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Ներածական մաս 

Տեխնոլոգիական ռեգլամենտը վերաբերում է տեխնոլոգիական փաստաթղթերի 

միասնական համակարգին (ՏՓՄՀ), որն էլ իր հերթին մտնում է արտադրության 

տեխնոլոգիական նախապատրաստման և արտադրանքի թողարկման միասնական 

համակարգի մեջ:   

Տեխնոլոգիական ռեգլամենտը սահմանում է տեխնոլոգիական պրոցեսի 

ցուցանիշները և բնութագրերը, հաստատում է տեխնոլոգիական գործընթացների 

իրականացման հաջորդականությունը: 

Տեխնոլոգիական ռեգլամենտը սահմանվում է, որպես ձեռնարկության 

հիմնական տեխնիկական փաստաթուղթ: Այն հաստատում է`  

 օպտիմալ տեխնոլոգիական ռեժիմը, 

 պարունակում է նյութերի, հումքի, կիսաֆաբրիկատների և 

ռեագենտների/ազդանյութերի բնութագրերը,  

 տեխնոլոգիական գործընթացների իրականացման, դրանց կատարման 

վերահսկման և արտադրության տեխնոլոգիական սխեմայի կարգը, 

 օգտագործվող նյութերի և տեխնոլոգիայի ռեժիմների/գործելակարգերի 

նորմերը, 

 ապահովում է անհրաժեշտ որակի արտադրանքի արտադրությունը, 

 կանոնավորում է արտադրության շահագործման անվտանգ 

պայմանները,  

 պարունակում է կեղտաջրերի, թափոնների, մթնոլորտային 

արտանետումների բնութագրերը և դրանց կրկնակի օգտագործման կամ 

վերամշակման մեթոդները,  

 սահմանում է շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների 

իրականացման միջոցները:  

Տվյալ տեխնոլոգիական ռեգլամենտը սահմանում է Ամուլսարի ոսկու 

հանքավայրի հանքաքարի մշակման և ելքային մետաղների արտադրության 

գործելակարգերը: 

1. Ամուլսարի ոսկու ծրագրի հակիրճ նկարագիրը 

Համաշխարհային պրակտիկայում առավել մեծ տարածում է գտել ոսկու 

կորզման կույտային տարալվացման մեթոդը: Զարգացած երկրներում, այս մեթոդն 

արտադրական պրակտիկայում կիրառվում է 1970-ական թվականների սկզբից: 

Ներկայումս, ԿՏ մեթոդը ամրապես հաստատվել է ԱՄՆ-ի, Ավստրալիայի, 

Կանադայի, Մեքսիկայի, Բրազիլիայի, Սաուդյան Արաբիայի, Ինդոնեզիայի, Նոր 

Գվինեային, Չիլիի, Զիմբաբվեի և Գանայի ոսկու արտահանման արտադրական 

պրակտիկայի մեջ: Աշխարհում ոսկու արտահանման ավելի քան 40%-ն 
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իրականացվում է ԿՏ մեթոդի հիման վրա:. Ռուսաստանի Դաշնությունում և 

Ղազախստանում նույնպես գործում են նմանատիպ արտադրություններ: 

ԿՏ միջազգային ձեռնարկությունների բազմամյա աշխատանքային փորձն, 

իրենց տեխնիկա-տնտեսական բարձր արդյունավետության ապացույցն է: 

Համեմատած սովորական գործարանային տեխնոլոգիաների, ԿՏ-ն բնութագրվում է,  

ցածր կապիտալ ներդրումներով և գործառնական ծախսերով, ջրի և էներգիայի 

նվազագույն սպառմամբ, բարձր արտադրողականությամբ, էկոհամակարգը խնայող 

արտադրության մակարդակով, ոսկու և արծաթի արդյունահանման ցածր 

ինքնարժեքով, ինչը թույլ է տալիս մշակման մեջ ներգրավել ոսկու ցածր 

պարունակությամբ հումք, որտեղ ոսկու պարունակությունը 0,5 գ/տ-ից ավել է:ԿՏ-ի 

հիմնական թերությունները, համեմատած գործարանային տեխնոլոգիաների հետ, 

դրանք, որպես կանոն նվազագույն հանույթ/կորզումն է և աշխատանքի սեզոնային 

լինելը:  

Ամուլսարը բարձր սուլֆիդայնությամբ էպիթերմալ ոսկու արդյունահանման 

ծրագիր է, որը նախատեսում է բացահանքի շահագործում` տարրալվացման 

հրապարակով ու մշակման կայանքով (գործարանով):  

Հանքաքարի կույտային տարրալվացման ծրագիրը իրականացվելու է չորս 

փուլով:  

Տվյալ ռեգլամենտը կանոնակարգում է հանքաքարի կույտային տարրալվացման 

հարթակի և ոսկու կորզման գործընթացները տարեկան 10 մլն տ հանքաքարի 

մշակման արտադրողականության համար: 

ԿՏՀ-ի հայեցակարգային պլանավորման ու նախագծման աշխատանքների 

ժամանակ հաշվարկները կատարվել են 104 միլիոն տոննա ռեսուրսի համար, հաշվի 

առնելով պահարների հետագա հավելաճը: 

2. Հանքի բնութագրերը 

2.1. Պաշարները 

Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի պաշարները C1+C2 կարգերով 

հաստատվել են ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության 

աշխատակազմի Օգտակար հանածոների պաշարների գործակալության կողմից 

երկու որոշումներով` 

Ա. Տիգրանես և Արտավազդես տեղամասերի համար կազմում են`  

- հանքաքար` 56434.5 հազ.տ (23812 հազ.մ3),  

- ոսկի` 52664 կգ, 

- արծաք` 210.51 տ:  

Բ. Էրատո տեղամասի համար` 

- հանքաքար` 32941.8 հազ.տ (13899.5 հազ.մ3),  

- ոսկի` 21069 կգ, 
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- արծաթ` 83.86 տ:  
Ամուլսաարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրը նախատեսվում է շահագործել 2 

բացահանքերով: 

1. N 1 բացահանքով շահագործվում են Արտավազդես և Տիգրանես տեղամասերը: 

2. N 2 բացահանքով շահագործվում է Էրատո տեղամասը: 

Նախագծված բացահանքերը վերջնական դիրքում ունեն հետևյալ պարամետրեը. 

                                                                                                                               Աղյուսակ 2.1 

Հ/հ Պարամետրերի անվանումը Չափման 

միավորը 

Բացահանք 

      N 1 

Բացահանք 

      N 2 

Ընդամենը 

1 Առավելագույն երկարությունը մ 1665 855  

2 Առավելագույն լայնությունը մ 980 760  

3 Առավելագույն խորությունը մ 270 225  

4 Օտարման տարածքը հա 113.9 38.4  

5 Կողերի թեքման անկյունը աստ. 38-49 44-45  

6 Հանքաստիճանի 

բարձրությունը 

մ 10 10  

7 Անվտանգության բերմայի 

լայն. 

մ 4 4  

8 Լեռնային զանգվածի ծավալը մ3 130302853 43435930 173738783 

 Այդ թվում     

 - մակաբացման ապարներ մ3 106490036.4 34164722 140654758.4 

 - հանքաքար մ3 23812016.6 9271208 33083224 

  տ 56434478 21972758 78407236 

9 Մակաբացման միջին 

գործակիցը 

մ3/տ 1.887 1.55 1.794 

2.2. Ընդհանուր տեղեկություններ հանքավայրի մասին 

Ամուլսարի հանքավայրը տեղադրված է 2936մ բարձության վրա և ծածկված է 

20-30սմ հզորությամբ բերվածքային նստվածքներով:   

Հանքային մարմինը մակերևույթում ունի իզոմետրիկ-օվալաձև եզրագիծ, որի 

երկարությունը 800-1000մ է, իսկ լայնությունը 600-800մ: Հանքային մարմինը 

հորատանցքերով հետամտվում է մակերևույթից մինչև 100-150մ խորությունը, 

սակայն պաշարների հաշվարկման ժամանակ ներքին սահմանը վերցվել է 2830մ, 

այսինքն մոտ 100մ: 

Հանքավայրի տեղադրման պարամետրերը, ապարների ֆիզիկա-մեխանիկական 

հատկանիշները թելադրում են հանքավայրի շահագործումը իրականացնել բաց եղա-

նակով, ապարների նախնական փխրեցմամբ: 

Հանքավայրի հիդրոերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են:  

Տարածքում փլուզումներ, սողանքներ և կորստային երևույթներ չեն 

հայտնաբերվել: 

Հանքային համալիրի հիմնական ենթակառուցվածքների մակերեսը կազմում՝ 
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1. MP – 2՝ Բացահանք  - Տիգրանես  -  113.9 հա, 

2. MP – 1՝  Բացահանք  - Էրատո   -   38.4 հա, 

3. BRSF – 1՝ Դատարկ ապարների լցակույտ – 140,69 հա, 

4. PL-4՝ Կոնվեյերի հարթակ – 16.79 հա, 

5. HLF – 1՝ Կույտային տարալվացման հրապարակ, IV փուլ – 117.93հա, 

6. PL-2՝ ԱԴՎ կայանի հարթակ - 29.27հա, 

7. PL-12՝ Ջարդիչ կայանի հարթակ – 6.79 հա: 

N 2 բացահանքի (Էրատո տեղամաս) շահագործումը նախատեսված է 2 փուլով: 

Երկրորդ փուլը նախագծվելու է տեղամասի ներկայում ընթացող լրահետախուզման 

արդյունքների հիման վրա: 

Բացահանքերը շահագործվելու են հետևյալ գրաֆիկով. 

Բացահանք N 1՝ 1-7 տարիներ: 

Բացահանք N 2՝ I-ին փուլ 5-8 տարիներ, II-րդ փուլ 8-9 տարիներ: 

2.3. Հանքանյութի բնութագրերը 

Աղյուսակ 2.2. 

