմորասնկերի օգտագործմամբ պատրաստված 
կաթնամթերքներ (օրինակ, կումիս, կեֆիր): 

Թթու կաթնամթերքները պատրաստում են նաև կաթնաթթվային բակտերիաներ և 
բիֆիդոբակտերիաներ պարունակող մակարդների օգտագործման միջոցով, որի դեպքում 
պատրաստված կաթնամթերքները ձեռք են բերում ֆունկցիոնալ հատկություններ, ինչը թողնում է 
բարերար ազդեցություն մարդու առողջության վրա:  

Թթու կաթնամթերքների արտադրությունում օգտագործվող հիմնական հումքի և օժանդակ 
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նյութերի օգտագործումը կարգավորվում է ՀՀ օրենքներով, կանոնակարգերով և/կամ 
չափորոշիչներով: Արտադրությունում կիրառվող հիմնական և օժանդակ նյութերի մեջ են մտնում․  

 գյուղատնտեսական տարբեր կենդանիներից ստացված կաթը  

 խտացրած/չոր կաթը և կաթնասերը  

 անալի սերուցքային կարագը  

 բակտերիալ մակարդը  

 գունանյութերը և համային հավելումները  

 այլ հավելումները, այդ թվում՝ մրգերը, հատապտուղները և այլն  

 խմելու ջուրը  

 փաթեթավորման և տարայավորման նյութերը:  

Թթու կաթնամթերքների պատրաստման համար հիմնական հումք հանդիսացող անարատ 
կաթը պետք է լինի բարձրորակ, առանց կողմնակի համերի և հոտերի, ստացված լինի առողջ 
կենդանիներից, տիտրվող թթվությունը լինի ոչ բարձր 190Թ-ից, իսկ խտությունը լինի ոչ ցածր 
1027կգ/մ3-ից: Մանրէների պարունակությունը 1մլ կաթում պետք է լինի ոչ ավելի 500 հազարից: 
Կաթը նաև չպետք է պարունակի մնացորդային կոնսերվացնող նյութեր, որոնք չեն ենթարկվում 
ամբողջական քայքայման ջերմամշակման ժամանակ, խոչընդոտում են մակարդման պրոցեսին և 
բացասաբար են անդրադառնում պատրաստի մթերքի անվտանգության ցուցանիշների վրա: 
Այդպիսի նյութեր են հանդիսանում հակաբիոտիկները, պեստիցիդները, լվացող և ախտահանող 
նյութերը, ռադիոակտիվ միացությունները, բակտերիոֆագերը (վիրուսները), մաստիտային կաթը: 

ԹԹՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ԵՎ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ` ԴՐԱՆՑ 

ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Թթու կաթնամթերքների արտադրության տեխնոլոգիան և 
առանձնահատկությունները, պատրաստման եղանակները` դրանց տարբերությունների 
բնութագիրը: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը    ներկայացնի  թթու կաթնամթերքների արտադրության 
տեխնոլոգիան և առանձնահատկությունները, պատրաստման                       եղանակները` դրանց 
տարբերությունների բնութագիրը:  

Կաթնաթթվային խմիչքները հանդիսանում են ամենօրյա սպառման մթերքներ, որոնք 
արտադրում են նորմալիզացված պաստերիզացված կաթից՝ կիրառելով տվյալ կաթ-նամթերքին 
բնորոշ մակարդներ: Դրանք օժտված են դիետիկ և բուժիչ հատկություններով, որոնք ձևավորվում 
են կաթի մակարդման ժամանակ տեղի ունեցող կենսաքիմիական պրոցեսների ընթացքում: Բացի 
դա, կաթնաթթվային խմիչքներն ունեն առավել բարձր մարսելիություն, քան խմելու կաթը, ինչը 
գլխավորապես պայմանավորված է կաթնաշաքարի խմորմամբ և սպիտակուցների մասնակի 
քայքայմամբ, որի արդյունքնում առաջանում են առավել դյուրամարս միացություններ, օրինակ 
ամինաթթուներ: 
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Թթու կաթնամթերքների արտադրության տեխնոլոգիական ընդհանուր գործընթացների մեջ են 
մտնում  

 կաթի ընդունումը, 

 գնահատումը, 

 տեսակավորումը,  

 նորմալացումը, 

 հոմոգենիզացումը, 

 ջերմային մշակումը,  

 մակարդումը, 

 պաղեցումը, 

 փաթեթավորումը և/կամ տարայավորումը,  

 իրացումը:  
 

Կաթնաթթվային խմիչքները բաժանվում են բազմաթիվ տեսակների, որոնք բնորոշվում են 
պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկություններով: 

Սովորական պրոստոկվաշան պատրաստվում է նորմալիզացված պաստերիզացված կաթից, 
որը մակարդում են կաթնաթթվային մեզոֆիլ ստրեպտոկոկերից պատրաստված մակարդներով:  

Մածունը պատրաստվում է  նորմալիզացված պաստերիզացված կաթից, որը մակարդում են 
կաթնաթթվային ցուպիկներից և խմորասնկերից պատրաստված մակարդներով:  

Վարենեցը պատրաստվում է նորմալիզացված ստերիլիզացված կաթից, որը մակարդում են 
կաթնաթթվային թերմոֆիլ ստրեպտոկոկերից պատրաստված մակարդներով: Մակարդի կազմի 
մեջ կարող է ներառվել նաև բուլղարական ցուպիկը:  

Ռյաժենկան պատրաստվում է նորմալիզացված հալած կաթից, որը մակարդում են 
կաթնաթթվային թերմոֆիլ ստրեպտոկոկերից պատրաստված մակարդներով: Ինչպես վարենեցի 
դեպքում, մակարդի կազմի մեջ կարող է ներառվել նաև բուլղարական ցուպիկը:  

Յոգուրտը պատրաստվում է  նորմալիզացված պաստերիզացված կաթից, որը մակարդում են 
կաթնաթթվային թերմոֆիլ ստրեպտոկոկերից և բուլղարական ցուպիկից պատրաստված 
մակարդներով:  

Կեֆիրը պատրաստվում է նորմալիզացված պաստերիզացված կաթից, որը մակարդում են 
կեֆիրային սնկերից պատրաստված մակարդներով: 

Թթու կաթնամթերքները կարելի է պատրաստել երկու եղանակներով` 

 ռեզերվուարային 

 թերմոստատային:  

Ռեզերվուարային եղանակի  դեպքում թթու կաթնամթերքների արտադրության 
տեխնոլոգիական գործընթացները բաղկացած են`  

 կաթի ընդունումից, 
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 գնահատումից և տեսակավորումից,  

 կեղտամաքրումից,  

 պաղեցումից,  

 հումքի և օժանդակ նյութերի նախապատրաստումից,  

 նորմալացումից, 

 հոմոգենիզացումից,  

 ջերմային մշակումից,  

 մինչև մակարդման ջերմաստիճան պաղեցումից, 

 ռեզերվուարներում մակարդումից,  

 մակարդվածքի պաղեցումից, 

 մակարդվածքի հասունացումից (մասնավորապես կեֆիրի և կումիսի դեպքում), լցանումից և 
պահպանումից :  

 

Թթու կաթնամթերքներն արտադրում են յուղի և յուղազուրկ չոր նյութերի տարբեր 
մասնաբաժիններով, որի նպատակով ելակետային կաթը նորմալացնում են ըստ յուղի և յուղազուրկ 
չոր նյութերի: Նորմալիզացիան իրականացվում է հոսքային կամ խառնման եղանակով: 
Նորմալիզացված խառնուրդը ենթարկում են ջերմային մշակման, որի հետևանքով կաթում 
ոչնչանում է կողմնակի միկրոֆլորան և ստեղծվում է բարենպաստ միջավայր մակարդի 
միկրոֆլորայի զարգացման համար: Նորմալիզացված խառնուրդը ենթարկում են հոմոգենիզացման 
60-650C-ում  15-17ՄՊա ճնշման պայմաններում և պաստերիզացնում են 85-870C 
ջերմաստիճաններում 10-15ր տևողությամբ կամ 92-950C  ջերմաստիճաններում  2-8ր  
տևողությամբ:  

Բարձր ջերմաստիճանային ռեժիմները հանգեցնում են սպիտակուցների դենատուրացմանը՝ 
հանգեցնելով դրանց հիդրոֆիլ հատկությունների մեծացմանը: Այդ հատկությունների ձևավորումը 
նպաստում է առավել պինդ մակարդվածքի ստացմանը, որի դեպքում  կանխարգելվում է 
կաթնաթթվային խմիչքներից շիճուկի անջատման պրոցեսը:  

Հոմոգենիզացված և պաստերիզացված խառնուրդը պաղեցնում են մինչև մակարդման 
ջերմաստիճան և կենտրոնախույս պոմպերի օգնությամբ տեղափոխում են մակարդման 
տարողություններ: Խառնուրդին ավելացնում են տվյալ կաթնամթերքին բնորոշ բակտերիալ 
մակարդ, որի մասնաբաժինը կազմում է միջինը 5%:  

Կեֆիրի և կումիսի համար նախատեսված սիմբիոզ մակարդները ավելացնում են 1-3%-ի չափով: 
Մակարդման ժամանակ տեղի է ունենում մակարդի միկրոֆլորայի աճ և զարգացում, ինչը 
հագեցնում է թթվության ցուցանիշի բարձրացմանը: Երբ կաթի ակտիվ թթվությունը դառնում է 4,6-
4,7 կազեինը կորցնում է իր լուծելիությունը, ենթարկվում է կոագուլացման՝ առաջացնելով 
կաթնաթթվային  մակարդվածք:  
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Թթու  կաթնամթերքների  արտադրության  ռեզերվուարային և  թերմոստատիկ  եղանակները 

 

  

Կաթի ընդունում, գնահատում, տեսակավորում

Կեղտամաքրում 40-45°C-ում

Հումքի և օժանդակ նյութերի պատրաստում 

Ստանդարտացում

Հոմոգենացում 

Ջերմային մշակում 

Պաղեցում մինչև մակարդման ջերմաստիճան 

Մակարդում ռեզերվուարում Մակարդի ավելացում ռեզերվուարում

Ռեզերվուրայաին եղանակ Թերմոստատային եղանակ 

Մակարդվածքի ստացում Լցանում, փաթեթավորում, տարայավորում

Մակարդվածքի պաղեցում Տեղափոխում թերմոստատ 

Հավելումների ավելացում՝ ըստ 
բաղադրագրի 

Մակարդվածքի ստացում 

Լցանում, փաթեթավորում, տարայավորում Պաղեցում, պահպանում, իրացում

Պաղեցում ,պահպանում, իրացում 
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Մակարդման ավարտը ստուգում են մակարդվածքի պնդությամբ և սահմանված թթվության 
ցուցանիշի առկայությամբ, որի արժեքները տատանվում են 65-900C միջակայքում: Մակարդման 
ավարտից հետո մթերքն անմիջապես պաղեցնում են, այնուհետև խառնում են մինչև համասեռ 
կոնսիստենցիայով խառնուրդի ձևավորումը: Մասնակի (25-300C) կամ ամբողջական (4-60C) 
պաղեցումից հետո խառնուրդին ավելացնում են տարբեր հավելումներ ըստ բաղադրագրի, 
խառնում են և պատրաստում են լցման: Հասունացմամբ արտադրվող կեֆիրի դեպքում, 
մակարդումից հետո այն պաղեցնում են 14-160C և թողնում այդ ջերմաստիճանում հասունացման 
նպատակով: Հասունացման տևողությունը կազմում է 12-14 ժամ: Հասունացման ժամանակ 
ակտիվանում են խմորասնկերը, տեղի է ունենում սպիրտային խմորում, որի ժամանակ սինթեզվում 
է սպիրտ, ածխաթթու գազ և այլ միացություններ, որոնք կեֆիրին տալիս են սպեցիֆիկ համ և հոտ: 
Այնուհետև թթու կաթնամթերքները փաթեթավորում են և պահում 2-40C-ում մինչև հասունացման 
ավարտը և իրացման կազմակերպումը: Թերմոստատային եղանակով արտադրության ժամանակ 
տեխնոլոգիական գործընթացները նման են ռեզերվուարային եղանակին բնորոշ գործընթացներին: 
Մասնավորապես, տեխնոլոգիական գործընթացները նման են մինչև մակարդման ջերմաստիճան 
կաթնային խառնուրդի պաղեցումը, սակայն թերմոստատային եղանակի դեպքում խառնուրդի 
մակարդումից հետո այն չեն թողնում ռեզերվուարներում, այլ անմիջապես տեղափոխում են 
լցանման, ինչից հետո տարայավորված մթերքն ուղարկում են թերմոստատ: Այստեղ նախապես 
ստեղծված են ջերմաստիճանային այն պայմանները, որոնք նպաստավոր են մակարդի 
միկրոֆլորայի զարգացման համար: Մակարդման ավարտի մասին դատում են մթերքի ունեցած 
թթվության արժեքից և պնդության աստիճանից: Մակարդման ավարտից հետո մթերքը ուղարկում 
են սառը խուց՝ պաղեցման և հետագա իրացման նպատակով: Այսպիսով` թթու կաթնամթերքները 
կարելի է արտադրել երկու եղանակներով՝ ռեզերվուարային և թերմոստատային: Ի տարբերություն 
թերմոստատային եղանակի, ռեզերվուարային եղանակն ունի մի շարք առավելություններ, որով 
պայմանավորված այն հանդիսանում է առավել հաճախ կիրառվող պատրաստման եղանակ կաթի 
վերամշակման արտադրություններում: Հիմնական առավելությունը կայանում է նրանում, որ 
ռեզերվուարային եղանակի կիրառումը թույլ է տալիս կրճատել արտադրական տարածքները ի 
հաշիվ հավելյալ թերմոստատների բացակայության: Բացի դա, կրճատվում են ջերմության և 
սառնության ծախսերը: Մյուս առավելությունը կայանում է նրանում, որ ռեզերվուարային եղանակը 
թույլ է տալիս իրականացնել տեխնոլոգիական գործընթացների առավել լիարժեք մեխանիզացումը 
և ավտոմատացումը, ինչի արդյունքում ձեռքի աշխատանքը կրճատվում է մինչև 25%-ով, իսկ 
աշխատանքի արտադրողականությունը մեծանում է մինչև 35%-ով:  
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ԿԱԹՆԱՅԻՆ ԽՄՈՐՄԱՆ ՁԵՎԵՐՆ՝ ԸՍՏ ԹԹՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵՍԱԿԻ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Դասակարգել թթու կաթնամթերքները՝ թթվասերը, մածունը և 
կաթնաշոռը (նաև դիետիկ), ներկայացնել դրանց արտադրության ընդհանուր և մասնավոր 
տեխնոլոգիան: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի կաթնային խմորման ձևերն՝ ըստ թթու 
կաթնամթերքի։  

