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-

հ/ հ

ՀՀ տարածքում գործողության մեջ դրված ստանդարտները

Ստանդարտի անվանումը

Ստանդարտի նշագիրը

Տեխնիկական

Լեզուն

Հանձնաժողովի
(ՏՀ) համարը,
անվանումը կամ
Աշխատանքայի
ն խումբը (ԱԽ)
1.

ԳՕՍՏ Ռ 51654-2000

Ալկոհոլային արտադրանք և հումք դրա
արտադրության համար. Ցնդող
թթուների զանգվածային մասի որոշման
մեթոդ

ГОСТ Р 51654-2000

ՏՀ 10
«Ալկոհոլային

ռուսերեն

խմիչքներ»

Алкогольная продукция и сырье для ее
производства. Метод определения
массовой концентрации летучих кислот

2.

ԳՕՍՏ Ռ 52470-2005

Սննդամթերք. Ալկոհոլային
արտադրանքի նույնականացում և
դրանց մեջ սինթեթիկ նյութերի
զանգվածային մասի որոշման

ՏՀ 10
«Ալկոհոլային

ռուսերեն

խմիչքներ»

մեթոդներ
ГОСТ Р 52470-2005

Продукты пищевые. Методы
идентификации и определения массовой
доли синтетических красителей в
алкогольной продукции
Գործում է 01.09.2013թ

3.

ԳՕՍՏ Ռ 52522-2006

Էթիլ սպիրտ սննդային հումքից, օղիներ
և լիկյորօղու արտադրանք.
Զգայորոշման վերլուծության մեթոդներ

ГОСТ Р 52522-2006

Спирт этиловый из пищевого сырья,
водки и изделия ликероводочные.

ՏՀ 10
«Ալկոհոլային
խմիչքներ»

ռուսերեն

Методы органолептического анализа
Գործում է 01.09.2013թ
4.

ԳՕՍՏ 31811-2012

Էթիլ սպիրտ և սպիրտ պարունակող
արտադրանք. Կրոտոնալդեհիդի
(բնափոխիչ հավելումի)
պարունակության որոշման

ՏՀ 10
«Ալկոհոլային

ռուսերեն

խմիչքներ»

գազաքրոմատագրման մեթոդ
ГОСТ 31811-2012

Спирт этиловый и спиртосодержащая
продукция. Газохроматографический
метод определения содержания
кротонового альдегида
(денатурирующей добавки)
Գործում է 01.09.2013թ

5.

ԳՕՍՏ 31497-2012

Էթիլ սպիրտ. Կրոտոնալդեհիդի
բնափոխիչ հավելումների (բիտրեքսի,

ՏՀ 10

կերոսինի, բենզինի) պարունակության

«Ալկոհոլային

որոշման սպեկտրագունաչափական

ռուսերեն

խմիչքներ»

մեթոդ
ГОСТ 31497-2012

Спирт этиловый.
Спектрофотометрический метод
определения содержания
денатурирующих добавок (битрекса,
керосина, бензина)
Գործում է 01.09.2013թ

6.

ԳՕՍՏ 31683-2012

Օսլա պարունակող հացահատիկային
հումք էթիլ սպիրտի արտադրման
համար. Խմորվող ածխաջրերի
զանգվածային մասի որոշման մեթոդ

ГОСТ 31683-2012

ՏՀ 10
«Ալկոհոլային

ռուսերեն

խմիչքներ»

Зерновое крахмалосодержащее сырье для
производства этилового спирта. Методы
определения массовой доли
сбраживаемых углеводов
Գործում է 01.09.2013թ

7.

ԳՕՍՏ Ռ 52968-2008

Բազմաթորած էթիլ սննդային հումքից.
Չոր նմացորդի զանգվածային
խտության որոշման մեթոդ

ՏՀ 10
«Ալկոհոլային
խմիչքներ»

ռուսերեն

ГОСТ Р 52968-2008

Спирт этиловый ректификованный из
пищевого сырья. Метод определения
массовой концентрации сухого остатка
Գործում է 01.09.2013թ