Հանքաքարի բնութագիրը Չափման միավորը Ցուցանիշը 

Ապարի տեսակարար կշիռը, միջին տ/մ3 2,41 

Հանքաքարի չափի սահմանափակումները, 

տոկոսային հարաբերությամբ 

  

700 մմ տոկոս 100 

370 մմ տոկոս 80 

24 մմ տոկոս 20 

Հանքաքարի խոնավությունը տոկոս 3 

 

3. Տեխնոլոգիական սխեման և արտադրական գործընթացների 

նկարագրությունը 

3.1. Ջարդիչ կայանք 

Հանքաքարը մշակվում է մանրացման երկու փուլով՝ 80 տոկոսով ապահովելով 

18մմ (P100 = 19մմ) սահմանված չափ: Ջարդիչ կայանի գործողությունները ներառում 

են առաջնային մանրացում այտավոր ջարդիչով, այնուհետև երկրորդային 

մանրացում փակ համակարգով եռակի՝ բազմանկյուն ունեցող քարմաղերով 

կոնավոր ջարդիչով: Մանրացված հանքաքարի բունկերը, երկրորդային սնուցիչ 

բունկերն ու մանրացված հանքաքարի կուտակումն ապահովում են կայանի 

մանրացման առավելագույն հզորությունը: 
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Նկար 1. Հանքաքարի արդյուհանման, ԿՏՀ և ԱԴՎ 

տեխնոլոգիական սխեման 
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3.1.1. Առաջնային մանրացում  

Չտեսակավորված հանքանյութն ինքնաթափ բեռնատարով տեղափոխվում է 

առաջնային մանրացման տեղամաս և դատարկվում 600 տ օգտակար 

տարողունակությամբ ընդունիչ բունկերի (1) մեջ կամ տեղափոխվում է 540 000 տ 

չտեսակավորված հանքաքարի կույտ, որը հանդիսանում է զետեղարան 

հանքարդյունահանման և մանրացման գործընթացների միջև: Ջարդիչի ընդունիչ 

բունկերը սպասարկելու համար կօգտագործվի քարջարդիչ:  

Ընդունիչ բունկերից (1) չտեսակավորված հանքանյութը հեռացվում է 

ժապավենային սնուցիչով և դատարկվում անվավոր թրթռասնուցիչի (2) վրա, որտեղ 

մեծ չափի նյութը տեղափոխվում է այտավոր ջարդիչ (3), իսկ փոքր չափի նյութն 

ընկնում է ջարդիչի բեռնաթափիչ բունկեր (4): Առաջնային ջարդիչը (3) մանրացնում է 

չտեսակավորված հանքաքարի 80% ակնկալվող 120 մմ-ից մինչև 80% նոմինալ 91մմ: 

Մանրացված հանքաքարը թափվում է ջարդիչի բեռնաթափման բունկեր (4), սնուցիչի 

վրա միանալով փոքր չափի հանքանյութին: Ջարդիչի բեռնաթափիչ փոխակրիչը 

մանրացված հանքաքարը տեղափոխում է մանրացված հանքաքարի բունկերի 

սնուցիչ փոխակրիչ, որն էլ իր հերթին այն տեղափոխում է մանրացված հանքաքարի 

բունկեր (5): 

Առաջնային մանրացման տեղամասը համալրված է սպասարկող ամբարձիչով և 

փոշեորսիչ համակարգով, որը թույլ է տալիս փոշու գոյացումը նվազագույնի հասցնել 

փոխադրող բոլոր կետերում: 

3.1.2. Մաղման (տեսակավորման) տեղամաս 

Մանրացված հանքաքարի բունկերը (5) կապահովի 1600 տոննա օգտակար 

ծավալ: Հանքաքարը վերցվում է բունկերից երեք ժապավենային սնուցիչների 

օգնությամբ: Սնուցիչներից յուրաքանչյուրը դատարկվելու է եռաշերտ վիբրացիոն 

քարմաղի (6)մեջ: Քարմաղի (6) մանր արտադրանքը, որը 80% կազմում են մինչև 18մմ 

կտորներ, թափվում է արտադրանքի փոխակրիչի վրա` վերգետնյա փոխակրիչ 

տեղափոխվելու նպատակով: Քարմաղի խոշոր արտադրանքը, որի 80% կազմում են 

մինչև 70մմ կտորներ, թափվում է խոշոր թրթռաքարմաղի փոխակրիչի վրա 

երկրորդային մանրացման փոխակրիչ տեղափոխվելու համար: Արտադրանքի 

փոխակրիչի(7) և վերգետնյա փոխակրիչի (10) միջև փոխանցման կետում գտնվող 

մանրացված հանքաքարի նմուշառ սարքը պարբերաբար նմուշ է վերցնելու 

արտադրանքի հոսքից` վերլուծության և մետալուրգիական հետազոտության 

նպատակով:   

Տեղակավորման տեղամասը համալրված է սպասարկող ամբարձիչով և 

փոշեորսիչ համակարգով, որը թույլ է տալիս փոշու գոյացումը նվազագույնի հասցնել 

փոխադրող բոլոր կետերում: 
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3.1.3. Երկրորդային մանրացում 

Երկրորդային մանրացման սնուցիչ փոխակրիչի օգնությամբ հանքաքարը 

տեղափոխվում է երկրորդային մանրացման սնուցիչ բունկեր (8)` 1600 տոննա 

օգտակար ծավալով: Երկու ժապավենային սնուցիչները նյութը երկրորդային 

մանրեցման սնուցիչ բունկերից տանում են դեպի երկու երկրորդային ջարդիչները (9): 

Երկրորդային մանրացման համակարգը իրենից ներկայացնում է զուգահեռ ցիկլ, որը 

երկու կոնային ջարդիչների (9) օգնությամբ պատրաստում է մոտ 80 տոկոս մինչև 35 

մմ-ոց արտադրանք: Մանրացված հանքաքարը տեղափոխվում է ջարդիչի 

փոխակրիչ` առաջնային մանրեցման շղթայի արտադրանքի հետ մաղման ցիկլ 

անցնելու համար: 

Տեղամասում փոշու գոյացումը կարգավորվում է առաջնային մանրացման 

տեղամասի փոշու վերահսկման համակարգի միջոցով: 

3.1.4. Վերգետնյա փոխադրում 

Արտադրանքի փոխակրիչի վրա գտնվող մաղված ապրանքը նմուշառվում է 

մանրացված հանքաքարի նմուշառու սարքով և տեղափոխվում է վերգետնյա 

փոխակրիչի (10) վրա: Վերգետնյա փոխակրիչի օգնությամբ մանրացված հանքաքարը 

տեղափոխվում է մոտ 5.3 կմ հեռավորության վրա դեպի ներքև /700մ բարձրության 

անկում/ դեպի մանրացված հանքաքարի լցակույտ (11): Վերգետնյա փոխակրիչը 

ապահովված կլինի ռեգեներատիվ փոխանցման համակարգով, որը կարտադրի մոտ 

3 ՄՎ էներգիա և կրկին կվերադարձվի էներգահամակարգ:   

Փողակրիչը կապահովվի միջանկյալ վերգետնյա և ստորգետնյա երեք անցումներով: 

3.2. Տարրալվացման գործընթաց 

3.2.1. Հանքաքարի կույտի բեռնաթափում և բեռնատարների բեռնում 

Մանրացված հանքաքարի լցակույտում (11) առկա մանրացված հանքաքարը` 

5000 տոննա օգտակար ծավալով, հավաքում են լցակույտի տակից երեք սնուցիչների 

(12) միջոցով, որոնք տեղափոխում են այն բեռնաթափման բունկերի (13) սնուցիչ 

փոխակրիչի վրա: Բեռնաթափման բունկեր տեղափոխելու ընթացքում, սնուցիչի 

միջոցով, մանրացված հանքաքարին ավելացվում է կոշտ կիր` 200 տոննանոց կրի 

բունկերից: pH-ի սահմանված մակարդակն ապահովելու նպատակով կատարվելու 

են ավելացվող կրի չափումներ:    

Սնուցիչ փոխակրիչի օգնությամբ կիրով խառնված մանրացված արտադրանքը 

տեղափոխվում է 100-տոննա ծավալով բեռնաթափման բունկեր: Բունկերը լցվելուն 

պես կանգնեցնում է սնուցիչները և բեռնաթափման սնուցիչ փոխակրիչը: 

Բեռնաթափման բունկերը նախատեսված է երեք բեռնատար լցնելու համար 

անհրաժեշտ ծավալն ապահովելու համար: Հանքաքարը դատարկվում է 

բեռնաթափման բունկերից բեռնատարի մեջ` գեյֆերային դարպասներով: Այնուհետև 
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մանրացված հանքաքարը փոխադրվում է կույտային տարրալվացման հարթակ (14)` 

դարսման և տարրալվացման նպատակով: 

3.2.2. Կույտի դարսում 

Բեռնաթափման ձագարից կույտային տարրալվացման հարթակ մանրացված 

հանքաքարը կտեղափոխվի 30 տոննա տարողունակությամբ ինքնաթափ 

բեռնատարներով: Կույտի գագաթի հետ կապված աշխատանքները սպասարկելու, 

ինչպես նաև տարրալվացման հարթակի մակերեսը նախքան լվացումը փխրեցնելու 

համար անհրաժեշտ կլինի մեկ բուլդոզեր: Նախնական հաշվարկներով առաջին 

փուլի տարրալվացման հարթակի համար անհրաժեշտ բեռնատարների թիվը 13 է: 

Պահանջվող բեռնատարների թիվը տարբեր կլինի շահագործման ողջ ընթացքում, 

քանի որ մեծանում է կույտի բարձրությունը (ինչի հետևանքով մեծանում է ցիկլի 

հաճախականությունը), և քանի որ առաջ են գալիս լրացուցիչ փուլեր (երբ 

կրճատվում է բեռնատարներով տեղափոխման հեռավորությունը): 

3.2.3. Կույտային տարրալվացման հարթակ 

Կույտային տարրալվացման հրապարակը գտնվում է 28-րդ տեղամասում: 28-րդ 

տեղամասը հարթավայրային և որոշ հատվածներում բլրոտ ռելիեֆ ունեցող տարածք 

է: Հարթավայրի լանջերն իջնում են դեպի հարավ-արևմուտք: Տեղամասի լանջերի 

թեքությունները հարթավայրի ստորին հատվածում` նախագծված տարրալվացման 

հարթակի ստորին եզրի հարևանությամբ, տատանվում են 6%-ից մինչև հարթավայրի 

վերին կողերի 55%-ի սահմաններում:  

Սույն ռեգլամենտի հավելված 1-ով ներկայացվում է կույտային տարրալվացման 

հարթակի լանջերի կայունության վերաբերյալ “Գլոբալ Ռեսոռս էնջինիըրինգ” 

կազմակերպության վերլուծությունը:  

Տարրալվացման հարթակը կառուցվելու է չորս փուլերով` յուրաքանչյուր 

փուլում զբաղեցնելով համապատասխանաբար մոտավորապես 265 520մ2, 196 520 մ2, 

275 830 մ2 և     416 030 մ2 մակերես, իսկ 1-4 փուլերի հարթակի ընդհանուր մակերեսը 

կազմելու է 1,153,900 մ2:  

Տարրալվացման հարթակն ունենալու է կոմպոզիտային միջադիր համակարգ, 

որը բաղկացած է լինելու ՑԽՊԷ գեոթաղանթային միջնաշերտից, որի տակ 

տեղադրվելու է 0,3մ  նվազագույն հաստության սեղմված թույլ ջրաթափանց հողային 

միջնաշերտ կամ 2.5հ:1ու թեքությունից մեծ թեքության պայմաններում՝ գեոսինթետիկ 

կավային միջնաշերտ (ԳԿՄ): Հարթակի այն հատվածներում, որտեղ հանքաքարի 

կույտի բարձրությունը 60մ կամ պակաս կլինի, գեոթաղանթի հաստությունը 1.5-մմ-

ից (60-միլ) չի գերազանցի, իսկ հարթակի այլ հատվածներում դրա հաստությունը 

կազմելու է 2-մմ (80-միլ): Գեոթաղանթը միակողմանի, հատակային, (հողային 

միջադիր շերտի կամ ԳԿՄ հետ շփման գոտի) հարթակի հարավ-արևմտյան 
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կայունության նկատմամբ կրիտիկական եզրային հատվածում, տեքստուրայով, իսկ 