Թթու կաթնամթերքների արտադրությունում կիրառվող բակտերիալ մակարդների կազմի մեջ 
մտնող միկրոօրգանիզմներն առաջացնում են կաթնաշաքարի խմորում, որի հետևանքով տեղի է 
ունենում կաթնաշաքարի տրոհում, ինչն ուղեկցվում է թթուների, սպիրտների, ածխաթթու գազի և 
ցածրակարգ այլ միացությունների ձևավորմամբ: Խմորման արդյունքում անջատվող էներգիան 
անհրաժեշտ է միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության համար: Խմորման բնույթով 
պայմանավորված թթու կաթնամթերքները կարելի է բաժանել երկու խմբի: Առաջին խմբին են 
պատկանում այն թթու կաթնամթերքները, որոնց արտադրության հիմքում ընկած է 
կաթնաթթվային (հոմոֆերմենտատիվ) խմորումը: Այդպիսի կաթնամթերքներ են հանդիսանում 
մածունը, պրոստոկվաշան, յոգուրտը, ացիդոֆիլինը, կաթնաշոռը, թթվասերը: Երկրորդ խմբին են 
պատկանում այն թթու կաթնամթերքները, որոնք արտադրության հիմքում ընկած են 
կաթնաթթվային և սպիրտային (հետերոֆերմենտատիվ) խմորումները: Նման կաթնամթերքներ են 
հանդիսանում կեֆիրը, կումիսը, ացիդոֆիլային-խմորասնկային կաթը: Բացի կաթնաթթվային և 
սպիրտային խմորումներից, գոյություն ունեն նաև խմորման այլ տեսակներ, այդ թվում 
պրոպիոնաթթվային, կարագաթթվային, ածխաթթվային և կիտրոնաթթվային խմորումները, որոնք 
տեղի են ունենում այլ տեսակի կաթնամթերքների արտադրության ժամանակ: Կաթնաթթվային 
խմորումը տեղի է ունենում թթու կաթնամթերքների բոլոր տեսակներում: Խմորման ընթացքում 
կաթնաշաքարի տրոհումից առաջանում են երկու հեքսոզներ՝ գլյուկոզի և գալակտոզի մոլեկուլներ: 
Դրանց փոխակերպումից առաջանում է պիրոխաղողաթթու, որը լակտոդեհիդրազա ֆերմենտի 
միջոցով փոխակերպվում է կաթնաթթվի: Արդյունքում, մեկ մոլեկուլ կաթնաշաքարից առաջանում է 
չորս մոլեկուլ կաթնաթթու: Բացի կաթնաթթվի գոյացումից, կաթնաթթվային բակտերիաների 
մասնակցությամբ առաջանում են նաև այլ միացություններ, որոնք հաղորդում են տվյալ 
կաթնամթերքին սպեցիֆիկ համ և հոտ:  

Սպիրտային խմորման դեպքում, բացի կաթնաթթվից, առաջանում են նաև էթիլ սպիրտի և 
ածխաթթու գազի մեծ քանակություններ: Սպիրտային միացությունների առաջացման հարուցիչներ 
են հանդիսանում խմորասնկերը: Պիրուվատդեկարբօքսիլազա ֆերմենտի մասնակցությամբ 
պիրոխաղողաթթուն փոխակերպվում է քացախաթթվի և ածխաթթու գազի, իսկ քացախաթթուն 
ալկոհոլդեհիդրոգենազա ֆերմենտի մասնակցությամբ վերածվում է էթիլ սպիրտի: Արդյունքում, 
կաթնաթթվից առաջանում է էթիլ սպիրտ և ածխաթթու գազ: 
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ԹԹՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ՝ ԹԹՎԱՍԵՐԻ, ՄԱԾՈՒՆԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՇՈՌԻ 
ԼՑՄԱՆ, ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ՏԱՐԱՅԱՎՈՐՄԱՆ, ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, 

ՀՈՍՔԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ 

Ուսումնառության արդյունք 2. Շահագործել թթու կաթնամթերքների՝ թթվասերի, մածունի և 
կաթնաշոռի լցման, պատրաստման, տարայավորման, փաթեթավորման սարքավորումները և 
հոսքագծերը։ 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի թթու կաթնամթերքների՝ թթվասերի, մածունի և 
կաթնաշոռի լցման, պատրաստման, տարայավորման, փաթեթավորման սարքավորումների, 
հոսքագծերի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը։ 

Լցման, փաթեթավորման և տարայավորման պրոցեսները հանդիսանում են կաթի և թթու 
կաթնամթերքների արտադրության վերջնական գործընթացները: Դրանց հիմքում ընկած են 
որակի, անվտանգության, ապրանքային տեսքի և տարաների հարմարավետության ապահովման, 
ինչպես նաև պատրաստի մթերքի պատշաճ պահպանման և տեղափոխման համար անհրաժեշտ 
սկզբունքների պահպանումը: Լցման համար անհրաժեշտ տարաները կարող են օգտագործվել 
ինչպես պատրաստի վիճակում, այնպես էլ կարող են պատրաստվել փաթեթավորումից առաջ: 
Ջերմամշակված կաթը և թթու կաթնամթերքները կարելի է փաթեթավորել երեք հիմնական ձևերով՝ 
պոլիմերային տարայում, թղթյա տարայում և ապակե տարայում:  

Պոլիմերային տարայով փաթեթավորման դեպքում տարբերում են սարքավորումների երեք 
հիմնական տեսակներ, որոնց կիրառման ժամանակ օգտագործվում են 

 հալումով եռակցվող փաթեթներ, 
 բաժակներ 
 ուղղանկյունաձև տարաներ: 

Փաթեթավորող-տարայավորող սարքավորումների կամ հոսքագծերի հիմնական բնութագիրը 
հանդիսանում է դրանց արտադրողականությունը, որը կախված է փաթեթավորվող մթերքի 
տեսակից և քաշից ու փաթեթի/տարայի չափերից: Ելնելով դրանից տարբերում են ցածր 
արտադրողականությամբ (≤180 տարա/ժամ), միջին արտադրողականությամբ (≤2400 տարա/ժամ) 
և բարձր արտադրողականությամբ (>2400 տարա/ժամ) փաթեթավորող-տարայավորող 
սարքավորումներ կամ հոսքագծեր: 

Դրանցից М6-ОРЗ-Е մոդելը բաղկացած է լցոնման-փաթեթավորման բլոկից, ներառյալ հալումով 
եռակցման մեխանիզմից և փաթեթները տեղափոխման արկղերի մեջ տեղադրող սարքավորումից: 
Հոսքագծի միջոցով իրականացվում են պոլիմերային ժապավենից փաթեթների ձևավորումը, 
դրանց բակտերիոցիդ մշակումը, փաթեթի լցոնումը, հալումով եռակցումը, օդի հեռացումը և 
մակնշումը:  

Փաթեթներով կաթնամթերքի տարայավորման համար անհրաժեշտ սարքավորումների 
աշխատանքի սկզբունքը կայանում է նրանում, որ ժապավենի շերտը գլանափաթեթից 
տեղափոխվում է փաթեթների ձևավորման տեղամաս, որտեղից գոյանում է փաթեթի խողովակաձև 
տեսքը՝ հալման միջոցով եռակցված եզրերով: Այնուհետև մխոցային դոզատորի միջոցով 
մատուցվում է կաթնային խառնուրդի սահմանված չափաբաժինը: Մթերքով լցված խողովակը 
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ընդհատում
եզրերի եռա

Պոլիմեր
աշխատանք
բաժակները
բնիկներում
ունենում կա
կափարիչը:
կաթնամթե
հատուկ սա
դասավորվո

ա)

Թղթյա 
բնույթի սա
համար: Կ
հարթակն ո
պատրաստ
Փաթեթավո
որտեղ առա
կաթնաշոռի
մխոցային 
փաթեթավո
արտահրմա
տեղադրում

մներով շար
ակցումը և պ

րային բա
քի սկզբուն
ը յուրաքա
: Կարուսե

աթնամթեր
 Նախավե
րքի վակո
արքի միջո
ում են արկ

 M6-OP3-E 

տարայով 
րքավորում
աթնաշոռի
ունի կարո
ի կաթնա
որման համ
աջանում է
ի սահմանվ

դոզատոր
որման պր
ան տեղամա
մ են պահպա

րժվում է դ
պատրաստ

աժակներով
նքը կայան

անչյուր քայ
լային հար
քի լցանում
երջին քայ
ւումային մ
ոցով, որի
ղերում:  

կամ նրբա
մներ՝ կաթն
ի և կաթն
ւսելային ձ

աշոռի անհ
մար օգտա
է փաթեթի
ված քանա
րի օգնութ
րոցեսը: Վ
ասում մատ
անման ար

դեպի հալո
ի մթերքի ա

վ թթու 
նում է նրա
յլի ժաման

րթակի հաջ
մ բաժակի
յլի ժաման
միջավայրը
ց հետո դ

բ) Mil

աթիթեղով
նաշոռային
նաշոռային
և: Սարքա
հրաժեշտ
գործվող ն

ի տեսքը: 
ակությամբ 
թյամբ: Լ

Վերջին քա
տուցվում է
կղերի մեջ՝
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ումով եռա
անջատումն

կաթնամթե
անում, որ բ
նակ տեղա
ջորդ քայլի
մեջ, իսկ 

նակ կափա
, իսկ վեր
դրանք օպ

kPack 3000

փաթեթավ
 մթերքի և
 մթերքնե
վորման մա
քանակութ

նրբաթիթեղ
Հարթակի
լցոնում ձև

Լցոնումից
այլի ժամա
է ընդունմա
՝ հետագա 

կցման տե
ն ընդհանո

երքների
բաժակների
ադրվում են
ի ժամանա
մյուս քայլի
արիչը հա
րջին փուլո
պերատորի

0 

վորման հա
և հեղուկ կ
երի համա
աս հանդի
թյունները՝
ղը մատուց

հաջորդ
ևավորված

հետո ի
անակ պա
ան սեղան
պահպանմ

եղամաս, ո
ւր ժապավե

փաթեթավ
ի առանձն
ն դրանց
կ դոզատո

ի դեպքում
լման եռա

ում տեղի 
կամ այլ

գ) Milk

ամար կիրա
աթնամթեր

ար օգտագ
սացող ընդ

լցոնումից
վում է ձևա
քայլի դեպ
փաթեթի մ

իրականաց
ատրաստի
ին: Փաթե

ման նպատա

րտեղ տեղ
ենից:  

վորման ս
ացման սա
համար ն

որի օգնութ
տեղադրվո
կցումով ա
է ունենում
լ աշխատա

kPack 1500 

առում են ե
րքների տա
գործվող ս
դունիչի մե
ց անմիջա
ավորման բ
պքում տեղ
մեջ, ինչը կ
վում է 

կաթնաշո
եթավորված
ակով: 

ղի է ունեն

արքավորմ
արքի միջոց
նախատեսվ
թյամբ տեղ
ում է տար
ապահովում
մ արտահր
ակցի կողմ

երկու տարբ
արայավորմ
արքավորմ

եջ բեռնում
ապես առ
բնիկների մ
ղի է ունեն
կատարվու
ամբողջակ

ոռի փաթե
ծ կաթնաշո

նում 

ման 
ցով 
ված 
ղի է 
այի 
մ է 
րում 
մից 

բեր 
ման 
ման 

են 
աջ: 
մեջ, 
նում 
ւմ է 
կան 
եթն 
ոռը 

 



 

տ
ի
թ
է
ե
պ
մ
ը
փ
 

1) Փաթ
դանակնե

ամբող

Հեղուկ 
տարաները
իսկ բազմա
թարմություն
է դրանց ա
եռակցումը 
պատրաստ 
մթերքի լցո
ըստ անհ
փաթեթավո

Կաթնաշ
թեթավորման
եր, 5) ձևավո
ղջական փաթ

կաթնամթ
, որոնք հա
աշերտ կա
նը բավակա
ռանձացում
ջերմային
փաթեթի վ
նումը: Մյո

հրաժեշտու
որմամբ տա

շոռի և կաթն
ն նրբաթիթե
որող հարմա
թեթավորմա

թերքների 
արմար են ա
առուցվածք
ան երկար 
մից և բաց
 ազդեցու
վարակազե
ւս քայլի ժ
թյան՝ կա

արաները մա

նաշոռային
եղ, 2) մակնշ

արանք, 6) կա
ան մեխանիզ

պատ

փաթեթավ
արտադրա

քը և ասե
ժամանակ

ցումից, որի
թյամբ: Հա
երծումը, ին
ժամանակ ի
ափարիչի
ատուցվում
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մթերքների
շման սարք, 
աղապար, 7)
զմ, 10) կոնվե
տրաստման 

վորման հ
կան պահե

եպտիկ մշ
ահատված

ից հետո իր
աջորդ քա
նչից հետո
իրականաց

տեղադր
մ են հավաք

ի փաթեթավ
3) նրբաթիթ
) դոզատոր, 
եյեր, 11) շրջմ
փուլերը 

ամար կի
եստներում
ակումն ա
ում: Տարա
րականացն

այլի ժաման
իրականաց

ցվում է փա
ումը: Մա

քման սեղա

վորման սա
թեղի մատուց
8) մթերքի ձ
ման հարմա

րառում են
երկարատ

ապահովում
ների նախա

նում են ներ
նակ իրակ
ցվում է սա
աթեթի վեր
ակնշումից
նին: 

րքավորում 
ցման կարգա
ձևավորման 

արանք, I-VII) 

ն պյուր-պ
և պահպան

մ են լցոն
ապատրաս
րքին բացվ
կանացվում

ահմանված չ
րին շերտի 

հետո 

ավորիչ, 4) 
հարթակ, 9
փաթեթի 

պակ տեսա
նման համա

նված մթեր
ստումը սկս
վածքի եզրե
մ է լցանմ
չափաբաժն
եռակցումը
պատրաս

9) 

ակի 
ար, 
րքի 
սում 
երի 
ման 
նով 
ը և 
ստի 
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1) Նախապ

Ապակե 
տարայավո
ապակե տ
կլապաններ
Կափույրներ

 ԹԹ

Ուսումն
կաթնաշոռ:

Դասի 
կաթնամթե

1) Նախ

2) Բաղ

3) Կատ

4) Մակ

5) Հսկե

6) Մշա

Հեղուկ 
պատրաստու

տարանե
րման համ

տարաները 
րի միջոցով
րի բարձրո

ԹՈՒ ԿԱԹՆ

առության 
 

նպատակ
րքներ՝ թթվ

խապատրա

ղադրագրով

տարել հոմո

կարդում է խ

ել թթու կաթ

կել կաթնա

կաթնամթե
ւմ, 2) փաթեթ

երում փա
մար: Նման

մատուցվո
վ տեղի է 
ւթյունը կար

ՆԱՄԹԵՐՔ

արդյունք

կը՝ Ունկ
վասեր, մած

աստել խառն

վ պատրաս

ոգենացում` 

խառնուրդը

թնամթերք

աշոռի հատ

երքների պյո
եթի ներքին մ

աթեթավորո
ն հոսքագծե
ում են կա
ունենում

րգավորվու

ՔՆԵՐԻ՝ ԹԹ
ՏԵ

ք 3. Պատ

կնդիրը ն
ծուն և կաթ

նուրդի պա

ստել խառնո

ըստ անհր

ը` ըստ թթու

ի մակարդմ

իկը, կատա
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ուր-պակ տե
մասում եզրե

եռակցում

ումը նախ
երի աշխա
արուսելայի
կաթնամթե

ւմ է պտույտ

ԹՎԱՍԵՐ, 
ԵԽՆՈԼՈԳԻ

րաստել թ

ներկայացն
թնաշոռ: 

ատրաստմա

ուրդ և կատ

րաժեշտությ

ւ կաթնամթ

ման և հաս

արել հատի

եսակի փաթ
երի եռակցու
մ 

խատեսված
ատանքի սկ
ին հարթա
երքի լցոնո

տի հետ միա

ՄԱԾՈՒՆ 
ԻԱՆ 

թթու կաթն

նի պատ

ան համար հ

տարել ջերմ

յան և մթեր

թերքի տեսա

ունացման 

կի մամլում

թեթավորմա
ւմ, 3) փաթե

ծ է հեղ
կզբունքը կ
ակին, որի 
ումը սահմ
աժամանակ

ԵՎ ԿԱԹՆ

ամթերքնե

րաստման 

հումքերը։ 

մամշակում։

րքի տեսակ

ակի։ 

գործընթա

մ ինքնամամ

ան փուլերը 
եթի վերին մա

ղուկ կաթն
կայանում է

պտտման
մանված քա
կ:  

ԱՇՈՌ, ՊԱ

ր՝ թթվասե

գործըն

։  

կի։ 

ացը։ 

մլում և պա

ասում եզրեր

նամթերքնե
է նրանում, 
ն ընթացք
անակությա

ԱՏՐԱՍՏՄԱ

եր, մածուն

թացը թ

աղեցում։ 

րի

երի 
որ 

քում 
ամբ: 

ԱՆ 

ն և 

թթու 
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7) Կատարել համապատասխան տարայավորում և/կամ փաթեթավորում: 

Մածունի տեխնոլոգիան 

Մածունը պատկանում է հարավային կաթնաթթվային մթերքների խմբին: Այն ունի բուժիչ և 
դիետիկ հատկություններ: Մածուն պատրաստում են կովի, ոչխարի, այծի, գոմեշի կաթից և դրանց 
խառնուրդից: Կաթը ընդունելուց և տեսակավորելուց հետո կեղտամաքրում են, նորմալացնում ըստ 
յուղայնության և պաստերացնում 92-950C (բնակչությունը եռացնում է): Այնուհետև կաթը 
համասեռացնում են 60-650C, 12-20ՄՊա ճնշման տակ: Այնուհետև պաղեցնում ենք մինչև 
պաղեցման ջերմաստիճան` 40-420C, ավելացնում են կաթնաթթվային մանրէներից պատրաստված 
մակարդ 2-5%-ի չափով (Bacterium Mazun, streptococcus lactis, և Torula տիպի դրոժ): 

Մակարդումը տևում է 3-5 ժամ` կախված մակարդի քանակից, թթվությունից և 
ջերմաստիճանից: 

Թերմոստատային եղանակի դեպքում կաթը մակարդվում է շշերի և ծրարների մեջ` 
թերմոստատում, որից հետո տեղափոխում են սառը նկուղ` 6-80C` հասունացման և հետագա 
պնդացման համար 12-18 ժամ: 

Ռեզերվուարային եղանակի դեպքում կաթի մակարդումը տեղի է ունենում հատուկ ունիվերսալ 
շապիկավոր տանկայի մեջ: Մակարդվելուց հետո մակարդվածքը կտրատում, պաղեցվում և լցվում է 
համապատասխան տարաների մեջ, տեղափոխվում սառը նկուղ` 4-80C, որտեղ պահվում է մինչև 
իրացումը: Պատրաստի մածնի թթվությունը պետք է լինի 110-1300Թ:  

Թթվասերի տեխնոլոգիան  

Թթվասերի պատրաստման համար կաթն ընդունելուց, գնահատելուց և տեսակավորելուց հետո 
ենթարկում են սերզատման 40-450C պայմաններում: Սերզատման ժամանակ յուղի մասնաբաժինը 
կարգավորում են ելնելով բաղադրագրով պատրաստվող թթվասերի յուղայնության ցուցանիշից: 

Սերզատումից հետո կաթնասերը պաղեցնում են մինչև 2-60C՝ տիտրվող թթվության աճը 
կանխարգելելու համար կամ անմիջապես ուղարկում են թթվասերի խառնուրդի պատրաստման 
տարողություն, որտեղ կատարում են նորմալացում: Նորմալացված խառնուրդը ենթարկում են 
պաստերացման 85-870C-ում 2-10 րոպե տևողությամբ և այնուհետև հոմոգենացման 65-700C-ում 10-
15ՄՊա ճնշման պայմաններում: Ստացված խառնուրդը պաղեցնում են մինչև մակարդման 
ջերմաստիճան՝ 25-270C, ավելացնում են բակտերիալ մակարդը և թողնում են մինչև 10 ժամ՝ 
անհրաժեշտ պնդությամբ և թթվությամբ մակարդվածք ստանալու համար: Մակարդվածքը 
ստանալուց հետո այն խառնում են համասեռ կոնսիստենցիայի ստացման համար և 
կազմակերպում են դրա հետագա տարայավորումը: Պատրաստի մթերքը պահպանում են 2-60C 
ջերմաստիճանային պայմաններում մինչև իրացման կազմակերպումը: 

Կաթնաշոռի արտադրության  

ժամանակ որպես հիմնական հումք օգտագործում են երկրորդ կարգից ոչ պակաս կովի թարմ 
կաթ, որի թթվությունը չպետք է բարձր լինի 200Թ-ից: Ընդունված կաթը ենթարկում են 
կեղտամաքրման՝ մեխանիկական մասնիկներն անջատելու նպատակով: Ավանդական եղանակով 
կաթնաշոռի պատրաստման ժամանակ կաթնային խառնուրդը նորմալացնում են ըստ կաթնայուղի 
և սպիտակուցի պարունակության՝ դրանց ճիշտ հարաբերակցությունն ապահովելու նպատակով: 
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Պաստերացված կաթնային խառնուրդը պաղեցնում են մինչև մակարդման ջերմաստիճան, որին 
ավելացվող մակարդի քանակը կազմում է 1-5%: Արագ եղանակով կաթնաշոռի արտադրության 
ժամանակ մակարդման ջերմաստիճանը տաք ամիսներին կազմում է շուրջ 350C, իսկ պաղ 
ամիսներին՝ 380C: Մակարդման ընդհանուր տևողությունը կրճատվում է 2,0-3,5 ժամով: Բացի դա, 
շիճուկի անջատման գործընթացը կատարվում է ավելի արագ տեմպերով: Շրդանաֆերմենտային 
եղանակով կաթի մակարդման ժամանակ ստացվող մակարդվածքի թթվությունը 18% և 9% 
յուղայնությամբ կաթնաշոռի համար կազմում է 55-650Թ, իսկ անյուղ կաթնաշոռի դեպքում՝ 60-
700Թ: Թթվային եղանակով կաթի մակարդման դեպքում, ստացված մակարդվածքի թթվությունը 
կազմում է 

70-800Թ՝ կաթնաշոռի 9% յուղայնության դեպքում, 80-900Թ՝ անյուղ կաթնաշոռի 
արտադրության դեպքում: Վերականգնված կաթից կաթնաշոռի պատրաստման դեպքում 
մակարդվածքի թթվությունը կազմում է 60-700Թ: Մակարդվածքի պատրաստ լինելը ստուգում են 
դրա ամրության և թթվության ցուցանիշի ստուգման միջոցով, որից հետո այն կտրատում են 2 սմ 
մեծությամբ խորանարդիկների:  

Մակարդվածքի կտրատումն իրականացնում են լիրաների (կտրտող դանակ) օգնությամբ, որից 
հետո կտրտված մակարդվածքը թողնում են 40-60 րոպե շիճուկի անջատման նպատակով : Բարձր 
յուղայնությամբ (9%, 18%) մակարդվածքի դեպքում կատարում են տաքացում մինչև 38-400C` 30-40 
րոպե տևողությամբ, իսկ ցածր յուղայնությամբ կաթնաշոռի դեպքում տաքացումը կատարում են 36-
380C՝ 20-30 րոպե տևողությամբ: Շիճուկի մասնակի հեռացումը կատարելուց հետո մակարդվածքը 
լցնում են լավսանե տոպրակների մեջ՝ դրանց ծավալի 3/4 չափով, ինչը կազմում է շուրջ 7-9կգ 
կաթնաշոռ: Տոպրակները կապված վիճակում տեղադրում են ինքնամամլման համար 
նախատեսված վաննաներում կամ արագ մամլման նպատակով տեղադրում են դրանց համար 
նախատեսված ապարատներում: 

Հատիկավոր կաթնաշոռի արտադրության ժամանակ կատարում են ձևավորված հատիկների 
լվացում երկու փուլով: Առաջին փուլում ավելացնում են ընդհանուր ծավալի 40-50%-ի չափով ջուր՝ 
15-170C ջերմաստիճաններով և խառնում են 15-20 րոպե տևողությամբ, ինչից հետո հեռացնում են: 
Երկրորդ փուլում ավելացնում են մակարդվածքի ընդհանուր ծավալի 30-40% չափով ջուր, որն ունի 
8-100C ջերմաստիճան և խառնում են այն շուրջ 15 րոպե, ինչից հետո հեռացնում են ավելացված 
ջուրը և կատարում են չորացում: Ինքնամամլումից և/կամ մամլումից հետո իրականացնում են 
կաթնաշոռի պաղեցում՝ թթվության հետագա աճի կանխարգելման նպատակով: Կաթնաշոռային 
մթերքների դեպքում ավելացնում են հավելումներ ըստ բաղադրագրի: Հաջորդիվ, պաղեցված 
կաթնաշոռը փաթեթավորում են և/կամ տարայավորում, որից հետո ուղարկում են պաղեցվող 
պահեստ՝ հետագա պահպանման և իրացման համար: 
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ԹԹՈՒ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ՝ ԹԹՎԱՍԵՐԻ, ՄԱԾՈՒՆԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՇՈՌԻ ԱՐԱՏՆԵՐԸ, 
ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ, ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 4. Ներկայացնել թթու կաթնամթերքների՝ թթվասերի, մածունի և 
կաթնաշոռի արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի թթու կաթնամթերքների՝ թթվասերի, մածունի և 
կաթնաշոռի արատները, դրանց առաջացման պատճառները, կանխարգելման մեթոդները: 

Թթու կաթնամթերքների պատրաստման ժամանակ առավել հաճախ հանդիպող արատները 
կապված են մակարդվածքի կոնսիստենցիայի հետ, որը սովորաբար կապված է տեխնոլոգիական 
ռեժիմների խախտման և/կամ կողմնակի միկրոֆլորայի զարգացման հետ:  

Կոնսիստենցիայի արատներին են պատկանում շիճուկի անջատումը մակարդվածքից և 
մակարդվածքի հեղուկ կոնսիստենցիան: Դրա պատճառներից մեկը կարող է հանդիսանալ 
1027կգ/մ3-ից ցածր խտությամբ կաթնային խառնուրդի օգտագործումը թթու կաթնամթերքների 
պատրաստման ժամանակ, որը կեֆիրի դեպքում պետք է լինի նվազագույնը 1028կգ/մ3: Այդ 
նպատակով անհրաժեշտ է ավելացնել չոր կամ խտացրած կաթ՝ յուղազուրկ չոր նյութերի 
մասնաբաժինը խառնուրդում բարձրացնելու նպատակով: Կոնսիստենցիայի հետ կապված 
արատների պատճառ կարող է հանդիսանալ նաև ջերմային մշակման թերի իրականացումը, որի 
արդյունքում շիճուկային սպիտակուցները չեն ենթարկվում դենատուրացման, մինչդեռ 
դենատուրացված սպիտակուցները մեծացնում են մակարդվածքի հիդրոֆիլ հատկությունները: 
Դրանից խուսափելու համար թթու կաթնամթերքների խառնուրդները ենթարկում են ջերմային 
մշակման 85-870C-ում 5-10 րոպե տևողությամբ կամ 92-950C-ում 2-8 րոպե տևողությամբ: Այդ 
ընթացքում տեղի է ունենում սպիտակուցների դենատուրացում, որոնք նպաստում են պինդ 
կոնսիստենցիայով մակարդվածքի առաջացմանը: Հաջորդ պատճառը կարող է կապված լինել 
հոմոգենացման ռեժիմների թերի պահպանման հետ, որի կանխարգելման համար կաթնային 
խառնուրդն անհրաժեշտ է հոմոգենացնել 12-17ՄՊա ճնշման և 60-700C ջերմաստիճանային 
պայմաններում: Բացի դա, կոնսիստենցիայի արատներ կարող են առաջանալ մակարդվածքի 
խառնման ռեժիմների խախտման հետևանքով: Մակարդվածքը խառնելիս անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել խառնիչի կառուցվածքը և մակարդվածքի պնդությունը: Եվ վերջապես, պատրաստի 
մակարդվածքը տարայավորման ուղարկելու համար կիրառում են համապատասխան պոմպեր, 
որոնց դեպքում պտտման հաճախականությունը պետք է գտնվի 100-200 պտ/րոպե միջակայքում: 
Թթու կաթնամթերքների մակարդվածքը կարող է ունենալ նաև փաթիլային կոնսիստենցիա: Այն 
կարող է կախված լինել կաթի սպիտակուցների ցածր ջերմակայունության հետ, որի համար 
անհրաժեշտ է կատարել ալկոհոլային փորձ: Կոնսիստենցիայի արատները առաջանում են նաև, 
երբ մակարդվածքի միկրոֆլորայում առկա են աղիքային ցուպիկներ, ինչը հանդիսանում է 
արտադրության սանիտարահիգիենիկ պայմանների խախտման հետևանք:  

Թթու կաթնամթերքներին բնորոշ են նաև համային մի շարք արատներ: 