մնացած հատվածներում հարթ նյութ է:   

Ցամաքուրդային խողովակաշարը կառուցվելու է հարթակի միջնաշերտից վերև 

և տեղադրվելու է 0,6մ նվազագույն հաստությամբ հատիկավոր ցամաքուրդային 

ծածկալցաշերտում, որը կազմված է լինելու հեշտ ցամաքեցվող, կարծր, հատիկային 

նյութից:  Ցամաքուրդային խողովակաշարի միջոցով կուտակվող լուծույթների և 

հեղեղաջրերի/ձնհալոցքային ջրերի արտահոսքերն ու ինֆիլտրացիոն հոսքերը 

ինքնահոս հոսելու են ավազան:  

Կույտային տարրալվացման գործընթացը ներառում է մանրացված հանքաքարի 

դարսում շերտերով տարրալվացման հարթակի (14) վրա և յուրաքանչյուր շերտի 

անհատական տարրալվացում` ոսկի ու արծաթ կորզելու նպատակով:  

Աղքատացված տարրալվացման լուծույթը (ԱԼ), որը պարունակում է նոսրացված 

ցիանիդի նատրիում, կավելացվի հանքաքարի կույտի մակերեսին կաթոցիչների կամ 

ցնցուղների միջոցով` 6 լ/ժամ/մ2 նախագծային ծավալով:  Հանքաքարի կույտի 

տարրալվացման նախագծային ցիկլը կազմում է 60 օր:   

Լուծույթը ներծծվելու է հանքաքարի միջով մինչև հարթակի միջադիրից վեր 

գտնվող դրենաժային համակարգ, որտեղ այն կհավաքվի դրենաժային խողովակների 

ցանցում 0,6-մ նվազագույն հաստությամբ հատիկավոր դրենաժային շերտի ներսում` 

միջադիրից վերև: Լուծույթը ինքնահոս եղանակով գնում է հագեցած լուծույթի 

մշակման ավազան (15): Մշակման ավազանում հավաքված հարստացված լուծույթը 

մղվում է մշակման կայան՝ ոսկի և արծաթ կորզելու նպատակով: 

Հարթակ կենդանիների մուտքը կանխելու համար տարրալվացման հարթակի 

պարագծով կառուցվելու է փակվող դարպասներով ցանցային ցանկապատ: 

Ցանկապատի մյուս նպատակը հանրության անվտանգության ապահովումն  ու 

հարթակի տարածք չլիազորված անձանց մուտքի կանխումն է: 

3.2.4. Հանքաքարի կույտ 

Տարրալվացման հարթակի վրա հանքաքարի կույտը նախատեսվում է դարսել 

չորս փուլով՝ 8 մ հաստություն ունեցող հորիզոնական շերտերով: Կույտի նոմինալ 

առավելագույն բարձրությունը հարթակի պաշտպանիչ միջնաշերտից վերև կազմում 

է 120մ:  

1-ին փուլի հարթակում կտեղակայվի  մոտ 9,3 մլն. տ կույտ, որը ներառում է 

առաջին 4 շերտերը՝ մակերևույթից առավելագույն 1664 մ նոմինալ բարձրությամբ: 

Այս փուլում կույտը կդարսվի շահագործման առաջին տարվա ընթացքում: 

2-րդ փուլի արդյունքում հարթակն կընդլայնվի լանջն ի վեր դեպի արևելք՝ 1-ին 

փուլի կույտի վերևում լրացուցիչ 20,7 մլն. տ վեց հորիզոնական շերտերի միջոցով, 

մինչև 1712մ գագաթային նոմինալ բարձրություն: Փուլ 2-ի կույտը նախատեսվում է 

դարսել մինչև շահագործման 3-րդ տարվա ավարտը: 
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3-րդ փուլի արդյունքում հարթակը կընդլայնվի լանջն ի վեր դեպի արևելք՝ 

լրացուցիչ 31,4 մլն. տ յոթ լրացուցիչ շերտերի միջոցով, մինչև 1768մ գագաթային 

նոմինալ բարձրություն: Փուլ 3-ի կույտը նախատեսվում է ավարտել մինչև 

շահագործման 6-րդ տարվա ավարտը: 

4-րդ փուլի արդյունքում հարթակը կընդլայնվի լանջն ի վեր դեպի արևելք՝  1-3 

փուլերի կույտի շերտերի վերևում լրացուցիչ 11 շերտեր տեղադրելու միջոցով, մինչև 

1856մ գագաթային նոմինալ բարձրություն: Փուլ 4-ի կույտի դարսումը նախատեսվում 

է շարունակել հանքաքարի լրացուցիչ պաշարների հայտնաբերման դեպքում մինչև 

շահագործման 10-րդ տարվա ավարտը ապահովելով  104 մլն տ վերջնական ծավալ: 

3.2.5. Կուտակման ավազաններ 

ԿՏՀ-ի կուտակման ավազանները ներառելու են մաքրման (15) և հեղեղաջրերի 

կուտակման 1-ին և 2-րդ և 3-րդ ավազանները (16, 17): Կուտակման ավազանների 

չափերը նախագծվել են ըստ ծրագրի նախագծային չափանիշների`օգտագործելով 

ԿՏՀ ջրի հաշվեկշիռի հաշվարկման տվյալները: Մաքրման և հեղեղաջրերի 

կուտակման 1-ին ավազանը կառուցվելու է 1-ին փուլի հարթակի կառուցման 

ընթացքում, իսկ 2-րդ ավազանը`3-րդ փուլի հարթակի կառուցման ընթացքում, 

ինչպես նաև Հեղեղային ավազան 3-ը կառուցվելու է Փուլ 4-ի հարթակի 

շինարարության ժամանակ: 

Տարրալվացման հարթակի տարածքում մաքրման լուծույթների և 

հեղեղաջրերի/ձնհալոցքային ջրահոսքերը ինքնահոս կուտակվելու են հարթակի 

ամենացածր կետում և ջրթափի միջոցով հոսելու են մաքրման ավազան: 

Կասկադային ջրթափ համակարգը կառուցվելու է մաքրման ավազանի, Հեղեղային 

ավազան 1-ի, Հեղեղային ավազան 2-ի և Հեղեղային ավազան 3-ի միջև հարթակի 

շահագործման ընթացքում հեղեղաջրերով/ձնհալոցքային ջրերով հեղեղման 

կանխարգելման նպատակով: Հեղեղային ավազանները նախագծվելու են այնպես, որ 

ջուրը թափվի Հեղեղային ավազան 1-ից դեպի ներքև:  

Մշակման ավազանը նախատեսված է այնպես, որ պարունակի. 

 Լուծույթի 8 ժամ նորմալ հոսքի ժամանակ, 

 Պոմպի խափանման կամ հոսանքազրկման դեպքում, հանքաքարի կույտից 

արտակարգ ցամաքեցման հոսքի լուծույթի 24 ժամ,  

 Խոնավ տարվա կլիմայական պայմաններում Փուլ 1-ի հարթակի համար 

ակնկալվող ջրի գումարային ավելցուկային առավելագույն ծավալը, 

 Միջին տարվա կլիմայական պայմաններում Փուլ 1-2-ի հարթակի համար 

կանխատեսվող ջրի գումարային ավելցուկային առավելագույն ծավալը: 

3.3. Ադսորբցիա-դեսորբցիա-վերականգնում 

Մշակման գործարանը բաղկացած է ադսորբցման–դեսորբցման–

վերականգնման կայանից, զտման և ռեագենտների համալրման և մատակարարման 

համակարգերից: ԱԴՎ կայանը տեղադրվելու է ԿՏՀ կուտակման ավազաններից դեպի 
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հարավ-արևմուտք: ԱԴՎ կայանի ողջ տարածքը նախատեսվում է մեկուսացնել` 

արտահոսքերն ու կայանից առաջացող ամեն տեսակի հեղեղումները բացառելու 

նպատակով, այն միացվելու է մշակման ավազանին: 

Նշված կայանում կատարվում է թանկարժեք մետաղների կորզում ՀԼ-ից 

ակտիվացված կոկոսային ածուխի մեջ` հանդիպակաց հոսքում ածխային 

աշտարակների (18) օգագործմամբ: Թանկարժեք մետաղներով բեռնվելուց հետո 

ածուխը շարժվում է աշտարակներից (18)  դեպի էլյուտավորման աշտարակ (19), 

որտեղ բարձր ջերմաստիճանի և ճնշման պայմաններում շերտավորման 

տարողությունում (20) կատարվում է մետաղի  էլյուատավորում /դեսորբցիա/ ածխից 

լուծույթի մեջ:  Այնուհետ այդ էլյուատը խառնվում է ցինկային փոշու հետ, ինչի 

արդյունքում տվյալ լուծույթից առանձնանում է ոսկին և արծաթը: Երբ որ թանկարժեք 

մետաղները լուծույթի շերտավորման տարողությունում (20) առանձնանում են 

նստվածքի տեսքով, լուծույթը ֆիլտրվում է և մնացորդը` չորացվում, 

ռետորտավորվում (21)` սնդիկը ստանալու նպատակով, խառնվում է 

բովախառնուրդին և հալեցվում ինդուկցիոն վառարանում (22)` դորե ձուլվածքներ 

ստանալու համար: Այնուհետ դորե ձուլվածքները տեղափոխվում են ձուլարան (23)  

հետագա զտման: ԱԴՎ ցիկլը թթվային լվացման եղանակով վերաակտիվացնում է 

նաև ածուխը և ռեգեներացման վառարանը` աշտարակներում մետաղները կլանելու 

ածխի կարողությունը պահպանելու նպատակով: Ռեգեներացումից հետո, ածուխը 

վերադարձվում է ածխային աշտարակ որպես թարմ ածուխ: 

3.3.1. Ածխի ադսորբցիա 

Հագեցված տարրալվացման լուծույթը /ՀԼ/ պոմպերով մղվում է վերամշակման 

ավազանից դեպի ադսորբցիայի սնուցիչ ճնշման բաքը, որտեղից էլ ՀԼ թափվում է մեկ 

շարքով դասավորված 5 ածխային ադսորցիոն աշտարակների մեջ: Այս 

աշտարակները նախատեսված են լուծույթից մետաղները ադսորբցելու /կլանելու/ 

նպատակով: ՀԼ-ը մտնում է ածխի աշտարակ 1-ը, հոսում CIC (ածուխը խյուսում) 

ցիկլով, այնուհետ դատարկվում ածխային աշտարակ 5-ից ածխի պաշտպանիչ ցանցի 

վրայով  աղքատացված լուծույթի բաքի մեջ: 

Այնուհետև ածխային աշտարակների աշխատանքը դանդաղում է, որպեսզի 

լուծույթը ինքնահոս եղանակով հոսի մեկ աշտարակից դեպի մյուսը: Քանի որ 

ենթադրվում է, որ հագեցած լուծույթի հոսքի ծավալները տատանվելու են 

տեխնոլոգիական գործընթացի պայմանների փոփոխությամբ կամ եղանակային 

պայմաններով պայմանավորված, ապա ածխային աշտարակները ընդլայնվելու են 

տարբեր ծավալով հոսքերի շարժն ապահովելու նպատակով` ամեն դեպքում 

ապահովելով մոտ 70 տոկոս սահմանը:   

Ածուխը շարժվում է հոսքի հակառակ ուղղությամբ, դեպի վերև, աշտարակների 

միջով` կենտրոնախույս պոմպի օգնությամբ: Հագեցված ածուխը 1-ին աշտարակից 

պոմպամղվում է կորզման աշտարակ դեսորբցիայի համար, կամ թթվային լուծույթով 

լվացման աշտարակ: CIC ցիկլի ընթացքում վերջին 5-րդ աշտարակում ավելացվում է 
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թարմ կամ վերակտիվացված կոկոսային ածուխ: Աշտարակներից յուրաքանչյուրի 

տարողությունը կազմում է մոտ 4 տոննա ածուխ: Ներկառուցված նմուշառու սարքեր 

են տեղադրված ՀԼ գծի վրա` մինչև CIC ցիկլին միանալը, ինչպես նաև CIC-ից դուրս 

եկող աղքատացված լուծույթի վրա:  

3.3.2. Դեսորբցիա 

Ածխից մետաղների կորզումը /դեսորբցիան/ կատարվում է Անգլո-Ամերիկյան 

հետազոտական լաբորատորիաների (ԱԱՀԼ) մեթոդով: Դեսորբցման աշտարակը 

նախատեսված է 4 տոննա ածուխ տեղավորելու և օրական երկու խմբաքանակ 

ապահովելու համար: Երեք տոկոսանոց NaCN և երկու տոկոսանոց NaOH 

պարունակող աղքատացած լուծույթը 1150C-ում աղքատ լուծույթի բաքից մղվում է 

դեսորբցման անոթ և ներծծվում մոտ 30 րոպե: Մոտավորապես 1150C-ում վեց 

սյունակաթսայով ջուրը մղվում է դեսորբցման հերմետիկ անոթով՝ հագեցած լուծույթ 

ստանալու համար: Երկու նույն աշտարակներում պարզաջուրը մղվում է ածխի 

միջով, մինչև ածուխը կանցնի հաջորդ փուլ: Հաջորդ փուլը կարող է լինել կամ ածխի 

ռեգեներացիան ռեգեներացման վառարանում, թթվային լուծույթով լվացումը կամ 

վերադառնա ուղիղ ածխի հինգերորդ սյունակաթսա՝ ադսորբցման համար: 

Դեսորբցման աշտարակից հագեցած լուծույթը հոսում է ջերմափոխանակիչների 

միջով, որտեղ ջերմությունը վերականգնվում է և օգտագործվում է նախապես 

տաքացնել դեսորբցիայի շիթը: Դեսորբցված լուծույթը կուտակվում է հագեցած 

լուծույթի բաքում: 

3.3.3. Թթվային լուծույթով լվացում 

ԱԱՀԼ գործընթացում դեսորբցիային հետևում է թթվային լուծույթով լվացումը: 

Թթվային լուծույթի օգնությամբ ածխի մակերեսից հեռացվում են ոչ օրգանական 

աղտոտիչ նյութերը, ինչպիսիք են` կալցիումը: Վերոնշյալ մեթոդի համար 

նախընտրելի է աղաթթուն: Հագեցված ածուխը պոմպամղվում է CIC ցիկլից դեպի 

թթվային լվացման բաքը, որն ունի 4 տոննա ածխի տարողություն: Կրկին անգամ 

կատարվում է մոտ 2-5 տոկոսանոց նոսրացված թթվային լուծույթի շրջապտույտ 

ածխային շերտի միջով` մեկից երկու ժամվա ընթացքում:  

Թթվային լուծույթով լվացումից հետո, ածուխը լվացվում է ջրով, որպեսզի 

բացառվի թթուների և քլորիդների ներթափանցումը շերտավոր օղակ: Այդ ցիկլի 

ավարտից հետո ածուխը պոմպամղվում է կամ դեսորբցիայի աշտարակ, ածխի 

ջրազրկման ցանց կամ վերականգնման համար ջրազրկման ցանց:  

Չեզոքացումն ապահովվում է մոտ 2-5 տոկոսանոց NaOH-ից բաղկացած 

նոսրացված ալկալիական լուծույթի ներհոսքային ներարկման միջոցով: 

Թթվային լուծույթով լվացման գոտին ապահովված է հատուկ դրենաժային 

պոմպով, որը վերադարձնում է լուծույթները ածխի պաշտպանիչ ցանցի և 

աղքատացված լուծույթի բաքի մեջ:   
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3.3.4. Ածխի վերաակտիվացում 

Վերաակտիվացման անհրաժեշտության դեպքում, մասնատված ածուխը պոմպի 

միջոցով ուղղվում է դեպի վերականգնման համար նախատեսված ջրազրկման մաղ` 

վերոնշյալ մեթոդով իրականացված ցիկլի ընթացքում առաջացած ջուրն ու 

մանրատված ածուխը հեռացնելու նպատակով:  Մանր ավազը (լուծույթն ու մանր 

ածուխը) հոսում են դեպի մանր ածխի համար նախատեսված բաքը: Խոշորները 

(որոնք գերազանցում են ցանցի 12 աչք) հավաքվում են 4 տոննայանոց բաքի նեջ: 

Պտտուտակային սնուցիչի օգնությամբ կատարվում է պտտվող վերաակտիվացման 

վառարան թափվող ածխի չափավորում: Ածխի մակերեսից օրգանական 

նստվածքների հեռացումը կատարվում է բարձր ջերմաստիճանի գոլորշիով` 550-

7000C պայմաններում, վերականգնողական միջավայրում: Վառարանից ստացվող 

արտադրանքը մեկուսացվում է ջրի տակ բուֆերային տարայով` թթվածնի 

ներթափանցումը համակարգ բացառելու նպատակով:    Վառարանից դուրս եկող 

ածուխը մարվում է ածխի մարման բաքում, հետո այն պոմպամղվում է ածխի 

ջրազրկման ցանց/քարմաղ` 12 աչք գերազանցող ածխի մասնիկները հեռացնելու 

նպատակով: Ածխի մանր մասնիկները տեղափոխվում են մանր ածխի համար 

նախատեսված բաք: Վերաակտիվացված ածուխը վերադարձվում է տեխնոլոգիական 

գործընթաց կամ պահվում է ածխի ջրազրկման բաքում:   

3.3.5. Ածխի օգտագործում 

Թարմ ածուխը մինչ ադսորբցիոն ցիկլ մտնելը ենթարկվում է մեխանիկական 

մշակման: Ածուխը տեղադրվում է համապատասխան լուծույթով լի շփման ապարատ 

և մեխանիկական ցնցման է ենթարկվում մոտ 20-30 րոպե: Այս գործընթացի 

ընթացքում մասնիկների սուր անկյունները հղկվում են: Արդյունքում առաջացած 

մանր մասնիկները կարող են կազմել ածխի սկզբնական կշռի 3-5%-ը: Հղկման 

ենթարկված ածուխը մղվում է ածխի մաղ: Համապատասխան չափերի ածուխը լցվում 

է ակտիվացված ածխի պահեստավորման տարողություն, իսկ մանր ածուխը և 

լուծույթը ուղղվում են մանր ածխի տարողություն: Ածխի մածուկային զանգվածը 

մանր ածխի պահեստավորման տարողությունից մղվում է զտիչ-մամլիչ: Զտված 

զանգվածը հոսում է չհագեցած լուծույթի ավազան: Զտիչի նստվածքը տեղավորվում է 

համապատասխան տարողության  մեջ՝ շահագործման տարածքից դուրս բերելու և 

հետագա մշակման նպատակով: 

3.3.6. Զտում 

Ձուլման գործողությունները կատարվում են ապահով ձուլարանում, որտեղ 

մուտքն արգելված է և հասանելի է միայն մասնագիտացված անձնակազմի համար: 

Այն վերահսկվում է էլեկտրոնային և տեխնիկական արգելքներով և ակտիվորեն 

մշտադիտարկվում է:  

Հագեցած լուծույթի կրկնակի կորզման բաքը նախատեսված է 6 դեսորբցիոն 

ցիկլից հետո հագեցած էլյուատը /լուծույթը/ կամ 3 օրվա լուծույթը պահելու համար: 
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Այդ հագեցած լուծույթը պոմպամղվում է վերակորզման համար նախատեսված 

հագեցած լուծույթի բաքից դեպի նստվածքային ֆիլտրեր: Ֆիլտրման սնուցիչ պոմպից 

հետո և ցինկի խառնուրդի ներհոսքային տարածումից առաջ լուծույթին ավելացվում 

է ցինկի փոշի: Ոսկու և արծաթի մասնիկները արագորեն թափվում են նստվածքի 

տեսքով` մինչև նստվածքային ֆիլտրեր հասնելը: Այդ հագեցած լուծույթը 

պոմպամղվում է երկշերտաշրջանակային նստվածքային ֆիլտրերի միջոցով: 

Ֆիլտրատը հոսում է դեպի ֆիլտրատի բաքը և այնուհետ վերամշակվում և մղվում 

աղքատացված լուծույթի բաք:      

Զտված նյութը հավաքվում է թրծատուփերում և տեղափոխվում սայլակառքով 

սնդիկի ռետորտային տարածք: Սնդիկի ռետորտային համակարգը տեղադրված է 

հանքի շահագործման ընթաքում առաջացող հնարավոր սնդիկը որսալու և 

հայտնաբերելու համար: Այդ ռետորտային փաթեթի միջոցով, որը նախագծված է 

մատակարարի կողմից, կատարվում է սնդիկի կորզում ֆիլտրատի միջից` 

աստիճանաբար տաքացնելով այն մինչև 600-700◦C: Թրծավառարանում հավաքվում է 

սնդիկի գոլորշին զտման գործընթացի ընթացքում, ինչից հետո այն կոնդենսացվում է 

կուտակման թորանոթում:  

Սնդիկի վառարանից հանված չոր ֆիլտրատը հալեցվում է և զտվում Դորե 

ձուլակտորների բոցահնոցում: Արտանետվող գազերը հավաքվում են փոշու 

հավաքման պարկային համակարգում, որտեղ թակարժեք մետաղները որսվում և 

վերադարձվում են համակարգ: Ձուլման արդյունքում ստացված մետաղախարամը 

մանրացվում է և մաղվում` այնտեղ առկա մետաղական մասնիկները հայտնաբերելու 

նպատակով: Այնուհետ այդ մասնիկները հավաքվում են և պահվում հաջորդ հալման 

համար: Մանրացված խարամը պահվում է հատուկ ձագարում մինչև  արտաքին 

ձուլարան տեղափոխումը: Դորեն փաթեթավորվում է և պահվում սեյֆում հետագա 

փոխադրման նպատակով: 
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Նկար 2. Ադցորբցիայի տեղամասի տեխնոլոգիական սխեման 

 