Դառնահամը պայմանավորված է թթու կաթնամթերքների պահպանման ընթացքում տեղի 
ունեցող կաթնայուղի քայքայմամբ, որը տեղի է ունենում լիպազա ֆերմենտների մասնակցությամբ: 
Մյուս արատը կապված է տվյալ կաթնամթերքին բնորոշ ոչ սպեցիֆիկ համի առկայության հետ, որը 
կարող է պայմանավորված լինել մակարդի միկրոֆլորայի անբավարար զարգացման հետ: Դա 
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արտահայտվում է մակարդվածքի թթվության ցածր արժեքների և թույլ արտահայտված բուրմունքի 
հետ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է կատարել մակարդման ջերմաստիճանների կարգավորում 
ելնելով մակարդի հատկություններից կամ մակարդի փոխարինում: Ոչ սպեցիֆիկ համային 
արատները կարող են առաջանալ նաև կողմնակի համերով կաթի օգտագործման դեպքում, որի 
համար անհրաժեշտ է օգտագործել բարձրորակ հումք:Մյուս կողմից, մակարդվածքը կարող է 
ունենալ խիստ արտահայտված թթվահամ, ինչը սովորաբար պայմանավորված է մակարդվածքի 
ստացումից հետո այն ուշ պաղեցնելու հետ: 

Կերահամը փոխանցվում է կաթնաշոռին և կաթնաշոռային մթերքներին ելակետային կաթի 
միջոցով, որից պատրաստվել է կաթնային խառնուրդը: Այս բնույթի արատների կանխարգելման 
համար անհրաժեշտ է խստորեն վերահսկել հումքի և օժանդակ նյութերի որակական ցուցանիշների 
համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին: 

Ոչ մաքուր համը և հոտը սովորաբար պայմանավորված են տարաների ու սարքավորումների ոչ 
պատշաճ լվացման, պատրաստի մթերքի պահպանման համար նախատեսված պահեստում 
անբավարար օդափոխության պայմանների առկայությամբ, ինչպես նաև մթերքում նեխող 
բակտերիաների կենսագործունեությամբ: Նման բնույթի արատների կանխարգելման համար 
անհրաժեշտ է պահպանել սանիտարահիգիենիկ պահանջները, օգտագործել միայն լավ լվացված 
տարաներ և սարքավորումներ, ինչպես նաև կիրառել մաքուր միկրոֆլորայով բակտերիալ 
մակարդներ:  

Արտահայտված թթվահամը ձևավորվում է, երբ տեղի է ունենում տեխնոլոգիական ռեժիմների 
պահպանման խախտումներ, ինչի հետևանքով մակարդվածքում ինտենիսվանում են 
կաթնաթթվային խմորումները: Այդպիսի տեխնոլոգիական գործընթացներ են հանդիսանում 
երկարաձգված ինքնամամլումը և կաթնաշոռի անբավարար պաղեցումը տարայավորումից առաջ: 
Արատի առաջացումից խուսափելու համար պետք է պահպանել տեխնոլոգիական ռեժիմների 
համապատասխանությունը:  

Քացախաթթվային համը և հոտը գոյանում է քացախաթթվային բակտերիաների աճի և 
զարգացման շնորհիվ, որոնք բազմանում են պատրաստի մթերքում, երբ այն պահպանում են 
նախատեսված պաղեցման ջերմաստիճաններից բարձր ջերմաստիճաններում: Կծվահամն 
առաջանում է կաթի վերամշակումը համեմատաբար ցածր ջերմաստիճաններում իրականացնելու 
ընթացքում, որի հիմքում ընկած է բորբոսների և բակտերիաների կենսագործունեությունը: 
Սանիտարական պայմանների և կաթի վերամշակման ռեժիմների պահպանումը կանխարգելում է 
նման բնույթի արատների առաջացումը: Դառնահամը ձևավորվում է կենդանիների կերային 
ռացիոնում մի շարք բույսերի առկայության շնորհիվ, ինչպես նաև նեխող բակտերիաների 
կենսագործունեության արդյունքում, որոնք տրոհում են սպիտակուցային միացությունները 
դառնահամ գոյացնող միացությունների: Այս արատի կանխարգելման համար խստորեն 
պահպանում են կաթի ընդունման պահանջները, կարգավորում են կենդանիների կերային 
ռացիոնը և պահպանում են սանիտարահիգիենիկ պայմանները: 

Դրոժային համը բնորոշ է գլխավորապես կաթնաշոռային պանրիկների արտադրությանը, որն 
առաջանում է կաթնաշոռային զանգվածը նախատեսվածից բարձր ջերմաստիճաններում 
պահպանելու հետևանքով: Բացի դա, սանիտարահիգիենիկ պահանջների խախտումները ևս 
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կարող են նպաստել դրոժային համի առաջացմանը, որի համար պետք է պահպանել անհրաժեշտ 
պահանջները: 

Կոպիտ, չոր կոնսիստենցիան պայմանավորված է կաթնաշոռային հատիկների տաքացման 
բարձր ջերմաստիճանների կիրառմամբ և մակարդվածքի փոքր խորանարդիկների առաջացմամբ, 
երբ կաթնաշոռը պատրաստում են թթվային եղանակով: Տեխնոլոգիական ռեժիմների 
պահպանումը թույլ է տալիս խուսափելու այս արատի առաջացումից:  

Ձգվող կոնսիստենցիան ձևավորվում է այն դեպքում, երբ շրդանաֆերմենտային եղանակով 
կաթնաշոռի արտադրության ժամանակ օգտագործում են նախատեսվածից ավելի 
շրդանաֆերմենտ: Հետևաբար, կաթի մակարդման համար անհրաժեշտ է պահպանել ավելացվող 
շրդանաֆերմենտի քանակը ելնելով տվյալ կաթնային խառնուրդին բնորոշ հատկություններից և 
նորմատիվային-տեխնիկական պահանջներից:  

Փքվածությունն առաջանում է, երբ փաթեթավորված կաթնաշոռում առկա խմորասնկերը 
բազմանում են բարձր ջերմաստիճանների առկայության հետևանքով: Պահպանման ռեժիմների 
առկայությունն անհրաժեշտ է տվյալ արատից խուսափելու համար:  

Շիճկանջատումը նկատվում է անբավարար մամլված կաթնաշոռի դեպքում, ինչը 
կանխարգելելու համար պետք է պահպանել մամլման ռեժիմները:  

Լորձունքոտ և բորբոսնած կաթնաշոռի առաջացման հիմքում ընկած են սանիտարահիգիենիկ 
պայմանների խախտումները, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը, երբ 
կաթնաշոռի փաթեթավորումը կամ տարայավորումը կատարվել է թերի կերպով: Պահպանման 
պայմանների և փաթեթավորման պահանջների իրականացումը կանխարգելում են նման 
արատների ձևավորումը: 
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Կաթնաշոռի արտադրության ընդհանուր տեխնոլոգիան 
 

 

Կաթի ընդունում, գնահատում, տեսակավորում 

Կեղտամաքրում 40-45°C-ում 

Պաղեցում 4-6°C-ում 

Սերազատում, խառնուդի նորմալացում 

Հումքի և օժանդակ նյութերի նախապատրաստում 

Պաստերզացիա 76-80°C-ում՝ 10-20 վայրկյան 

Պաղեցում մինչև մակարդման ջերմաստիճան՝ 28-32°C 

Մակարդում 6-12 ժամ տևողությամբ 

Մակարդվածքի մշակում 

Մամլում և/կամ ինքնամամլում 

Կաթնաշոռի պաղեցում 

Փաթեթավորում և/կամ տարայավորում 

Պահպանում 4-6°C-ում՝ 75% հարաբերական 
խոնավության պայմաններում 

Իրացում 
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ՄՈԴՈՒԼ 6. ԿԱՐԱԳԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՐԱԳՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Ներկայացնել կարագի արտադրության ընդհանուր և մասնավոր 
տեխնոլոգիաները: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը կարողանա դասակարգել կարագները։ 

Կարագն իրենից ներկայացնում է կաթնայուղի խտացրած կոնցենտրատ, որը բնորոշվում է 
սննդային և էներգետիկ բարձր արժեքներով, հանդիսանում է հագեցած և չհագեցած 
ճարպաթթուների, ֆոսֆոլիպիդների, A, D և E վիտամինների աղբյուր, օժտված է սպեցիֆիկ համով, 
կոնսիստենցիայով, համեմատաբար լավ դյուրամարսելիությամբ և երկարատև պահպանման 
ժամկետներով: Կախված յուղի պարունակությունից, կաթնասերից ստացված կարագները 
բաժանվում են երկու խմբի.  

1) Սերակարագ  

2) Հալած յուղ 

Հալած յուղը ստացվում է տարբեր կարագների հալումից և ունի յուրահատուկ կոնսիստենցիա, 
համ և հոտ: Այն պարունակում է 98% յուղ, մինչև 1% ջուր և 1% յուղազուրկ չոր նյութեր:  

Սերակարագը պատրաստվում է կովի կաթից ստացված թարմ և պաստերացված կաթնասերից` 
պարբերաբար և ընդհատ աշխատող կարագապատրաստիչներում հարելու ճանապարհով: 
Սերակարագը արտադրում են անալի և աղի: Տարբեր տեսակի սերակարագների արտադրության 
ժամանակ թույլատրվում է օգտագործել կերակրի աղ, բակտերիալ մակարդներ (մասնավորապես 
թթու սերակարագի դեպքում) և բնական ներկանյութեր: Կախված արտադրվող սերակարագի 
տեսակից, այն կարող է պարունակել 30-82,5% կաթնայուղ, որին բնորոշ է սերուցքային համը և 
հոտը: Սերակարագը 10-120C-ում ունի պինդ կոնսիստենցիա և սպիտակից դեղին գույնի երանգ: 
Սերակարագն ունի հետևյալ տարատեսակները.  

 Քաղցր սերակարագ, որին բնորոշ է սերուցքային համը` պաստերացման ժամանակ ձեռք 
բերվող սպեցիֆիկ համով, ինչը փոխանցվում է կարագին: 

 Թթու սերակարագ, որը նույնպես պատրաստվում է պաստերացված կաթնասերից, սակայն 
այս տեսակի կարագին բնորոշ է թթվային համը, ինչը պայմանավորված է կաթնաթթվի և 
մյուս բուրմունքատու միացությունների` դիացետիլի, ցնդող ճարպաթթուների առկայությամբ, 
որոնք ձևավորվում են, երբ կաթնասերը մակարդում են կաթնաթթվային մաքուր 
կուլտուրաներով:  

Կախված կաթնայուղի պարունակությունից, տարբերում են սերակարագի հետևյալ երեք 
տարատեսակները.  

1) Սերակարագ 

Ավանդական քիմիական կազմով: Անալի սերակարագի դեպքում կաթնայուղը կազմում է 82,5%, 
խոնավությունը 16%, յուղազուրկ չոր կաթի մնացորդը` 1,5%: Աղի սերակարագը պարունակում է 
81,5% կաթնայուղ, 1% աղ: Այս խմբի մեջ են մտնում նաև ստերիլացված և չոր սերակարագները: 
Առաջինի դեպքում ցուցանիշները նույնն են, մինչդեռ չոր սերակարգը պարունակում է 80,0% 
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կաթնայուղ, 16% յուղազուրկ չոր նյութեր և 4% խոնավություն:  

2) Սերակարագ 50-80% յուղայնությամբ, որն իր հերթին բաժանվում է 3 խմբի.  

 Սերակարագ 70-80% յուղի պարունակությամբ: Այս խմբի մեջ է մտնում քաղցր և թթու 
սիրողական կարագը: Անալի սիրողական կարագը պարունակում է 78% կաթնայուղ, 20% 
խոնավություն և 2% յուղազուրկ չոր նյութեր: Աղի սիրողական կարագը պարունակում է 77% 
կաթնայուղ: Պատրաստում են նաև ստերիլացված սիրողական կարագ համանման 
ցուցանիշներով: Այս խմբի մեջ է մտնում նաև քաղցր և թթու գյուղացիական կարագը: Ընդ 
որում, անալի գյուղացիական կարագը պարունակում է 72,5% կաթնայուղ, 25% խոնավություն 
և 2,5% յուղազուրկ չոր նյութեր, իսկ աղի գյուղացիական կարագի դեպքում կաթնայուղը 
կազմում է 71,5%, յուղազուրկ չոր կաթի մնացորդը` 2,5% և աղը` 1%:  

 Սերակարագ 60-70% յուղի պարունակությամբ: Այս խմբի մեջ է մտնում բուտերբրոդային 
կարագը, որը պարունակում է 61,5% կաթնայուղ, 35% խոնավություն և 3,5% յուղազուրկ չոր 
նյութեր: Բացի դա, այս խմբի մեջ է մտնում նաև տարբեր հավելումներով պատրաստված 
սերակարագը յուղայնության տարբեր ցուցանիշներով: 

  Սերակարագ 50-60% յուղայնությամբ: Այս խմբի մեջ է մտնում աղանդերային 
սերակարագները յուղայնության տարբեր ցուցանիշներով և հավելումներով:  

3) Ցածրայուղ սերակարագներ 30-50% յուղայնությամբ, այդ թվում.  

 փափուկ կոնսիստենցիայով կարագներ` 40-50% յուղայնությամբ,  

 մածկանման կոնսիստենցիայով կարագներ` 30-40% յուղայնությամբ:  

Փափուկ կարագներն ունեն թթվասերի կազմին մոտ հատկություններ, սակայն իրենց 
զգայաբանական և ռեոլոգիական ցուցանիշներով համապատասխանում են սերակարագին: 
Արտադրում են փափուկ և մածուկանման կարագների աղանդերային, դիետիկ և դելիկատեսային 
տեսակները տարբեր հավելումներով:  

Գոյություն ունեն քաղցր սերակարագի առանձին տարատեսակներ, այդ թվում. 