Նկար 3. Դեսորբման տեղամասի տեխնոլոգիական սխեման 
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Նկար 4. Թթվային լվացման տեխնոլոգիական սխեման 

 

Նկար 5. Ածխածնի մշակման տեխնոլոգիական սխեման 
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                                     Նկար 6. Զտման տեղամասի տեխնոլոգիական սխեման 

 

3.4. Ռեագենտների օգտագործում 

3.4.1. Նատրիումի ցիանիդ 

Հանքաքարից ոսկի և արծաթ կորզելու նպատակով որպես տարրալվացման 

ազդանյութ կույտին տրվում է նատրիումի ցիանիդ՝ 1 լիտրին 250 մգ: Նատրիումի 

ցիանիդի մատակարարման, պահեստավորման, խառնման և օգտագործման 

համակարգերը մշակվել են Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգրքի 

համաձայն: Ցիանիդի խառնման համակարգն ու կուտակման բաքը տեղադրվում է 

ամենամեծ անոթի ծավալի առնվազն 110% տարողության մեջ: Տեղադրվելու են 

ցիանաջրածնական թթվի հայտնաբերման համակարգեր և համապատասխան 

օդափոխիչ համակարգ, որը թույլ կտա հայտնաբերել ցանկացած արտահոսք, և 

օպերատորների սպառնացող վտանգները մեղմացնելու համար տարածքը 

կօդափոխվի: Հեղուկ նատրիումի ցիանիդ (NaCN) ստանալու համար անհրաժեշտ 

կլինի ունենան ռեագենտների ավելացման համակարգ: NaCN տեղամաս հասցվում է 

պինդ վիճակում՝ պարկերի մեջ: NaCN-ն լուծվում է NaCN խառնման բաքում հում ջրի 

մեջ՝ 20% հեղուկ ռեագենտի կոնցենտրատ ստանալու համար: NaCN պոմպը լուծույթը 

շրջանառում է NaCN լուծույթի խառնման բաքով և NaCN լուծույթի կուտակման 

բաքով: Չափիչ պոմպերը NaCN լուծույթը կուտակման բաքից մղում են դեպի կորզող 
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լուծույթի բաք, աղքատ լուծույթի բաք և աղքատ լուծույթի պոմպեր: Ռեագենտների 

համակարգում պարկերը փոխանցելու համար օգտագործվում է ամբարձիչ: 

3.4.2. Նատրիումի հիդրօքսիդ 

Ածխի դեսորբցման համակարգում, ինչպես նաև աղքատ լուծույթի pH-ը վերահսկելու 

համար օգտագործվում է նատրիումի հիդրօքսիդ: Հեղուկ նատրիումի հիդրօքսիդ 

(NaOH) ստանալու համար պահանջվում է նաև ռեագենտի ավելացման համակարգ: 

NaOH տեղամաս հասցվում է պարկերում պահված պինդ բրիկետների տեսքով: 

Բրիկետները լուծվում են խառնման բաքում հում ջրի մեջ՝ մոտավորապես 25% 

հեղուկ NaOH ստաալու համար: NaOH պոմպը լուծույթը շրջանառում է լուծույթի 

խառնման բաքով, ինչպես նաև ջերմափոխանակիչով՝ խառնման գործընթացում 

առաջացած ջերմությունը հանելու նպատակով: Պոմպը NaOH մղում է աղքատ 

լուծույթի բաք, կորզող լուծույթի բաք և թթվի խառնման բաք: Ռեագենտների 

համակարգում օգտագործվում է ամբարձիչ պարկերը տեղափոխելու համար: 

3.4.3. Աղաթթու 

ԱԴՎ հանգույցում ածխի մշակման ընթացքում ածխի թթվային լուծույթով 

լվացման համար օգտագործվում է աղաթթու: Օգտագործումից հետո թթուն 

չեզոքացվում է նատրիումի հիդրօքսիդի միջոցով: Աղաթթուն (HCl) տեղամաս 

հասցվում է համապատասխան տարաներով և պահվում է թթվային լուծույթով 

լվացման տեղամասում: Տրվում է 33% HCl, սակայն թթվի խառնման բաքում այն 

նոսրացվում է մինչև 3%: 

3.4.4. Անտինակիպին 

Երեք առանձին չափիչ պոմպ տարաներից անտինակիպինը տալիս են կորզող 

լուծույթի պոմպերին, աղքատ լուծույթի պոմպերին և հագեցած լուծույթի պոմպերին: 

3.4.5. Դիատոմիտ 

Ցինկի փոշու վրա նստեցման համակարգից ոսկու նստվածքի զտումը 

հեշտացնելու համար որպես զտիչ օգտագործվում է դիատոմիտ: Նստվածքը 

հեռացնելու ընթացքում սա չի թողնում, որպեսզի զտիչի նստվածքները կպչեն 

զտիչներին: Դիատոմիտը դրա խառնման բա տեղափոխվում է ձեռքով, որտեղ 

խառնվում է հում ջրին: Այնուհետև խառնուրդը մղվում է դիատոմիտի փոխանցման 

պոմպով նստվածքի զտիչներում օգտագործելու համար: 

3.5. Էներգամատակարարում և ջրամատակարարում 

3.5.1. Էներգամատակարարում 

Ընդհանուր էլեկտրական բեռնվածությունը կկազմի մոտ 6.3 ՄՎ, իսկ ընդհանուր 

միացված բեռնվածությունը`12.7 ՄՎ: Շահագործման ընթացքում վերգետնյա 

փոխակրիչը կարտադրի մինչև 3 ՄՎ էլեկտրակաէներգիա`զառիթափության 
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պատճառով:  

Արդեն գոյություն ունեցող 110 կվ-անոց էլեկտրամատակարարման գիծն 

անցնում է դեպի հյուսիս-հարավ M-2 մայրուղու կողքին գտնվող հիմնական 

ենթակայանից դեպի Ջերմուկի ենթակայան, այնուհետ այդ գիծը շարունակվում է 

դեպի հարավ Գորայքի ուղղությամբ:  Այս գծի հարևանությամբ, RD-3/RD-1 հանգույցի 

մոտ, Ծրագրի համար կկառուցվի նոր ենթակայան: Հիմնական ենթակայանի լարումը 

կիջեցնի մինչև 35 կվ:  35կվ բաշխիչ էլեկտրագծերը կտարվեն հիմնական 

ենթակայանից մինչև բոլոր սարքավորումների մոտ տեղակայված երկրորդային 

ենթակայաններ: Վերգետնյա 35կվ սնուցման գիծը կձգվի փոխակրիչի երկայնքով 

դեպի արևելք` հիմնական կայանից դեպի տարածքային կայանները, որոնք գտնվում 

են հանքի օբյեկտների և մանրացման կայանի հարևանությամբ: Երկրորդ վերգետնյա 

35 կՎ գիծը ձգվելու է փոխակրիչի երկայնքով դեպի բեռնատարների բեռնաթափման 

վայրն ու ԱԴՎ կայանը: 

35 կվ լարումը կիջեցվի մինչև 6 կվ տարրալվացման վայրի ենթակայանում` 

բոլոր տարածքներում բաշխվելու համար: Հոսանքը 6 կվ-անոց գծերով կբաշխվի 

հանքի սպասարկման օբյեկտների, ջարդիչ կայանքի, հոսքագծերի, ԿՏՀ, ԱԴՎ 

արտադրամասի և Արփա գետի ջրամատակարարման պոմպակայանի միջև: 

Աղյուսակ 3.  Ամուլսար Ծրագրի համար էլեկտրաէներգիայի սպառում 

Տարածք Էլեկտրական 

բեռնվածություն(ՄՎ) 

Աշխատած 

ժամեր/տարեկան 

Ընդամենը 

էներգիա 

(ՄՎ/տարեկան) 

Վառելիքի 

պահեստավորում 
0.1 

6816 681.6 

Մանրացում/մաղում 2 6816 13632 

Վերգետնյա փոխադրում* -0.9 6816 -6134.4 

Լցալկույտի 

վերականգնում և 

բեռնատարի 

բեռնաթափում 

0.3 

6818 2045.4 

Կույտային 

տարրալվացում 
1.5 

8349.6 12524.4 

ԱԴՎ կայան + Լուծույթի 

պոմպամղում 
2 

8349.6 16699.2 

Ջրային համակարգեր 1.3 8349.6 10854.48 

Ընդամենը 6.3  50302.68 

 

3.5.2. Ջրամատակարարում  

Ջրի շրջանառությունը տարրալվացման համակարգում 

Շահագործման փուլում ԿՏՀ-ն գործելու է որպես փակ համակարգ: Ցիանիդով 

տարրալվացումն սկսելուց հետո համակարգից որևէ պլանավորված արտահոսք չի 

լինելու: Արփա գետից վերցված ջուրն օգտագործվելու է միայն գոլորշիացման 

կորուստներով պայմանավորված պակասը լրացնելու, ինչպես նաև տարրալվացման 
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կույտում հանքաքարի խոնավեցման համար:  

ԿՏՀ-ի վրա լուծույթը կլցվի կաթոցիչների համակարգով: Առանձին դեպքերում 

կարող են կիրառվել ջրի ցողացիրներ, քանի որ դրանք կօգնեն կույտի լանջերի 

առավել լայն ծածկույթ ներառել, ինչպես նաև կաջակցեն ջրային ռեսուրսների 

կառավարմանը առավել խոնավ ամիսներին: Կաթոցիչ գծերը 2-3 սմ տրամագծով 

պլաստից ծակոտիներով խողովակներ են: Դրանք բաշխիչ խողովակագծին կմիանան 

համապատասխան ինտերվալներով՝ սովորաբար 1-3 մ հեռավորություններով: 

Կաթոցիչ գծի երկարություններն այնպես են ընտրվել, որպեսզի գծի մեջ ճնշման 

մակարդակը ապահովի հոսքի ցանկալի տեմպը: Քանի որ տարրալվացման լուծույթը 

խողովակից դանդաղ է հոսում, գոլորշիացումը սահմանափակ է: Բացի այդ, կաթոցիչ 

գծերը կարող են թաղվել կույտի գագաթին. սա հնարավորություն կտա կրճատել 

խողովակների սառչելը՝ ձմռան ցուրտ ամիսներին: 

3-րդ փուլի հարթակի շինարարությունից հետո ուժեղ տեղումների դեպքում 

հագեցած լուծույթի ավազանից ջուրը կարող է արտահոսել տեխնոլոգիական 

ավազանից դեպի Հեղեղաջրերի ավազան 1-ը, որը այդ պահի դրությամբ արդեն 

ապահովված կլինի արտահոսքի հավաքման և վերարտադրման համակարգին 

(ԱՀՎՀ) միացված երկշերտ բիոթաղանթով, և որը  նախագծված է  սովորական 

անձրևային տարվան բնորոշ կլիմայական պայմաններում տեղումների հաշվարկով: 

Քանի որ Հեղեղաջրերի ավազան 1-ը նույնպես մեկուսացված է լինելու ԱՀՎՀ-ին 

միացված երկշերտ գեոթաղանթով, այն կբացառի ցիանիդի որևէ արտահոսքի 

հնարավորություն: Հեղեղաջրերի ավազան 1-ում (բարձր հոսքերի և տեղումների 

արդյունքում) հավաքված ջուրը պոմպերի միջոցով հետ է մղվելու  աղքատացված 

լուծույթի բաք, իսկ այնուհետև՝ կույտային տարրալվացման հարթակ: 