1. Վոլոգոդյան կարագը, որն անալի սերակարագ է և պատրաստվում է 95-980C 
ջերմաստիճանում պաստերացված քաղցր կաթնասերից, որի յուղայնությունը կազմում է 
82,5%, խոնավությունը՝ 16% և յուղազուրկ չոր կաթի մնացորդը 1,5%: Այս կարագն ունի 
սպեցիֆիկ համ, որը նման է ընկուզահամին:  

2. Շիճկակարագը, որը պատրաստում են պանրի կամ կաթնաշոռի արտադրությունից 
ստացված սերի հարումից: Այն հանդիսանում է կիսաֆաբրիկատ, որն օգտագործվում է 
հալած յուղի արտադրության համար: Շիճկակարագը պարունակում է 83,5% կաթնայուղ, 
խոնավությունը 16%, յուղազուրկ չոր կաթի մնացորդը 0,5%:  

3. Վերականգնված կարագը, որն արտադրում են հալած յուղի և կաթնասերի կամ կաթի 
խառնումից: Անալի վերականգնված կարագը պարունակում է 72,5% կաթնայուղ, 25% 
խոնավություն և 2,5% յուղազուրկ չոր կաթի մնացորդ: Աղի տեսակի վերականգնված 
կարագը պարունակում է 71,5% կաթնայուղ:  

4. Կոմբինացված կարագները և կարագի յուղային մածուկները, որոնց անվանում են նաև 
սպրեդներ: Կոմբինացված կարագն իրենից ներկայացնում է յուղամթերք, որը պարունակում 
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է 50%-ից ոչ ցածր յուղ: Արտադրվում է կովի կաթի, նրա բաղադրիչ կաթնայուղի և ոչ 
կաթնային ծագում ունեցող բուսական յուղերի համակցումից, որին կարող են ավելացվել 
համային տարբեր բաղադրիչներ ըստ բաղադրագրի: Ոչ կաթնային ծագում ունեցող 
բուսական յուղերում յուղի պարունակությունը պետք է լինի նվազագույնը 85%:  

Կոմբինացված կարագները բաժանվում են 3 խմբի 

1) Խոհանոցային կարագ, որը պարունակում է 99% յուղ և 1% ջուր: Այս տեսակի կարագին 
բնորոշ է սպեցիֆիկ համը և հոտը, պինդ հոմոգեն կոնսիստենցիան, բաց դեղնավունից 
մինչև արտահայտված դեղին գույնի երանգները:  

2) Քաղաքային կարագ, որը պարունակում է 50-80% յուղ, 18,5-46% խոնավություն: Այս 
կարագին բնորոշ է սերուցքային համը և հոտը, սպիտակից բաց դեղնավուն գույնը:  

3) Աղանդերային կարագ, որը պարունակում է 52 և 57% յուղ, համապատասխանաբար 29,5% 
և 27,5% խոնավության պարունակությամբ:  

Սպրեդները կամ յուղային մածուկները իրենցից ներկայացնում են էմուլսացված յուղամթերքներ` 
39-95% յուղի պարունակությամբ: Սպրեդների արտադրությունում օգտագործվում են կաթնային 
(կաթնայուղ, սեր և սերակարագ) և ոչ կաթնային (բուսական յուղեր) ծագման հումք: Սպրեդների 
արտադրության ժամանակ օգտագործվում են սննդային հավելումներ, բուրավետիչներ և 
վիտամիններ: Այսպիսով, կարագի տարբեր տեսակները միմյանցից տարբերվում են յուղի, 
խոնավության, յուղազուրկ չոր նյութերի պարունակությամբ, զգայաբանական ցուցանիշներով, 
ինչպես նաև սննդային և կենսաբանական տարբեր արժեքներով: 

ԿԱՐԱԳՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Ներկայացնել կարագի արտադրության ընդհանուր և մասնավոր 
տեխնոլոգիաները։ 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը, ներկայացնի կարագի արտադրության ընդհանուր և մասնավոր 
տեխնոլոգիանները։ 

Սերակարագի արտադրության ընդհանուր տեխնոլոգիական գործընթացները ներառում են 
կաթի ընդունումը, գնահատումը և տեսակավորումը, նախնական մշակումը, սերզատումը, ջերմային 
մշակումը և վակուումային մշակումը: Կաթի ընդունումը, գնահատումը և տեսակավորումը 
կատարելուց հետո իրականացնում են կաթի կեղտամաքրում 40-450C-ում և պաղեցում մինչև 4-60C՝ 
միջանկյալ պահպանման նպատակով: Կարագի պատրաստման նպատակով կաթը ենթարկում են 
սերզատման 40-450C ջերմաստիճանային պայմաններում, որի ընթացքում իրականացնում են 
ստացվող կաթնասերի յուղայնության կարգավորում՝ ելնելով պատրաստվող կարագի տեսակից: 
Օրինակ, Վոլոգոդյան կարագի պատրաստման նպատակով ստացվող կաթնասերի յուղայնությունը 
պետք է կազմի 25-28%, քաղցր և թթու սերակարագի դեպքում՝ 35-38%:  

Բարձրորակ կարագի պատրաստման համար անհրաժեշտ է պահպանել կաթի ստացման, 
նախնական մշակման, ինչպես նաև տեղափոխման սանիտարահիգիենիկ պահանջները: Երբ այդ 
ընթացքում կաթը ձեռք է բերում որոշակի արատներ, դրանք 8-10 անգամ ավելի շատ են 
արտահայտվում կաթնասերում և 20-25 անգամ կարագում: Երբ կաթնասերը բնորոշվում է կաթից 
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փոխանցված արատներով, ապա կարագի պատրաստումն իրականացնում են միայն կաթնասերի 
արատների ուղղումից հետո: Այդ նպատակով կիրառում են կաթնասերի լվացման և/կամ 
դեզոդորացիայի եղանակները: Լվացման միջոցով հեռացնում են կաթնասերի կերային համի, ոչ 
մաքուր համի, բարձր թթվության և դրոժային արատները: Այս գործընթացը բաղկացած է երկու 
փուլից 

 Առաջին փուլի ժամանակ կաթնասերին ավելացնում են այնքան ջուր, որ յուղայնության 
ցուցանիշը դառնա 5-8%, ինչից հետո այն ենթարկում են սերզատման:  

 Դրանից հետո, ըստ անհրաժեշտության, իրականացնում են երկրորդ փուլը, որի ժամանակ 
կաթնասերին ավելացնում են այնքան յուղազուրկ կաթ, որպեսզի կրկին կաթնասերի 
յուղայնությունը կազմի 5-8%, ինչից հետո կատարում են կրկնակի սերզատում: Լվացման 
հետևանքով զգալիորեն բարձրանում է կաթնասերի որակը, սակայն տեղի է ունենում յուղի 
կորուստ: 

Դեզոդորացիայի միջոցով հեռացնում են կաթնասերի համային և հոտային արատները, որի 
ժամանակ տեղի է ունենում արատներն առաջացնող ցնդող միացությունների հեռացում 
կաթնասերի պլազմայից: Լվացումը և նոսրացումը ստեղծում են նպաստավոր պայմաններ 
միկրոօրգանիզմների աճի և զարգացման համար, որի համար անհրաժեշտ է կատարել 
կաթնասերի ջերմային մշակում: Ջերմային մշակումից առաջ ստուգում են կաթնասերի պլազմայի 
թթվությունը, որը պետք է գտնվի 26-350Թ միջակայքում: Դրանից բարձր արժեքների դեպքում 
կաթնասերի ջերմային մշակում չեն իրականացնում և վերամշակման համար ուղարկվում են 
ընդհատումներով աշխատող կարագապատրաստիչներ: 

Այս դեպքում ստացված կարագը հետագայում օգտագործում են հալած յուղի ստացման համար: 
Պաստերացման հիմնական նպատակներն են ախտածին միկրոօրգանիզմների ամբողջական 
ոչնչացումը, մնացորդային միկրոֆլորայի առավելագույն նվազեցումը, ֆերմենտների 
ապաակտիվացումը, որոնք կարող են առաջ բերել կարագի փչացման պրոցեսներ: Բացի դա, 
պաստերացումը նաև նպաստում է պատրաստի մթերքի համի ձևավորմանը: Կաթնասերի 
պաստերացումը ապահովում է լավ արդյունքներ միայն ճիշտ ջերմային ռեժիմների ընտրության 
ժամանակ: Այն ընտրելիս հաշվի են առնում նաև ջերմային մշակման ոչնչացնող ազդեցությունն 
այնպիսի ֆերմենտների վրա, ինչպիսիք են լիպազան և պերօքսիդազան, որոնց ամբողջական 
ոչնչացումը տեղի է ունենում կաթնասերը 850C-ում ջերմային մշակման ենթարկելիս: Երբ այդ 
ֆերմենտներն ամբողջությամբ չեն ոչնչանում, դրանց առկայությունն արագացնում է կարագում 
ընթացող օքսիդացման գործընթացները, ինչը բերում է կարագի արագ փչացմանը: Կաթնասերի 
ջերմային մշակումից հետո այն կարող են մշակել տարբեր եղանակներով՝ կարագի գոյացման 
համար: 
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ԿԱՐԱԳՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ, ՀՈՒՄՔԻՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Ներկայացնել կարագի արտադրության ընդհանուր և մասնավոր 
տեխնոլոգիաները։  

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի կարագի պատրաստման եղանակները, հումքին և 
օժանդակ նյութերին ներկայացվող պահանջները։  

Գոյություն ունեն կարագի պատրաստման երկու հիմնական եղանակներ  

1. Կարագի ստացումը սերի հարման եղանակով,  

2. Կարագի ստացումը գերյուղալի սերի ստացման միջոցով:  

Գերյուղալի սերից կարագի ստացման եղանակն ունի առավել լայն կիրառություն մեծածավալ 
արտադրությունների դեպքում և բնորոշվում է մի շարք առավելություններով համեմատած 
կաթնասերի հարման եղանակի: Մասնավորապես, արտադրական ցիկլի տևողությունը կազմում է 
1-1,5 ժամ, որը սերային հարման եղանակի դեպքում կազմում է մեկ օրից ավելի: Բացի դա, 
համեմատաբար կրճատվում են սառնության և ջրի ծախսերը, իսկ արտադրական տարածքներն 
օգտագործվում են առավել արդյունավետ: Տեխնոլոգիական տեսանկյունից, կաթնասերի պլազման 
լինում է առավել լավ դիսպերգացված (1-3մկմ), նվազում է մթերքի բակտերիալ 
ախտոտվածությունը, ինչը նպաստում է պատրաստի մթերքի որակական ցուցանիշների առավել 
երկարատև պահպանմանը: Գերյուղալի սերակարագի արտադրությունն իր մեջ ներառում է երկու 
փուլ, այդ թվում՝  

1. Գերյուղալի կաթնասերի ստացումը՝ ելնելով պատրաստվող կարագի յուղայնությունից (61,5-
82,5%),  

2. Գերյուղալի սերի ջերմամեխանիկական մշակումը կարագի գոյացման համար:  

Սերի հարման եղանակի դեպքում կարագի պատրաստումն իր մեջ ներառում է երեք փուլ, այդ 
թվում՝  

1) Կաթնասերի մշակումը ցածր ջերմաստիճաններում (4-200C)` 10 և ավելի ժամ տևողությամբ, 
որի ընթացքում տեղի է ունենում ֆիզիկական հասունացում,  

2) Կաթնասերի հարման միջոցով կարագի հատիկի ստացումը,  

3) Կարագահատիկների մեխանիկական մշակումը՝ կարագի գոյացման համար: 

Գերյուղալի կաթնասերի ստացման համար կաթը նախօրոք սերզատում են, որի դեպքում 
առաջացած կաթնասերի յուղայնությունը տատանվում է 32-37% միջակայքում: Դրանից հետո 
ստացված կաթնասերը ենթարկում են պատերացման և տաք վիճակում (70-900C) կրկնակի 
սերզատման՝ հոսքային եղանակով: Գերյուղալի կաթնասերում գտնվող յուղագնդիկները գտնվում 
են մոտ հեռավորության վրա, որի հետևանքով բախվում են միմյանց հետ, ինչի արդյունքում 
յուղագնդիկների թաղանթներից անջատվում են տարբեր միացություններ, այդ թվում 
ֆոսֆոլիպիդներ, որոնք հեռանում են պլազմայի հետ միասին: Դրանով պայմանավորված 
գերյուղալի կաթնասերը բնորոշվում է թաղանթային միացությունների ցածր պարունակությամբ, 
համեմատած ցածր յուղայնության արժեք ունեցող կաթնասերի հետ, ինչը բերում է յուղագնդիկների 
էլեկտրական լիցքի փոփոխ-մանը, յուղագնդիկների թաղանթի կայունության նվազեցմանը և 
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ընդհանուր էմուլսիայի կայունության իջեցմանը: Յուղագնդիկների միջև առաջանում են 
ադսորբցիոն-հիդրատային նուրբ միջնաշերտեր: Այնուամենայնիվ յուղագնդիկների թաղանթի 
ինքնաքայքայում տեղի չի ունենում, չնայած այն հանգամանքին, որ դրանց թաղանթները գտնվում 
են խիստ հիդրատացված վիճակում:  

Սերզատումից հետո կատարում են նորմալացում ելնելով պատրաստվող կարագի 
յուղայնությունից: Կաթնասերի հարման եղանակի դեպքում նորմալացումը իրականացնում են 
ջերմային մշակումից անմիջապես առաջ, որից հետո պաստերացված կաթնասերը պաղեցնում են 
մինչև 40C: Ցածր ջերմաստիճաններում յուղագնդիկները ձեռք են բերում որոշակի ամրություն և 
առաձգականություն: Դրանց թաղանթային մասում սկսում են տեղի ունենալ փոփոխություններ, 
ինչի հետևանքով բարակում է յուղագնդիկը շրջապատող լիպոպրոտեինային ադսորբցիոն շերտը, 
որը նպաստում է յուղի անջատմանը: Ցածր ջերմաստիճաններում կաթնասերի պահպանումը և այդ 
ընթացքում տեղի ունեցող փոփոխությունները բնորոշում են կաթնասերի ֆիզիկական 
հասունացումը, որի ժամանակ տեղի է ունենում յուղի պնդացում և բյուրեղացում: Կաթնայուղի 
պնդացման աստիճանը բնորոշվում է պնդացած կաթնայուղի մասնաբաժնով, ինչը կախված է 
պաղեցման արագությունից և ջերմաստիճանից: Տաք կաթնասերը մինչև 30C, 60C, 90C և 120C 
ջերմաստիճաններ պաղեցնելիս, տեղի է ունենում կաթնասերի համապատասխանաբար 33,4%, 
26,6%, 19,5% և 15,2% պնդացում: Այսպիսով, կարագի ստացման երկու եղանակների հիմնական 
տարբերություններից մեկը կայանում է նրանում, որ գերյուղալի կաթնասերի ստացման դեպքում 
կաթնասերի ջերմային մշակումից հետո կատարում են կրկնակի սերզատում բարձր 
ջերմաստիճաններում, որի ժամանակ տեղի է ունենում յուղային ֆազայի կոնցենտրացում և 
այնուհետև նորմալացում, իսկ կաթնասերի հարման եղանակի դեպքում նորմալացումը կատարում 
են ջերմային մշակումից անմիջապես առաջ, որից հետո այն պաղեցնում են ու ենթարկում 
ֆիզիկական հասունացման: Այս եղանակի դեպքում յուղային ֆազայի կոնցենտրացումը տեղի է 
ունենում ցածր ջերմաստիճաններում: Բացի դա, սերի հարման եղանակի դեպքում որպես 
միջանկյալ մթերք է հանդիսանում կարագահատիկը, իսկ գերյուղալի կաթնասերի ստացման 
դեպքում բարձր յուղայնությամբ կաթնասերը: Եթե գերյուղալի կաթնասերի ստացման դեպքում 
խոնավությունը կարգավորում են մինչև ջերմային և մեխանիկական մշակման ենթարկելը, ապա 
կաթնասերի հարման եղանակի դեպքում խոնավությունը կարգավորում են մեխանիկական 
մշակման ընթացքում: Կաթնասերի հարման վերաբերյալ գոյություն ունեն տարբեր տեսություններ, 
սակայն այդ պրոցեսի արդյունքում (30-60 րոպե) տեղի է ունենում յուղագնդիկների թաղանթների 
պատռում, ինչի հետևանքով աստիճանաբար տեղի է ունենում կարագագուղձերի գոյացում: 
Մեխանիկական և ջերմամեխանիկական մշակումից գոյացած կարագը փաթեթավորում են և/կամ 
տարայավորում, ինչից հետո տեղափոխում են պահեստ՝ հետագա պաղեցման և իրացման համար: 
Կարագի արտադրությունում օգտագործվող հիմնական հումքի և օժանդակ նյութերի 
օգտագործումը կարգավորվում է ՀՀ օրենքներով, կանոնակարգերով և/կամ չափորոշիչներով: 
Արտադրությունում կիրառվող հիմնական և օժանդակ նյութերի մեջ են մտնում`  

 կովի անարատ կաթը, կաթնասերը և անյուղ կաթը,  

 բակտերիալ մակարդը, 

 գունանյութերը, համային հավելումները, խմելու ջուրը և այլն, 

 փաթեթավորման և տարայավորման նյութերը: 
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Բարձրորակ կարագի ստացման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի կաթը ստացված լինի առողջ 
կենդանիներից և ըստ կարգի պատկանի առաջին դասին: Կարագի արտադրության ժամանակ 
կարևոր է ճարպաթթուների որակյալ կազմը, որը կախված է կենդանիների կերային ռացիոնից և 
կաթնայուղի պահպանման հատկություններից: Կաթն ընդունելիս պետք է կատարել 
տեսակավորում: Այն պետք է լինի թարմ և չունենա արատներ: 

ԿԱՐԱԳԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ՀՈՍՔԱԳԾԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 2. Դասակարգում է կարագի արտադրության համար 
օգտագործվող սարքավորումները, հոսքագծերը` դրանց նշանակության կառուցվածքի և 
աշխատանքի սկզբունքի բնութագրմամբ: 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը դասակարգի կարագի արտադրության համար օգտագործվող 
սարքավորումները, հոսքագծերը` դրանց նշանակության կառուցվածքի և աշխատանքի սկզբունքի 
բնութագրմամբ։ 

Կարագի արտադրության ժամանակ օգտագործում են կաթնասերի հարման կամ գերյուղալի 
կաթնասերի ստացման եղանակներին բնորոշ սարքավորումներ և հոսքագծեր: Սերուցքային 
կարագի արտադրության ժամանակ օգտագործվում են կաթնասերի հասունացման վաննաները, 
կարագապատրաստիչները և հոսքային եղանակով կարագի արտադրության համար անհրաժեշտ 
հոսքագծերը: Հասունացման վաննաները կիրառվում են կաթնասերի ֆիզիկական հասունացման 
համար, որի նպատակով պաստերացված և պաղեցված կաթնասերը պահպանում են ցածր 
ջերմաստիճաններում մի քանի ժամ տևողությամբ: Այդ նպատակով հասունացման վաննաները 
պետք է ապահովեն կաթնասերի պաղեցման ջերմաստիճանները, ինչպես նաև պրոցեսի վերջում 
մինչև 8-120C ջերմաստիճաններ տաքացնելու հնարավորությունը, բավարարեն սանիտարական 
պահանջները և լինեն հարմարավետ պրոցեսն իրականացնելու համար: Կաթնասերի 
հասունացման վաննաները սովորաբար պատրաստում են չժանգոտվող պողպատից, որն ունի 
կիսագլանաձև տեսք: Այն իրենից ներկայացնում է տարողություն, որն ունի խառնիչ և 
շարժահաղորդ մեխանիզմ: Արտաքին և ներքին շերտերի միջև առկա տարածությունը լցվում է 
ջրով, որը տաքացվում է շոգեգոլորշու միջոցով: Պաստերացված կաթնասերի հասունացման 
ընթացքում սանիտարահիգիենիկ պայմանների ապահովման համար վաննան փակվում է 
կափարիչով: Հոսքային եղանակով կարագի արտադրության ժամանակ օգտագործում են 
անընդհատ սկզբունքով աշխատող կարագապատրաստիչներ, որոնցում կարելի է պատրաստել 
քաղցր ու թթու, ինչպես նաև աղի և անալի կարագահատիկներ՝ լվացման կամ առանց լվացման 
հնարավորությամբ: Այդ կարագապատրաստիչների հիմնական աշխատանքային բաղադրիչը 
հանդիսանում է հարիչը և կարագամշակիչը: Հարիչն իրենից ներկայացնում է հորիզոնական գլան, 
որի ներսում տեղակայված է պտտվող թևավոր խառնիչը: Հարիչն ապահովված է պաղեցման 
համակարգով: Երբ կաթնասերը մատուցվում է հարիչին, այն ենթարկվում է մեխանիկական 
ազդեցության, որի արդյունքում առաջանում է կարագահատիկը: Կարագամշակիչը բաղկացած է 
շնեկային խցից, աղման բլոկից և մեխանիկական մշակման հարմարանքից:  
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իրենց կենսագործունեությունը ջերմային մշակումից հետո: Այդ նպատակով կաթնասերի 
պաստերացումը իրականացնում են համեմատաբար բարձր ջերմաստիճաններում: 
Մասնավորապես, ամառային սեզոնի ընթացքում արտադրվող քաղցր սերակարագի դեպքում 
առաջին կարգի կաթնասերի պաստերացումը իրականացնում են 85-900C-ում: Ավելի բարձր 
ջերմաստիճանների կիրառումը բերում է յուղային էմուլսիայի ավելորդ անկայունացմանը և 
մեծացնում է հալած յուղի պարունակությունը կաթնասերում, որն հետագայում անցնելով կարագի 
մեջ առաջ է բերում կոնսիստենցիայի և համի տարբեր արատներ: Միևնույն ժամանակ, երկրորդ 
կարգի կաթնասերի պաստերացումը կատարում են 90-920C ջերմաստիճաններում: Սակայն այս 
ջերմաստիճանների կիրառման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի կաթնասերի սպիտակուցներն 
օժտված լինեն բարձր ջերմակայունությամբ: Բարձր թթվությունը հանգեցնում է կազեինի 
կոագուլացմանը և սպիտակուցային փաթիլները կարող են վառվել բարձր ջերմային մշակման 
ժամանակ, որի հետևանքով առաջացող համային արատները փոխանցվում են կարագին:  

Երբ կաթնասերում բարձր է ցնդող միացությունների պարունակությունը, ինչն արտահայտվում է 
տարբեր համային արատներով, ապա ջերմային մշակումն իրականացնում են առավել բարձր 
ջերմաստիճաններում՝ դեզոդորացիայի կիրառմամբ: Այդ դեպքում երկրորդ կարգի կաթնասերը 
աշնանային և ձմեռային ժամանակահատվածում ենթարկում են ջերմային մշակման 103-1080C 
ջերմաստիճաններում, իսկ գարնանային և ամառային ժամանակահատվածում՝ 100-1030C 
ջերմաստիճաններում: Այլընտրանքային եղանակ է հանդիսանում երկրորդ կարգի կաթնասերի 
ջերմային մշակումը 92-950C ջերմաստիճաններում՝ դեզոդորացիայի կիրառմամբ:  

Բարձրաստիճան ջերմային մշակումը նպաստում է, որպեսզի կարագը ձեռք բերի սպեցիֆիկ 
համ և հոտ, որոնք պայմանավորված են բազմաթիվ ցնդող միացությունների ձևավորմամբ:  

Կաթնասերի ֆիզիկական և կենսաքիմիական հասունացումը  

Կաթնասերի պաստերացումից հետո դրանում պարունակվող կաթնայուղը գտնվում է հալված 
վիճակում: Կարագի արտադրությանն այն նախապատրաստելու համար կաթնասերը անհրաժեշտ է 
պաղեցնել մինչև ցածր ջերմաստիճաններ (3-40C)՝ կաթնայուղի պնդացման և հետագա մշակման 
համար: Այդ գործընթացն անվանում են կաթնասերի ֆիզիկական հասունացում, որի համար 
անհրաժեշտ է, որպեսզի կաթնայուղի շուրջ 30-35% մասնաբաժինը լինի պինդ վիճակում: 
Կաթնասերի ֆիզիկական հասունացման արդյունքում յուղագնդիկներում տեղի է ունենում յուղի 
բյուրեղացում, որի արդյունքում փոխվում են յուղագնդիկները շրջապատող թաղանթների 
կառուցվածքը և արդյունքում կաթնասերի հատկությունները, որի մեջ են մտնում կաթնասերի 
կայունությունը, առաձգականությունը և կաթնայուղի դիսպերսայնությունը:  

Կաթնայուղի պնդացումը հանդիսանում է կաթնասերը ցածր ջերմաստիճաններում մշակելու 
համար կենսական գործընթաց: Այն որոշիչ դեր է խաղում կարագագոյացման գործընթացում, քանի 
որ միայն բյուրեղացած կաթնայուղի հարման դեպքում է հնարավոր ստանալ կարագահատիկը և 
բնորոշ կոնսիստենցիայով սերակարագը, ինչպես նաև ապահովել կաթնայուղի չափավոր անցումը 
թանի մեջ: Կաթնայուղն իրենից ներկայացնում է տարբեր հալման ու պնդացման ջերմաստիճան 
ունեցող զանազան գլիցերիդների խառնուրդ, որի պատճառով էլ պնդացման գործընթացը 
ընթանում է ոչ հավասարաչափ: Կաթնայուղի պնդացման աստիճանի վրա ազդում են պաղեցման 
ջերմաստիճանը, դրա տևողությունը, եռգլիցերիդների յուղաթթվային կազմը և այլ գործոններ: 
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Տարբերում են ֆիզիկական հասունացման երկու եղանակ.  

1. երկարացված,  

2. արագացված:  

Ֆիզիկական հասունացման ռեժիմները կարող են լինել.  

1. միաստիճան,  

2. բազմաստիճան:  

Աստիճան հասկացությունը վերաբերում է կաթնասերի երկարատև պահպանմանը մշտական 
կամ փոփոխվող ջերմաստիճաններում: Կարագի արտադրությունում հիմնականում կիրառվում է 
կաթնասերի երկարատև պաղեցումը և ֆիզիկական հասունացման միաստիճան ռեժիմները: 
Կաթնասերի պաղեցման ընթացքում յուղագնդիկներում գոյանում են բյուրեղացման կենտրոններ: 
Երկարատև պահպանման ընթացքում առանձին յուղագնդիկների գլիցերիդների բյուրեղացումը 
շարունակվում է: Դրա հետ մեկտեղ թաղանթի կայունության նվազեցումը բերում է ձևավորված 
բյուրեղների միջև նոր կապերի գոյացմանը: Տեղի է ունենում յուղագնդիկներից ազատ յուղի 
անջատում և սկսվում է յուղագնդիկների ագրեգացումը:  

Ֆիզիկական հասունացման միաստիճան ռեժիմներն ավելի պարզ են ու քիչ աշխատատար, ի 
տարբերություն բազմաստիճան ռեժիմների: Սակայն դրանք ոչ միշտ են ապահովում անհրաժեշտ 
ֆազային փոխարկումները: Կարագի կոնսիստենցիան կարգավորելու համար կիրառում են 
երկաստիճան կամ բազմաստիճան ջերմաստիճանային ռեժիմներ, հաշվի առնելով կաթնայուղի 
քիմիական կազմն ու հատկությունները: Կաթնասերի նախապատրաստումը սերի հարման համար 
կազմում է 15-17 ժամ: 

Կաթնասերի կենսաքիմիական հասունացման հիմքում ընկած է կաթնաշաքարի 
ֆերմենտացիան, որը կատարվում է բակտերիալ մակարդների ավելացման միջոցով: Մակարդման 
հիմնական նպատակն է հանդիսանում կարագի դիմացկունության բարձրացումը և կարագին 
բնորոշ սպեցիֆիկ համային և հոտային միացությունների առաջացումը: Կաթնասերի մակարդման 
աստիճանը որոշում են ելնելով արտադրության պայմաններից, կարագի պահպանման 
տևողությունից և սպառողների նախասիրություններից: Կաթնաթթվի բարձր կոնցենտրացիաները 
կարող են բացասաբար ազդել կաթնաթթվային բակտերիաների կենսագործունեության վրա և 
ստեղծել նպաստավոր պայմաններ թթվակայուն խմորասնկերի և բորբոսների զարգացման համար: 

Քաղցր սերակարագի արտադրության ժամանակ օգտագործում են կաթնաթթվային 
բակտերիաներից կազմված հոմոֆերմենտատիվ մակարդներ, որոնց կազմի մեջ են մտնում 
լակտոկոկերը՝ առաջացնելով կաթնաշաքարի խմորում, և բուրմունքային միացություններ 
ձևավորող կաթնաթթվային բակտերիաները: Գոյություն ունի մակարդման երկու եղանակ: Առաջին 
եղանակի դեպքում կաթնասերին կամ գոյացած կարագին ավելացնում են կաթնաթթու, մինչդեռ 
երկրորդ եղանակի դեպքում ավելացնում են կաթնաթթվային բակտերիաների մաքուր 
կուլտուրաներ, որոնք խմորում են կաթնաշաքարը և գոյացնում են կաթնաթթու: Երկրորդ եղանակն 
ունի առավել լայն կիրառություն կարագի արտադրությամբ զբաղվող արտադրություններում, որի 
դեպքում մակարդն ավելացնում են երկարատև կամ կարճատև մակարդման նպատակներով: 
Երկարատև մակարդման դեպքում կաթնաշաքարի խմորումը տեղի է ունենում առավել երկար 
ժամանակահատվածում, իսկ կարճատև խմորման դեպքում մակարդն ավելացնում են այնպիսի 
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քանակություններով, որպեսզի սերի հարումից առաջ ստացվի պլազմայի ցանկալի թթվության 
ցուցանիշը:  