Հանքի ծառայման ավարտին կույտային տարրալվացման հարթակը 

կթունազերծվի ցիանիդից: Թունազերծումը ներառում է հարթակի պարզաջրում և 

ցիանիդի քայքայման ցիկլ, մինչև արտահոսքը համապատասխանի ցիանիդի 

ստանդարտներին: Թունազերծման ավարտից հետո անհրաժեշտ կլինի դեռ 12 ամիս 

մաքրել հարթակը ողողաջրի ծավալների վերահսկման նպատակով: Հենց որ ԿՏՀ-ից 

հոսակորուստների մակարդակը հասնի ~2 լ/վ, նպատակահարմար կլինի ջրի 

մաքրումն իրականացնել մաքրման պասիվ համակարգով: Հետփակման փուլի 

համար բոլոր հոսկորուստները պետք է անցնեն նիտրատի և սուլֆատի 

կոնցենտրացիաները նվազեցնող բիոռեակտորներով: Պասիվ համակարգը 

կհամապատասխանի ջրի որակի ուղեցույցներին: Պասիվ մաքրման համակարգից 

հոսքաջրերը կարող են թափվել Արփա գետ կամ օգտագործվել հողի ոռոգման 

նպատակներով:  

 

Կույտային տարրալվացման և ԱԴՎ սխեմայի հիմնական հանգույցների և 

սարքավորումների ցանկը 

1. ընդունիչ բունկեր 
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2. անվավոր թրթռասնուցիչ 

3. այտավոր ջարդիչ 

4. մանրացված հանքաքարի բունկերի սնուցիչ փոխակրիչ 

5. մանրացված հանքաքարի բունկեր 

6. եռաշերտ վիբրացիոն քարմաղ 

7. խոշոր թրթռաքարմաղի փոխակրիչ 

8. երկրորդային մանրացման սնուցիչ բունկեր 

9. երկրորդային կոնային ջարդիչներ 

10. վերգետնյա փոխակրիչ 

11. մանրացված հանքաքարի լցակույտ 

12. սնուցիչներ 

13. բեռնաթափման բունկեր 

14. կույտային տարրալվացման հարթակ 

15. մշակման ավազան 

16. նոսր լուծույթի ավազան 

17. հեղեղաջրերի կուտակման ավազան 

18. ածխային աշտարակներ (5) 

19. էլյուատավորման աշտարակ 

20. լուծույթի շերտավորման տարողություն 

21. ռետորտ 

22. ինդուկցիոն վառարան 

23. ձուլարան 

 

5. Տեխնոլոգիական հարաչափերը և ցուցանիշները 

Հանքաքարի, հիմնական հումքատեսակների և օժանդակ նյութերի բնութագրերը 

և քանակները, ինչպես նաև հիմնական սարքավորումների տվյալները բերված են 

աղյուսակ 4-ում: 

Աղյուսակ 4. Հիմնական արտադրական և տեխնոլոգիական ցուցանիշները 

Աշխատանքների ժամանակացույց Չափման 

միավոր 

Հաշվեկշռային 

Մանրացման հնարավորություն % 80% 

Կույտային տարրալվացման և ԱԴՎ 

հնարավորություն 

% 95% 

Հանքավայրի շահագործման հնարավորությունը օր 350 

Մանրացման աշխատանքային օրերը տարեկան օր 365 

Մանրացման աշխատաժամերը օրական ժ 19.2 

Կույտային տարրալվացման  և ԱԴՎ օր տարեկան օր 365 

Կույտային տարրալվացման  և ԱԴՎ ժամ օրական ժ 22.8 

Արտադրության ծավալներ    

Տարեկան (հաշվեկշիռ) տ/տարի 10,000,000 

Մանրացում օրական տ/օր 27,397.26 
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Մանրացում ժամում տ/ժ 1,427 

Կույտային տարրալվացում և ԱԴՎ օրական տ/օր 27,397.26 

Կույտային տարրալվացում և ԱԴՎ ժամում տ/ժ 1.202 

Ոսկի    

Պարունակություն (Հանքի շահագործման ընթացքում 

միջին) 

գ/տ 0.78 

Արտավազդես գ/տ 0.77 

Տիգրանես գ/տ 0.89 

Էրատո գ/տ 0.69 

Կորզում (Հանքի շահագործման ընթացքում միջին) % 87.2% 

Արտավազդես % 87.1% 

Տիգրանես % 87.1% 

Էրատո % 87.5% 

Տարեկան արտադրություն հազ.ունց/տարի 210,961 

Արտավազդես հազ.ունց/տարի 111,782 

Տիգրանես հազ.ունց/տարի 54,984 

Էրատո հազ.ունց/տարի 44,195 

Արտադրություն հանքի շահագործման ողջ 

ընթացքում 

հազ.ունց 2,112,537 

Արծաթ    

Պարունակություն (Հանքի շահագործման ընթացքում 

միջին) 

գ/տ 3.63 

Արտավազդես գ/տ 4.63 

Տիգրանես գ/տ 2.59 

Էրատո գ/տ 2.37 

Կորզում (Հանքի շահագործման ընթացքում միջին) % 6.2% 

Արտավազդես % 5.4% 

Տիգրանես % 4.8% 

Էրատո % 11.2% 

Տարեկան արտադրություն հազ.ունց/տարի 70,102 

Արտավազդես հազ.ունց/տարի 41,830 

Տիգրանես հազ.ունց/տարի 8,800 

Էրատո հազ.ունց/տարի 19,472 

Արտադրություն հանքի շահագործման ողջ 

ընթացքում 

հազ. ունցիա  701,565 

6. Նյութական հոսքերը 

6.1. Հումքը և օգտագործվող նյութերը 

Հանքաքարի ծախսը 

Հանքաքարի ծախսը ըստ արտադրական փուլերի բերված է աղյուսակ 5-ում: 

Աղյուսակ 5 

Նյութի անվանումը Տեսակարար ծախսը,  կգ/տ 

2016 (10 mln) 

Տարեկան ծախսը, տ 

Հանքաքար 1000 10 մլն 

Կիր 3.07 30697.0 

Ակտիվացված ածուխ 0.0057 56.73 
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Ցիանական նատրիում 0.1 1000.86 

Կաուստիկ սոդա  0.018 180.57 

Աղաթթու 0.05 505.6 

Ցինկ 0.0034 33.97 

Դիատոմիտ 0.675 6750.6 

Հակասկալանտ 0.041 41.24 

6.2. Արտադրանքը 

Հանքահանման և կույտային տարրալվացման հիմնական արտադրանքն է ոսկու 

ձուլվածքը, որին ուղեկցում են արծաթը և այլ մետաղներ: Արտադրանքի տարեկան 

քանակները ըստ տեսակների բերված են աղյուսակ 6-ում: 

Աղյուսակ 6. 

Մետաղների ձուլվածքներ 

(նախագծային), հազ. ունցիա1 

Ոսկի 210,961 

Արծաթ 70,102 

6.3. Հաշվեկշիռը 

Օգտագործվող հումքի, նյութերի և արտադրանքի քանակները տեսակարար 

ցուցանիշներով և օրական արտադրողականության քանակներով բերված են ստորև:  

                                                           
1 31,1034768 գրամ 
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Հանքաքարի 

երկաստիճան 

մանրացում 

Ադսորբցիա – 

դեսորբցիա  

(կլանում` 

տարանջատում) 

Զտում 

Լուծույթների 

պատրաստում 

Թարմ ջուր – 2  

NaOH - 6 

NaCN - 5 

Հանքաքարի 

կույտ 

HCL - 7 

Հանքաքար - 1 

Կիր – 3  

ռեգեներացիա 

(վերականգնում) 

Ակտիվացված ածուխ - 4 

Ոսկի - 11 

Արծաթ - 10 Համարը 

սխեմայի 

վրա 

Նյութի անվանումը Տեսակարար 

ծախսը (ելքը),  

կգ/տ 

Տարեկան 

ծախսը, տ/տարի 

1 Հանքաքար 1000 10 մլն 

2 Թարմ ջուր   

3 Կիր 3.07 30697.0 

4 Ակտիվացված ածուխ 0.0057 56.73 

5 Ցիանական նատրիում 0.1 1000.86 

6 Կաուստիկ սոդա  0.018 180.57 

7 Աղաթթու 0.05 505.6 

8 Ցինկ 0.0034 33.97 

9 Դիատոմիտ 0.675 6750.6 

10 Հակասկալանտ 0.041 41.24 

11 Ոսկի 0.000656 6.56 

12 Արծաթ 0.000218 2.18 

 

Նյութական հոսքերի սխեմա 

Zn 
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7. Տեխնոլոգիական սարքավորումների ցանկը և բնութագրերը 

Աղյուսակ 7 

Կոդ  Սարքավորման անվանումը Սարքավորման նակարագրությունը 

(բնութագրերը) 

Նախագծային 

արտադրողա-

կանությունը  

Դրվազքային 

հզորությունը, 

կՎտ 

Մոդելի 

համարը 

166-PP-550 Դիզվառելիքի պոմպ N1 Հորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ 35 մ3/ժամ 3.7 M-108 

166-PP-551 Դիզվառելիքի պոմպ N2 Հորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ 35 մ3/ժամ 3.7 M-108 

166-PP-552 Բենզինի պոմպ Հորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ 6 մ3/ժամ 1.5 M-108 

166-TK-555 Բենզինի պահեստարան 9.1 x 9,8 մ, պողպատյա 580 մ3 - M-108 

166-TK-556 Դիզվառելիքի պահեստարան 4 x 4.9 մ, պողպատյա 50 մ3 - M-108 

210-RB-101 Հանքահատ (հորատող) մուրճ 7.4 հորիզոնական x 8.9 ուղղահայաց - 55 M-100 

210-FE102 Թրթռասնուցիչ 0.9 x 5.2 մ 316 dtph 18.5 M-103 

210-FE-104 Առաջնային ջարդիչի թիթեղային 

սնուցիչ 
0.9 x 7 մ, գոգնոցատիպ 

316 dtph 
55 

M-119 

210-CR-107 Առաջնային ջարդիչ Այտավոր ջարդիչ 300 dtph 225 M-100 

210-DC-110 Ջարդիչի տեղամասի փոշեկլանիչ - - - M-105 

210-FA-111 Ջարդիչի փոշեկլանիչի օդամղիչ - - 45 M-105 

210-CN-112  Ջարդիչի տեղամասի ամբարձիչ Կամրջային բարձիչ 40 տ 45 M-102 

210-PK-113 Ջարդիչի տեղամասի օդի ընդունիչ Ճնշակ, զտիչ, օդի ընդունիչ և չորացուցիչ - 75 M-109 