Կաթնասերի մակարդումն իրականացնում են բարձր, միջին կամ ցածր ջերմաստիճաններում: 
Բարձր ջերմաստիճանների դեպքում մակարդն ավելացնում են 18-200C-ում՝ 2-5%-ի չափով, որի 
ժամանակ մակարդումը տևում է 4-6 ժամ: Միջին ջերմաստիճանների դեպքում մակարդն 
ավելացնում են 14-170C-ում՝ 5-7%-ի չափով: Այդ դեպքում մակարդման տևողությունը կազմում է 12-
16 ժամ: Ցածր ջերմաստիճաններում մակարդի ավելացումը կատարվում է 10-120C-ում՝ 10%-ի 
չափով, որի դեպքում մակարդումը տեղի է ունենում 10-12 ժամում: Այս դեպքում մակարդն 
ավելացնում են երկու փուլով, այդ թվում շուրջ 70%-ն ավելացնում են սերի ֆիզիկական 
հասունացումից անմիջապես առաջ, իսկ մնացած 30%-ը՝ սերի հարումից առաջ:  

Կաթնասերի հարման եղանակները, հարման վրա ազդող գործոնները  

1) Կաթնասերի հարման հիմքում ընկած է դրանում պարունակվող յուղագնդիկների 
ագրեգացումը, որը կարելի է իրականացնել երկու եղանակներով, այդ թվում պարբերաբար 
և անընդհատ գործող կարագապատրաստիչների միջոցով: Հարման գործընթացն իրենից 
ներկայացնում է բարդ պրոցես, որը կախված է մի շարք գործոններից: Սերի հարման 
հիմնական պարամետրերն են մեխանիկական ազդեցության ինտենսիվությունը և սերի 
հարման ջերմաստիճանը: Պարբերաբար և անընդհատ գործող 
կարագապատրաստիչներում կաթնասերի հարման կարևոր գործոններ են հանդիսանում 
կարագապատրաստիչի լցման աստիճանը և հարման տևողությունը: Կարագահատիկի 
ձևավորման վրա ազդում է սերում յուղի պարունակությունը և թթվությունը, կաթնայուղի 
քիմիական կազմը և հատկությունները, եռգլիցերիդների պնդացման աստիճանը: Նշված 
գործոնները հանդիսանում են սերի հարման վրա ազդող հիմնական գործոնները:  

2) Կարագապատրաստիչի պտույտների թիվը ընտրում են այն հաշվարկով, որպեսզի պտտման 
ընթացքում առաջացած կենտրոնախույս ուժի մեծությունը լինի փոքր, քան ազատ անկման 
արագացումը" Հակառակ դեպքում մեծ արագությունը բերում է կենտրոնախույս ուժի 
մեծացմանը, որի ազդեցությամբ կաթնասերը սեղմվում է կարագապատրաստիչի պատերին, 
պտտվում նրա հետ միասին և հարման գործընթացները երկարաձգվում են: 

3) Կարագապատրաստիչի օպտիմալ լցման աստիճանը կազմում է 40-50%: Քիչ լցման դեպքում 
կենտրոնախույս ուժի ազդեցության շնորհիվ կաթնասերը պտտվում է 
կարագապատրաստիչի հետ, ինչի արդյունքում երկարում է հարման գործընթացը, նվազում 
է կարագի թանձրությունը, տեղի է ունենում կաթնայուղի կորուստ: Լցման նվազագույն 
աստիճանը պետք է կազմի 25%: Մյուս կողմից, 50%-ից ավելի լցնելու դեպքում տեղի է 
ունենում կաթնասերի զանգվածի մեծացում, ինչը փոքրացնում է կենտրոնախույս ուժը և 
կաթնասերը չի ենթարկվում մեխանիկական մշակման: Բացի դա, ավելանում է յուղի 
կորուստը թանի մեջ, իսկ հարման գործընթացը երկարում է:  

4) Կաթնասերի հարման ջերմաստիճանը հանդիսանում է հարման պրոցեսի հիմնական 
պարամետրերից մեկը: Այն կարգավորում են հաշվի առնելով կաթնասերում յուղի 
պարունակությունը, ֆիզիկական հասունացման ռեժիմները, ինչպես նաև կաթնայուղի 
քիմիական կազմն ու հատկությունները, որոնք փոխվում են տարվա տարբեր եղանակներին:  



 

123 

 

5) Սերի հարման տևողությունը տատանվում է 40-60ր՝ կախված կաթնասերի յուղայնությունից, 
ֆիզիկական և կենսաքիմիական հասունացման աստիճանից, տարվա եղանակից: Հարման 
վերջում կարագահատիկի մեծությունը հասնում է 3-5մմ չափերի:  

6) Կաթնասերի հարման վրա ազդում են նաև դրա յուղայնությունը և յուղի պնդեցման 
աստիճանը: Կաթնասերի օպտիմալ յուղայնությունը տատանվում է 35-45%: Բարձր 
յուղայնությամբ սերից կարագը ստացվում է առավել կարճ ժամանակահատվածում, որի 
համար հարման ջերմաստիճանն ընտրում են առավել ցածր՝ կարագահատիկների արագ 
գոյացումից և կաթնայուղի ավելորդ կորուստից խուսափելու համար: Ցածր յուղայնությամբ 
կաթնասերի դեպքում կատարում են հակառակ գործընթացը և հարման ջերմաստիճանը 
վերցնում են ավելի բարձր:  

7) Կաթնասերի թթվությունը հանդիսանում է հարման գործընթացի վրա ազդող մեկ այլ 
գործոն: Կաթնասերի մակարդման դեպքում ստացվում է թթու կաթնասեր, որից կարագի 
ստացումը կատարվում է առավել արագ, իսկ կաթնայուղի կորուստը նվազում է: 
Կենսաքիմիական հասունացման ժամանակ ակտիվ թթվությունն իջնում է և մոտենում է 
իզոէլեկտրիկ կետին, ինչը նպաստում է ադսորբցիոն կապի թուլացմանը յուղագնդիկների և 
թաղանթի միջև: Թթու սերակարագը համեմատած քաղցր սերակարագի հետ ստացվում է 
10-15ր շուտ:  

Սերակարագի պատրաստման տեխնոլոգիան 

Սերակարագի պատրաստման տեխնոլոգիան: Սերակարագը արտադրում են անալի և աղի 
ձևերով, որն ունի երկու հիմնական տարատեսակներ քաղցր և թթու սերակարագ-ներ: Անալի 
սերակարագը պարունակում է 82,5% կաթնայուղ, 16% խոնավություն և 1,5% յուղազուրկ չոր նյութեր: 
Աղի սերակարագի դեպքում կաթնայուղի մասնաբաժինը կազմում է 81,5%, իսկ աղի քանակը 0,8-
1,5%:  

Կաթն ընդունելուց, գնահատելուց և տեսակավորելուց հետո կատարում են կեղտամաքրում և 
սերզատում, որից հետո ստուգում են ստացված կաթնասերի պլազմայի թթվությունը: Քաղցր 
սերակարագի արտադրության ժամանակ սերզատումից ստացված 32-40% յուղայնությամբ 
կաթնասերը պաստերացնում են 85-870C-ում, որից հետո այն պաղեցնում են ֆիզիկական 
հասունացման համար: Ֆիզիկական հասունացումից հետո կաթնասերի ջերմաստիճանը հասցնում 
են հարման ջերմաստիճանին և լցնում են կարագապատրաստիչների մեջ դրա ծավալի 40%-ի 
չափով: Հարման վերջում կարագի հատիկների մեծությունը հասնում է 3-5մմ, իսկ անջատված 
թանը հեռացվում է: Դրանից հետո կազմակերպում են կարագի լվացումը սառը ջրով, որի 
ջերմաստիճանը կախված է կարագի թանձրությունից : Լվանալուց հետո կարագը մշակում են ջրի 
կաթիլ-ների մանրացման և հավասարաչափ բաշխման համար, որը բարձրացնում է կարագի 
կայունությունը և որակը: Կարագը մշակելուց հետո տարայավորում և/կամ փաթեթավորում են և 
ուղարկում են պահեստ -50C-ից մինչև -150C-ում պահպանելու համար՝ մինչև իրացման 
կազմակերպումը:  
  



 

124 

 

Կարագի արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները 

Կարագի արատները մեծամասամբ ի հայտ են գալիս պահպանման ընթացքում: Արատները 
դասակարգվում են ըստ օրգանոլեպտիկ ցուցանիշների` համի և հոտի, կոնսիստենցիայի և 
տարայավորման:  

Համի և հոտի արատների առաջացման հիմնական պատճառ հանդիսանում են կերերը, 
կարագի ստացման տեխնոլոգիական պայմանները, պահելու ընթացքում տեղի ունեցող 
մանրէաբանական և քիմիական պրոցեսները:  

Ոչ արտահայտված համի և հոտի արատը կարող է առաջանալ կարագում ցնդող և բուրմունք 
առաջացնող նյութերի բացակայությամբ կամ նվազման հետ: Թթու սերակարագում այդ արատը ի 
հայտ է գալիս մակարդում քիչ քանակությամբ բուրմունք առաջացնող նյութերի պարունակությամբ 
կամ բարձր ջերմաստիճանում մակարդելու պատճառով դրանց ակտիվացման թուլացման 
հետևանքով:  

Կերահամին բնորոշ արատները առաջանում են կենդանիների կերային ռացիոնի մեջ մտնող մի 
շարք կերերի օգտագործման հետևանքով: Երբ կաթնասերն ունենում է սոխի, սխտորուկի, 
շաղգամի համ և հոտ, ապա դեզոդորացիայի պրոցեսը սովորաբար չի օգնում դրանց հետևանքով 
ձևավորված արատներն ուղղելու համար, որի արդյունքում կերային համերն իջեցնում են կարագի 
արժեքը: Կերային արատների այս տեսակները վերացնում են միայն կենդանիների կերային 
ռացիոնը կարգավորելու եղանակով:  

Դառնահամը ձևավորվում է մանրէաբանական, ֆերմենտատիվ և քիմիական պրոցես-ների 
ազդեցությունների հետևանքով, որը տեղի է ունենում հիմնականում կաթնայուղի պլազմայի և 
սպիտակուցների կրած փոփոխությունների արդյունքում: Թթվահամն առաջանում է անբավարար 
պաստերացման, կարագահատիկների վատ լվացման և պատրաստի կարագը բարձր 
ջերմաստիճաններում պահելու հետևանքով: Ճարպահամն ունենում է քիմիական ծագում, որի 
դեպքում ոչ հագեցած ճարպաթթուները ենթարկվում են մի շարք փոփոխությունների: Կաթնայուղի 
ճարպացման պատճառ կարող է լինել լույսի, յուղի մեջ մեծ քանակությամբ թթվածնի և մետաղների 
առկայությունը:  

Օլեինային համն առաջանում է բուսական յուղերի օգտագործման հետևանքով: Բացի դա, այն 
հաճախ փոխակերպվում է ձկնահամի կամ մետաղահամի: Այն առաջանում է լույսի, թթվածնի, 
թթվության և ջերմաստիճանի ներգործության պատճառով:  

Պանրահամի առաջացումն ունի մանրէաբանական ծագում, որի դեպքում միկրոօրգանիզմների 
ներգործության հետևանքով կարագի մեջ եղած սպիտակուցները քայքայվում են նույն սկզբունքով, 
ինչպես պանրի արտադրության ժամանակ: Այս արատի առաջացման պատճառներ են 
հանդիսանում վատ պաստերացումը, կաթնասերի աղտոտումը և շիճկարագի վատ լվացումը:  

Կարագի բորբոսները կարող են առաջանալ ինչպես կարագի վրա, այնպես էլ դրա ներսում: 
Բորբոսով վարակված կարագը սկզբում ունենում է բորբոսահամ, որին հաջորդում է կծվահամի 
առաջացումը: Բորբոսներն առաջանում են, երբ կաթնասերը վարակվում է բորբոսի սպորներով, 
վատ է պաստերացված, կարագի արտադրության ժամանակ չեն պահպանվում 
սանիտարահիգիենիկ պայմանները, կարագը վատ է տարայավորված և խախտվել են կաթնասերի 
մշակման պայմանները: Կարագի մակերեսին խոնավության առկայությունը ևս նպաստավոր 
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պայմաններ է ստեղծում բորբոսի առաջացման համար: Նման արատներով կարագը ենթարկում են 
վերահալման՝ արատի ուղղման նպատակով:  

Կծվահամությունը բնորոշվում է յուրահատուկ հոտի և կծվահամության առկայությամբ: 
Յուղաթթուներն ու գլիցերինը առաջացնում են ալդեհիդներ և կետոններ, օքսիթթուներ, եթերներ, 
սպիրտներ և ցածրամոլեկուլյար թթուներ: Կծվահամությունն առաջանում է քիմիական և 
մանրէաբանական գործոնների ազդեցության հետևանքով: Այս արատի զարգացմանը նպաստում 
են նաև մետաղների աղերը ու թթվածինը:  

Շտաֆն առաջանում է կարագի երկար պահպանման դեպքում, որին բնորոշ է կարագի 
վերնաշերտի գունափոխությունը: Այս արատի առկայության դեպքում կարագը ձեռք է բերում բաց 
դեղնավուն գույն: Շտաֆը հեռացնելուց հետո կարագը թույլատրվում է օգտագործել հետագա 
վերամշակման համար: Արատի առաջացմանը նպաստում է նաև կարագի պահպանումը բարձր 
ջերմաստիճաններում:  

Մետաղահամությունը բնութագրվում է մետաղի համով, որն ի հայտ է գալիս, երբ 
օգտագործվում են վնասված մետաղական մակերեսներով սարքավորումներ, ինչպես նաև երկաթի 
բարձր պարունակությամբ ջուր:  

Ձկնահամությունը սովորաբար բնորոշ է աղած թթու սերակարագին: Կարագն ունենում է 
ձկնահամ, երբ աղի կամ կաթնաթթվի ազդեցությունից լեցիտինը քայքայվում է, որի հետևանքով 
առաջանում են ճարպաթթուներ և խոլին, որոնք վերածվում են տրիմեթիլամինի, ինչն էլ կարագին 
հաղորդում է ձկնահամ: Կոնսիստենցիայի արատները պայմանավորած են արտադրության 
տեխնիկական թերություններով: Կոնսիստենցիան պետք է լինի խիտ, ոչ շատ փշրվող և ոչ շատ 
քսվող:  

Փափուկ, թույլ կոնսիստենցիան պայմանավորված է դյուրահալ թթուների առկայությամբ, 
կաթնասերի ոչ բավարար հասունացման և հարման բարձր ջերմաստիճանային պայմանների 
առկայությամբ: Այս արատը կարող է առաջանալ նաև, երբ կենդանիների կերային ռացիոնի մեջ է 
մտնում քուսպով կերակրումը: Այն պարունակում է օլեինաթթու, որն էլ նպաստում է թույլ 
կոնսիստենցիայի ձևավորմանը:  

Փշրվող կոնսիստենցիա ունեցող կարագը կտրելիս տեղի է ունենում դրա փշրում: Դրա 
պատճառը կարագի մեջ պարունակվող դժվարահալ ճարպաթթուների առկայությունն է: Արատը 
շատ հաճախ հանդիպում է ձմռան շրջանում՝ կենդանիներին ոչ հյութալի կերերով կերակրելիս: Այս 
արատի առաջացման պատճառ կարող է հանդիսանալ նաև երկարատև և խորը պաղեցումը, 
ինչպես նաև ցածր ջերմաստիճանում սերի հարումը և կարագի մշակումը: 

Ջրահամով կարագ: Այս արատի առաջացումը պայմանավորված է կարագում ջրի կամ աղաջրի 
անհավասարաչափ բաշխումով: Հաճախ այս արատը պատահում է աղի կարագի մեջ: Արատի 
առաջացման ժամանակ նկատվում են պղտոր ջրի խոշոր կաթիլներ, որոնք ձևավորվում են 
կարագի վատ լվացման հետևանքով: Այդպիսի արատով կարագը սովորաբար երկար չի 
պահպանվում, քանի որ տեղի է ունենում արագ փչացում: Այս արատից խուսափելու համար 
անհրաժեշտ է կարագի լվացումը կազմակերպել ըստ տեխնոլոգիական չափանիշների, որպեսզի 
ջրի բաշխումն իրականացվի հավասարաչափ:  
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Կարագի գույնի արատները հաճախ արտահայտվում են գարնան և ամռան ամիսներին, երբ 
ստացված կարագն ունենում է ոսկեդեղնավուն գունավորում: Այս գույնը պայմանավորված է 
կերերում գտնվող գունավոր պիգմենտների, կարոտինի առկայությամբ, որոնցով հարուստ են 
կանաչ կերերը: Մսուրային շրջանում ստացված կարագի գույնը լինում է սպիտակավուն:  

Ոչ միապաղաղ գույնի կարագն ունենում է մեծամասամբ աղած կարագը, որը կախված է աղի 
անհավասարաչափ բաշխումից: Կարագի դեղին ֆոնի վրա երևում են մանր ու խոշոր սպիտակ 
բծեր և շերտեր, որոնք կարագին տալիս են երփներանգություն: Դրանք առաջանում են ջրային 
կաթիլների կուտակումից, որոնք բեկում են և անդրադարձնում լույսի ճառագայթները:  

Տարայավորման արատներն առաջանում են տարայավորման և փաթեթավորման 
թերությունների հետևանքով, ինչպես նաև սխալ դրոշմանիշման, կարագի ոչ խիտ լցման և 
մագաղաթի անփույթ պատրաստման հետևանքով: Ոչ խիտ լցնելու դեպքում պայմաններ են 
ստեղծվում բորբոսների զարգացման համար: Մագաղաթը անփույթ փաթաթելու դեպքում կարագը 
կարող է աղտոտվել, ինչի հետևանքով կարող են առաջանալ տարբեր բնույթի արատներ: Տարայի 
անփույթ հավաքումը ևս արատ է, քանի որ ճեղքերի առկայությունը, տախտակների ոչ մաքուր 
լինելը կարագին տալիս են վատ տեսք: 
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Կարագի արտադրության ընդհանուր տեխնոլոգիան 

 

Կաթի ընդունում, գնահատում, տեսակավորում

Կեղտամաքրում 40-45°C-ում

Պաղեցում 4-6°C-ում

Տաքացում և սերզատում

Ջերմային մշակում

Ջերմային մշակում

Կարագի ստացում

Ֆիզիկական հասունացում ցածր 
ջերմաստիճաններում Կաթնասերի սերզատում 

Կաթնասերի հարման եղանակ Գերյուղալի կաթնասերի հարման եղանակ

Կաթնասերի հարում Գերյուղալի կաթնասերի ստացում 

Կարագահատիկի ստացում Ջերմամեխանիկական մշակում 

Հավելումների ավելացում ըստ 
բաղադրագրի Մակարդվածքի ստացում 

Կարագահատիկի մեխանիկական մշակում Պաղեցում, պահպանում, իրացում 

Պաղեցում, պահպանում, իրացում 

Կարագի գոյացում

Փաթեթավորում և տարայավորում

Պաղեցում և իրացում
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ՄՈԴՈՒԼ 7. ՉՈՐ ԿԱԹԻ ԱՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉՈՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՉՈՐ ԿԱԹԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Ներկայացնել չոր կաթի արտադրության ընդհանուր և 
մասնավոր տեխնոլոգիաները։  

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի պահածոյացման և չորացման հիմունքները, 
բնութագրի չոր կաթի տեսակները։ 

Կաթնային պահածոների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացները բաղկացած են 
կաթի ընդունումից, գնահատումից և տեսակավորումից, կեղտամաքրումից, պաղեցումից, 
պահպանումից, հումքի նախապատրաստումից, նորմալացումից, հոմոգենացումից, ջերմային 
մշակումից, խտացումից, իսկ չոր կաթնամթերքների արտադրության դեպքում նաև չորացումից:  

Բարձրորակ պահածոյացված կաթնային մթերքներ ստանալու համար հումքի և օժանդակ 
նյութերի ցուցանիշները պետք է համապատասխանեն նորմատիվային-փաստաթղթային 
պահանջներին: Կաթը պետք է օժտված լինի բարձր ջերմակայունությամբ, տիտրվող թթվությունը 
խտացրած կաթի պատրաստման դեպքում պետք է լինի 16-180Թ, իսկ ստերիլացված կաթնային 
պահածոների համար՝ 190Թ-ից ոչ բարձր և այլ տեսակի կաթնային պահածոների համար՝ 200Թ-ից 
ոչ բարձր: Կաթնային պահածոների արտադրության ժամանակ հաշվի են առնում նաև կաթի 
քիմիական կազմը և հատկությունները: Բացի դա, հաշվի են առնվում կաթնայուղի և յուղազուրկ չոր 
նյութերի հարաբերակցության ցուցանիշները, որոնք տատանվում են 0,4-0,69 միջակայքում: 
Շիճուկային սպիտակուցների մասնաբաժինը կաթում կարևոր է այն համատեքստում, որ դրանց 
բարձր կոնցենտրացիաները նվազեցնում են կաթի ջերմակայունությունը: Ըստ մանրէաբանական 
աղտոտվածության, կաթը պետք է պատկանի առաջին դասին:  

Չորացման տեխնոլոգիան ունի լայն կիրառություն կաթնագործությունում, որի շնորհիվ 
երկարաձգվում են կաթի և կաթնամթերքների պահպանման ժամկետները: Չորացման միջոցով 
կարելի է ստանալ անարատ և յուղազուրկ չոր կաթ, չոր կաթնասեր, չոր կաթնաթթվային մթերքներ, 
չոր դիետիկ կաթնամթերքներ և այլ չոր կաթնային խառնուրդներ հավելումներով և առանց 
հավելումների: Անարատ չոր կաթում կաթնայուղի պարունակությունը կազմում է 20-25%, իսկ 
խոնավությունը 4-7%:  

ՉՈՐ ԿԱԹԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ 

Ուսումնառության արդյունք 1. Ներկայացնել չոր կաթի արտադրության ընդհանուր և 
մասնավոր տեխնոլոգիաները։ 

Դասի նպատակը՝ Ունկնդիրը ներկայացնի չոր կաթի արտադրության ընդհանուր և 
մասնավոր տեխնոլոգիաները։ 

Ներկայացնել չոր կաթի արտադրության ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիաները 

Կաթնային խառնուրդի չորացումը կարելի է կատարել երկու եղանակներով` 
 գլանային (կոնտակտային)  
 օդային (փոշեցրման) եղանակներով:  
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Դրանցի
իրականացն
խառնուրդը
800C: Արա

փոշու և նս
Կաթնափոշ
շնեկների օգ
որ հեռացվո
են հատուկ
կորուստներ
թթվությունը
հետո կատ
Ըստ բաղ
ամբողջությ
Յուղազրկվ
ներում, որ
նպատակով
Խառնուրդի
գործընթաց
փաթեթավո
պայմաններ

1) Մուտ
կաթնափոշո

ից առավե
նում են չո
 ենթարկվ

ագ ջերմափ
ստում աշտ
շին մաքրվո
գնությամբ,
ող օդը իր 
կ քամիչնե
րը: Չոր յու
ը չպետք է 
արում են 
ադրագրի 
ամբ ենթ
ած կաթը ջ

րից հետո 
վ: Չոր ա
ի խտացում
ցը սովորա
որում են 2
րում մինչև 1

տքային ֆիլտ
ու ֆիլտր, 7) 

10) օդի վե

ել լայն կի
րացման ա
ում է փոշե

փոխունակո
տարակի հ
ում է հատո
, լցվում է ա
մեջ պարո

եր, որոնք 
ւղազուրկ կ
բարձր լին

կաթի կեղ
առանձնա

արկում ե
ջերմամշակ

խառնուրդ
անյուղ կա
մը կատարո
աբար կատ
20-25կգ թղ
12 ամիս: 

Կաթ
տր, 2) օդամղ
օդակլանիչ,

երամշակման

իրառությու
աշտարակնե
եցրման, որ
ության շնո
հատակին: 
ուկ մաքրիչն
աղացի մեջ,
ւնակում է կ

կլանում 
կաթը պատ
նի 200Թ-ից

ղտամաքրու
ացնում են
են սերզա
կում են ակ
դը տեղափ
թի արտա
ում են վակ
տարում են
ղթյա պար

թնային խառ
ղիչ, 3) օդատ
 8) պոմպ՝ բ
ն տեղակայա
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ւն ունի կ
երում: Աշտ
րտեղ մատ
րհիվ խառն
Հեռացվող

ներով, դուր
 որտեղ մա
կաթնափոշ
են այդ կ

տրաստում 
ց:Կաթը ըն
ւմ և պաղե
ն սերզատ
տման 40
կնթարթորե
փոխում ե

ադրության 
ուում ապա
ն չորացմա
րկերում և 

ռնուրդի չոր
տաքացուցիչ
բարձր ճնշմա
անք, 11) կաթ

կաթի չորա
տարակի վե
տուցվող օդ

նուրդի կա
ղ օդի ջեր
րս է բերվո

աղվում է և ա
շու որոշ քա
կաթնափոշ
են պաստ

նդունելուց, 
եցում՝ միջա
տման են

0-450C ջեր
են, պաստ
ն պահպա

դեպքում 
արատներու
ան աշտա
պահպանո

ացման աշտ
չ, 4) օդաբաշ
ան, 9) ջրահե
թնափոշու ա

ացման եր
երին մասո
ի ջերմաստ

աթիլները վ
մաստիճան
ւմ առանձն
այնուհետև 
անակությու
շին՝ նվազ

տերացված 
գնահատե

անկյալ պա
նթակա կա
րմաստիճա
երացման 
անման տա

հոմոգենա
ւմ, իսկ դրա

արակներում
ում են 0-1

տարակ 
շխիչ, 5) չորա
եռացման և 

անջատման տ

րկրորդ եղ
ւմ խտացրա
տիճանը կա
վերածվում 
նը կազմու
նացված խո

տարայավ
ւններ, ապա
եցնելով ա
յուղազուրկ

ելուց և տես
ահպանման
աթը, որն

անային պ
90-920C ջե
արողությու
ացում չի 
ան հաջորդ
մ Պատրա
00C ջերմա

ացման աշտ
պաղեցման 

տեղակայան

ղանակը, ո
ած կաթնա
ազմում է 1
են կաթնա
ւմ է 65-85
ողովակներ
վորվում: Քա
ա տեղադր

արտադրակ
կ կաթից, ո
սակավորել
 նպատակ

ն այնուհե
այմաններո

երմաստիճա
ւն խտացմ

կատարվո
դող չորացմ
աստի մթեր
աստիճանա

 

տարակ, 6) 
տեղակայա

նք 

որն 
ային 

60-
ային 
50C: 
րով՝ 
անի 
րում 
կան 
որի 
լուց 

կով: 
ետև 
ում: 
ան-
ման 
ում: 
ման 
րքը 

ային 

անք, 
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Կաթնային պահածոների արտադրության ընդհանուր տեխնոլոգիան 
 

 
 

Չոր կաթի արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները 

Խտացրած կաթնային պահածոների արատները հիմնականում պայմանավորված են հումքի 
արատներով, տեխնոլոգիական ռեժիմների խախտումներով և պատրաստի մթերքների 

Կաթի ընդունում, գնահատում, տեսակավորում

Կեղտամաքրում 40-45°C-ում 

Պաղեցում 4-6°C-ում

Հումքի և օժանդակ նյութերի նախապատրաստում 

Նորմալացում 

Հոմոգենացում (ըստ անհրաժեշտության)

Ջերմային մշակում 

Պաղեցում մինչև 70-75°C 

Խտացում

Փոշիացում 

Փաթեթավորում և/կամ տարայավորում 

Պահպանում

Իրացում 
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պահպանման ռեժիմների խախտումներով:Չոր կաթնային պահածոներին ևս բնորոշ են մի շարք 
արատներ, որոնք բերում են պատրաստի մթերքի որակական ցուցանիշների նվազեցմանը:  

Ճարպահամն առաջանում է բարձր յուղայնությամբ չոր կաթնային պահածոներում՝ կաթնայուղի 
օքսիդացման հետևանքով, որին նպաստում է մթերքի շփումը օդի հետ: Բացի դա, լուսային 
ճառագայթները ևս կարող են առաջ բերել կաթնայուղի օքսիդացում: Արատը կանխարգելում են 
տարայավորումը վակուումի պայմաններում կատարելու և/կամ հակաօքսիդիչներ ավելացնելու 
միջոցով:  

Նեխահամն ու նեխահոտն առաջանում են պատրաստի մթերքում խոնավության մասնաբաժնի 
ավելացման հետևանքով՝ ոչ հերմետիկ տարայավորման դեպքում:  

Կծվահամը ձևավորվում է ոչ սահմանային ճարպաթթուների օքսիդացման հետևանքով: Արատի 
առաջացմանը նպաստում են լույսի առկայությունը և խոնավության բարձրացումը:  

Ցածր լուծելիությունն առաջանում է մթերքի բարձր խոնավության պարունակության ժամանակ, 
երբ մթերքը շրջապատից կլանում է խոնավություն: Լուծելիությունը նվազում է նաև մթերքը բարձր 
ջերմաստիճաններում երկար պահպանելու հետևանքով:  

Գույնի մգացումը պայմանավորված է պատրաստի մթերքը բարձր խոնավության և 
ջերմաստիճանի պայմաններում (35-400C) պահպանելու հետ, որն ուղեկցվում է նաև համային 
հատկությունների վատացմամբ: Այս արատը պայմանավորված է սպիտակուցների ամինա խմբերի 
և կաթնաշաքարի ալդեհիդային խմբերի միջև տեղի ունեցող ռեակցիայի արդյունքում մեծ 
քանակություններով մելանոիդների առաջացման հետ: 
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ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
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