210-CV-115 Ջարդիչի ելքի փոխակրիչ 1.5 x 80 մ, 10 մ խաղացք 4300 dtph 200 M-106 

210-MA-116 Մագնիսական շարժասարք - - 6 M-106 

215-CV-120 Խոշոր հանքաքարի բունկերի 

սնուցման փոխակրիչ 
1.5 x 240 մ, 25 մ խաղացք  400 M-106 
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Նախագծային 
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կանությունը  
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հզորությունը, 

կՎտ 

Մոդելի 

համարը 

215-BN-125 
Խոշոր հանքաքարի բունկեր 

8 x 24 x 8 մ, 60 աստիճան հատակի 

թեքություն  
1600 տ -  - 

215-CN-127 Մաղի ամբարձիչ Կամրջային բարձիչ 20 տ 15 M-102 

215-PK-128 Մաղի տեղամասի օդի ընդունիչ Ճնշակ, զտիչ, օդի ընդունիչ և չորացուցիչ  37.5 M-109 

215-FE-131 Ժապավենային սնուցիչ No.1 1.8մ x 7.6մ 1433 dtph 30 M-103 

215-FE-132 Ժապավենային սնուցիչ No.2 1.8մ x 7.6մ 1433 dtph 30 M-103 

215-FE-133 Ժապավենային սնուցիչ No.3 1.8մ x 7.6մ 1433 dtph 30 M-103 

215-SC-134 Թրթրամաղ No.1 Երկհարկանի 3.65մ x 8.5մ թրթռացող 1433 dtph 90 M-120 

215-SC-135 Թրթրամաղ No.2 Երկհարկանի 3.65մ x 8.5մ թրթռացող 1433 dtph 90 M-120 

215-SC-136 Թրթրամաղ No.3 Երկհարկանի 3.65մ x 8.5մ թրթռացող 1433 dtph 90 M-120 

215-DC-140 Մաղի  տեղամասի փոշեկլանիչ  30.000 cfm  M-105 

215-FA-141 Մաղի  տեղամասի փոշեկլանիչի 

օդամղիչ 
 Ա 75 M-105 

215-CV-145 Թրթռամաղի արտաչափ 

մասնիկների փոխակրիչ 
1.2մ x 40մ, 3.6մ խաղացք 2685 dtph 50 M-106 

215-CV-146 Երկրորդային ջարդիչի սնուցման 

փոխակրիչ 
1.2մ x 230մ, 25մ խաղացք 2685 dtph 250 M-106 

215-CV-147 Վերջնական հանքաքարի 

փոխակրիչ 
900մմ x 75մ, 0մ խաղացք 1614 dtph 30 M-106 

220-BN-150 Երկրորդային ջարդիչի սնուցման 

բունկեր 
8մ x 24մ x 8մ 1600տ   



31 
 

Աղյուսակ 7-ի շարունակությունը` 3 
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Դրվազքային 

հզորությունը, 

կՎտ 

Մոդելի 

համարը 

220-FE-151 Երկրորդային ջարդիչի 

ժապավենային սնուցիչ No.1 
1.8մ x 6.6մ 1343 dtph 30 M-103 

220-FE-152 Երկրորդային ջարդիչի 

ժապավենային սնուցիչ No.2 
1.8մ x 6.6մ 1343 dtph 30 M-103 

220-CR-153 
Երկրորդային ջարդիչ No.1 

Կոնավոր ջարդիչ, յուղման և հովացման 

համակարգ 
1343 dtph 

932,37,22.5 & 

15 
M-121 

220-CR-154 
Երկրորդային ջարդիչ No.2 

Կոնավոր ջարդիչ, յուղման և հովացման 

համակարգ 
1343 dtph 

932,37,22.5 & 

15 
M-121 

230-SA-159 Մանրացված հանքաքարի սամպլեռ    M-110 

230-CV-160 
Վերգետնյա փոխակրիչ 1050մմ x 5587մ, -705մ խաղացք 1614 dtph 

2 x 1500կՎ 

գեներատոր 
M-122 

240-XM-163 Պաշարների ծածկ 97մ  x 37 մ H   M-107 

240-FE-165 Կուտակիչի սնուցիչ No.1 Թրթռացող շերեփային սնուցիչ 538 dtph 30 M-104 

240-FE-166 Կուտակիչի սնուցիչ No.2 Թրթռացող շերեփային սնուցիչ 538 dtph 30 M-104 

240-FE-167 Կուտակիչի սնուցիչ No.3 Թրթռացող շերեփային սնուցիչ, պահեստային 538 dtph 30 M-104 

240-DC-168 Կուտակիչի տեղամասի փոշեկլանիչ    M-105 

240-FA-169 Կուտակիչի տեղամասի 

փոշեկլանիչի օդամղիչ 
  30 M-105 

240-CV-170 Բեռնաթափման բունկերի սնուցման 

փոխակրիչ 
1200մմ x 200մ, 15մ խաղացք 1618 dtph 125 M-106 

240-BL-175 Օդամղիչ    15 M-111 

240-SI-176 Պահեստարան   100տ 3.7 M-111 
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Կոդ  Սարքավորման անվանումը Սարքավորման նակարագրությունը 
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կՎտ 

Մոդելի 

համարը 

240-BV-177 Կրի բունկերի օդանցք   7.5 M-111 

240-FE-178 Պարուրակային սնուցիչ   3.7 M-111 

240-SL-179 Բեռնատար ավտոմեքենա  40 տ  M-123 

240-BN-185 Բեռնաթափման բունկեր  100 տ  M-117 

240-GA-186 Ճանկաշերեփի անցախուց    M-117 

240-GA-187 Ճանկաշերեփի անցախուց    M-117 

300-PP-201 
Արտադրական լուծույթի պոմպ No.1 

200մմ x 150մմ, ինքնալցավորվող  

hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ 
330մ3/ժ 525 M-112 

300-PP-202 
Արտադրական լուծույթի պոմպ No.2 

200մմ x 150մմ, ինքնալցավորվող  

hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ 
330մ3/ժ 525 M-112 

300-PP-203 
Արտադրական լուծույթի պոմպ No.3 

200մմ x 150մմ, ինքնալցավորվող  

hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ 
330մ3/ժ 525 M-112 

300-PP-204 
No.1-ջրավազանի պոմպ 

Ինքնալցավորվող  hորիզոնական 

կենտրոնախույս պոմպ 
 37.5 M-112 

300-PP-205 
No.2- ջրավազանի պոմպ 

Ինքնալցավորվող  hորիզոնական 

կենտրոնախույս պոմպ , պահեստային  
 37.5 M-112 

400-TK-209 Հնոցագազի պահեստավորման 

պահեստարան 
Հորիզոնական, 3.5մ  x 11մ 100մ3  M-124 

410-TK-210 Ադսորբման սնուցիչի ճնշումային 

պահեստարան 
2.3մ  x 2.3մ, CS   M-116 

410-SA-212 Արտադրական լուծույթի սամպլեռ Մետաղալարի սամպլեռ, 316SS, 2L հավաքիչ   M-110 

410-CM-215 Ածխի աշտարակ No.1    M-114 
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Մոդելի 

համարը 

410-CM-216 Ածխի աշտարակ No.2    M-114 

410-CM-217 Ածխի աշտարակ No.3    M-114 

410-CM-218 Ածխի աշտարակ No.4    M-114 

410-CM-219 Ածխի աշտարակ No.5    M-114 

410-PP-220 Ադսորբցիայի աշտարակի ածխի 

պոմպ 

20-30% պինդ մասնիկներ, պտուտակային 

կենտրոնախույս պոմպ 

35մ3/ժ, 25մ 

TDH 
7.5 M-112 

410-SA-222 Աղքատացված լուծույթի սամպլեռ Մետաղալարի սամպլեռ, 316SS, 2L հավաքիչ   M-110 

410-SC-225 Ածխածինը պահպանող մաղ Մեկ հարկանի թրթռացող, 24մեշ, 1.83մ  x 3.57մ  7.5 M-127 

410-PP-226 Դատարկ լուծույթի պոմպ No.1 Ուղղահայաց տուրբին 412մ3/ժ 670 M-112 

410-PP-227 Դատարկ լուծույթի պոմպ No.2 Ուղղահայաց տուրբին 412մ3/ժ 670 M-112 

410-PP-228 Դատարկ լուծույթի պոմպ No.3 Ուղղահայաց տուրբին, պահեստային 412մ3/ժ 670 M-112 

410-PP-233 Ածխածնի տեղամասի ջրաթափ 

պոմպ 
Ուղղահայաց կենտրոնախույս պոմպ 

19մ3/ժ, 15մ 

TDH 
7.5 M-112 

411-PV-235 Լվացման աշտարակ No.1 1.6մ  x 4.4 , փափուկ պողպատ 9մ3  M-114 

411-PV-236  Լվացման աշտարակ No.2 1.6 մ x 4.4 մ , փափուկ պողպատ 9մ3   

 411-FL-237 Երկկողմանի զտիչ  No.1 316 SS, 20 մեշ   M-114 

411-FL-238 Երկկողմանի զտիչ  No.1 316 SS, 20 մեշ    

411-TK-242 Աղքատացված լուծույթի բաք   2.8 մ x3.3 մ, պողպատյա 20մ3  M-114 

411-PP-243 Strip solution pump/ Աղքատացված 

լուծույթի պոմպ 
hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ 

16մ3/ժ, 100մ 

TDH 
9.2 M-114 

411-HX-245 Ջերմության վերականգնման 

փոխանակիչ 
w/EPDM միջադիրներ 

3.75 մլն. 

Btu/hr 
 M-114 
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Կոդ  Սարքավորման անվանումը Սարքավորման նակարագրությունը 

(բնութագրերը) 

Նախագծային 

արտադրողա-

կանությունը  

Դրվազքային 

հզորությունը, 

կՎտ 

Մոդելի 

համարը 

411-HE-246 Գազային ջեռուցիչ Վառելիքով աշխատող 1170կՎ   M-114 

411-HX-247 Հովացման ջերմափոխանակիչ Թիթեղային տեսակի, w/EPDM միջադիրներ 438.000 Btu/hr  M-114 

411-SA-248 Հագեցած լուծույթի սամպլեռ Մետաղալար կաղապար, 316SS, 2 L կոլեկտոր   M-110 

411-TK-250 Հագեցած լուծույթի պահեստարան 5.2 մ x 5.7 մ, պողպատյա 112մ3  M-114 

411-PP-251 Pregnant Strip Solution Pump/ 

արտադրական աղքատացված 

լուծույթի  պոմպ No.1 

hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ 
144մ3/ժ, 35մ 

TDH 
30 M-114 

411-PP-252 
Ջրաթափ պոմպ 

Ուղղահայաց  կենտրոնախուսակ/ցենտրիֆուգ, 

316SS 

18մ3/ժ, 25մ 

TDH 
2.2 M-114 

411-PP-253 Pregnant Strip Solution Pump/ 

արտադրական աղքատացված 

լուծույթի  պոմպ No.2 

hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ 
144մ3/ժ, 35մ 

TDH 
30 M-114 

411-PP-255 Լվացման աշտարակ փոխանցման 

պոմպ 

hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ , 

ներկառուցվող տիպի իմպելեր 

35մ3/ժ, 30մ 

TDH 
9.2 M-114 

411-TK-260 Կայուն, ճնշումային պահեստարան 1.5 մ x1.8 մ , պողպատյա 2.65մ3  M-114 

411-TK-261 Ցինկի խառնման պահեստարան 1.5 մ x1.8 մ, FRP 2.65մ3  M-126 

411-AG-262 Ցինկի խառնման պահեստարանի 

խառնիչ 
  2.2 M-130 
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Կոդ  Սարքավորման անվանումը Սարքավորման նակարագրությունը 
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կՎտ 

Մոդելի 

համարը 

411-AG-262 Ցինկի խառնման պահեստարանի 

խառնիչ 
  2.2 M-130 

411-FE-263 Ցինկի սնուցիչ   2.2 M-114 

411-MX-264 Ցինկի ներկառուցված խառնիչ Ստատիկ խառնիչ   M-131 

411-MX-265 Ցինկի  ներկառուցված  խառնիչ Ստատիկ խառնիչ   M-131 

411-PP-270 Թթվի չափման պոմպ Պոմպի շարժիչի միակտոր  փոխանցում 250 L/hr 2.2 M-114 

411-TK-271 Թթվի խառնման պահեստարան 2.2 մ x3.1 մ, FRP 10մ3  M-114 

411-AG-272 Թթվի խառնման պահեստարանի 

խառնիչ 
  0.75 M-114 

411-PP-273 
Թթվի շրջանառության պոմպ 

hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ , 316 ՍՍ, 

մոտ զուգորդված   

16մ3/ժ, 20մ 

TDH 
4 M-114 

411-PV-275 Թթվի լվացման պահեստարան 2.2 մ x 3.1 մ, FRP 10մ3  M-114 

411-PP-276 Թթվի լվացման ածխածնի 

տեղափոխման պոմպ/acid wash 

carbon transfer pump 

20-30% պինդ մասնիկներ,  ներկառուցվող 

տիպի  hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ 

34մ3/ժ, 30մ 

TDH 
7.5  M-114 

411-PP-280 Թթվի լվացման տեղամասի 

ջրաթափ պոմպ 

Ուղղահայաց  կենտրոնախուսակ/ցենտրիֆուգ  

316SS 

20մ3/ժ, 25մ 

TDH 
2.2 M-114 

411-SC-285 
Վերարտադրման սնուցիչի 

ջրազերծման մաղ 
Մի հարկանի թրթռացող , 20 մեշ, 914 մմ x1.83 մ 

35մ3/ժ, 20% 

պինդ 

մասնիկներ 

2.2  M-114 

411-FE-286 Վառարանի պարուրակային սնուցիչ 2.8 մ x 3.8 մ և 1.4 մ կոնային բունկեր 833կգ/ժ 1.8 M-114 
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Կոդ  Սարքավորման անվանումը Սարքավորման նակարագրությունը 

(բնութագրերը) 

Նախագծային 

արտադրողա-

կանությունը  

Դրվազքային 

հզորությունը, 

կՎտ 

Մոդելի 

համարը 

411-KN-287 Ածխածնի վերարտադրման 

վառարան 
Պտտվող վառարան, ինդուկցիա 400կգ/ժ  M-114 

411-TK-288 Ածխածնի հովացման 

պահեստարան 
45 աստիճան կոն, պողպատյա 10մ3  M-114 

411-PP-290 Վերարտադրական ածխածնի 

տեղափոխման պոմպ 

Ներկառուցվող տիպի  hորիզոնական 

կենտրոնախույս պոմպ 

35մ3/ժ, 30մ 

TDH 
11.2  M-112 

411-SC-295 

Ածխածնի ջրազերծման մաղ Մեկ հարկանի, թրթռացող, 20մեշ, 914 մ x 1.83մ 

35մ3/ժ, 20% 

պինդ 

մասնիկներ 

1.2 M-114 

411-TK-296 Ածխածնի մաքրման պահեստարան 2.2 մ x 3.1մ 10մ3  M-114 

411-PP-297 Ածխածնի մանր փոշու արտահոսքի 

պոմպ/օդի մաքրման 

պահեստարանի ջրաթափ պոմպ 

Օդի դիաֆրագմա 
55մ3/ժ, 70մ 

TDH 
 M-112 

411-TK-298 Ածխածնի ջրացերծման 

պահեստարան 

3.5մ x4.8 մ 45 աստիճան կոն, ածխածնային 

պողատ 
32.1մ3  M-114 

411-PP-299 
Ածխածնի սնուցիչ պոմպ 

20-30% պինդ մասնիկներ,  Ներկառուցվող 

տիպի  hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ 

35մ3/ժ, 30մ 

TDH 
11.2 M-112 

411-TK-300 Ածխածնի հավաքման 

տարողություն  
Կոնաձև, 2 m x 2.6 m, 45 աստիճան  5.1մ3 2տ 0.4 M-114 

411-AG-301 Ածխածնի հավաքման տարողության 

խառնիչ 
 Մեկ առանցքով արտահոսքի իմպելեր  1.5 M-114 

411-PP-302 
Ածխածնի տեղափոխման պոմպ 

20-30% պինդ մասնիկներ, ներկառուցվող տիպի  

hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ 

35մ3/ժ, 15մ 

TDH 
11 M-114 
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Կոդ  Սարքավորման անվանումը Սարքավորման նակարագրությունը 

(բնութագրերը) 

Նախագծային 

արտադրողա-

կանությունը  

Դրվազքային 

հզորությունը, 

կՎտ 

Մոդելի 

համարը 

411-PP-305 Ածխածնի տեղամասի ջրաթափ 

պոպմ 
Ուղղահայաց  կենտրոնախուսակ/ցենտրիֆուգ 

44մ3/ժ, 20մ 

TDH 
2.2 M-114 

411-TK-361 NACN Լուծույթի խառնման 

պահեստարան 
4.0 մ x 4.0, FRP,  43.7մ3 - M-126 

411-PP-363 NACN լուծույթի տեղափոխման 

պոմպ 
hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ 

82մ3/ժ, 15մ 

TDH 
7.5 M-112 

411HT-364 NACN ամբարձիչ  2տ 0.75 M-135 

411-TK-365 NACNլուծույթի պահպանման 

պահեստարան 
4.5մ x4.5մ, FRP 62մ3  M-126 

411-PP-366 NACN լուծույթի չափման պոմպ No.1   2.2 M-112 

411-PP-367 NACN լուծույթի չափման պոմպ No.2   2.2 M-112 

411-PP-368 NACN լուծույթի չափման պոմպ No.3   2.2 M-112 

411-PP-370 
NACN տեղամասի ջրաթափ պոմպ Ուղղահայաց կենտրոնախույս պոմպ 

10մ3/ժ, 15մ 

TDH 
5.6 M-112 

411-PP-375 Հակադիրտի չափման պոմպ  No.1    0.75 M-114 

411-PP-376 Հակադիրտի չափման պոմպ  No.2   0.75 M-112 

411-PP-377 Հակադիրտի չափման պոմպ  No.3   0.75 M-112 

411-TK-380 NaOH խառնման պահեստարան 1.6մ x 1.6մ, FRP 2.2մ3  M-114 

411-AG-381 NaOH խառնման պահեստարանի 

խառնիչ 
Մեկ առանցքով արտահոսքի իմպելեր  0.75 M-130 

411-PP-382 NaOH տեղափոխման պոմպ hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ  2.2 M-114 

411-HT-383 NaOH ամբարձիչ  2տ 0.4 M-114 

411-HX-384 NaOH խառնման ջերմափոխանակիչ Plate type   M-134 
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Կոդ  Սարքավորման անվանումը Սարքավորման նակարագրությունը 

(բնութագրերը) 

Նախագծային 

արտադրողա-

կանությունը  

Դրվազքային 

հզորությունը, 

կՎտ 

Մոդելի 

համարը 

412-FL-320 
Նստվածքների զտիչ  No.1 

Ներկառուցված  սկավառակ, 470մմ x 470մմ , 41 

հատ 
150լ 7.5 M-129 

412-FL-321 
Նստվածքների զտիչ  No.2 

Ներկառուցված  սկավառակ, 470մմ x 470մմ , 41 

հատ 
150լ 7.5 M-114 

412-PK-322 Սնդիկի թորանոթ Օդի հովացուցիչ, boats, և տեղափոխման սայլակ 415կգ/օր 2 - 70.8 M-114 

412-FA-323 Սնդիկի թորանոթի օդամղիչ   3.7 M-114 

412-FU-324 
Հալոցային վառարան 

Կռում ջարդման եղանակով, ձեռքով կռում, 

էլեկտրականությամբ ջեռուցվող 
  M-114 

412-HD-325 Հալոցային վառարանի գազորսիչ     

412-DC-326 Հալոցային վառարանի թևքային 

զտիչ 
121 m2 w/HEPA երկրորդային զտիչ 

17.000 Aմ3/ժ 

66 deg.C 
44.8 M-114 

412-FA-327 Հալոցային վառարանի արտածծող 

օդամղիչ 
Չժանգոտվող պողպատե կոնստրուկցիա 

17.000 Aմ3/ժ 

100մմ H2O 
30 M-114 

412-MX-328 Flux mixer   2.2 M-114 

412-CR-330 Խարամի ջարդիչ   3.7 M-132 

412-BN-331 Խարամի բունկեր 1.4m x 1.4m x 1.0m , պոլիէթիլեն   M-133 

412-SC-332 Խարամի մաղ Sweco  7.5 M-128 

412-PP-335 Զտիչի տեղամասի ջրաթափ պոմպ   3.7 M-114 

412-SA-339 Զտվածքի սամպլեռ    M-110 

412-TK-340 Զտվածքի պահման պահեստարան 2.9մ x 3.4մ,պողպատյա 20մ3  M-114 

412-PP-341 Զտվածքի պոմպ hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ  3.7 M-114 

412-PK-345 ADR տեղամասի  օդի ընդունիչ Զտիչներ, օդամբար և չորանոց 58 մ3/ժ, 862կՊ 5.6 M-109 

412-TK-391 Կիզելգուրի խառնման բաք 2.3մ x 2.3մ, CS   M-116 
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Կոդ  Սարքավորման անվանումը Սարքավորման նակարագրությունը 

(բնութագրերը) 

Նախագծային 

արտադրողա-

կանությունը  

Դրվազքային 

հզորությունը, 

կՎտ 

Մոդելի 

համարը 

412-AG-392 Կիզելգուրի խառնման 

պահեստարանի խառնիչ 
  2.2 M-130 

412-PP-393 Կիզելգուրի տեղափոխման պոմպ hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ  3.7 M-112 

610-TK-400 Ջեռուցման գազի պահպանման 

պահեստարան 
Հորիզոնական, 3.5մ x 11մ, CS 100մ3  M-124 

732-TK-557 Դիզվառելիքի պահեստարան Հորիզոնական 7500լիտր  M-116 

733-TK-504 Անմշակ ջրի պահեստարան 14.9 x 11.9մ, CS 1935մ3  M-125 

733-PP-505 Ջարդման տեղամասի փոծիացման 

դադարեցման պոմպ 
hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ 250 մ3/ժ 93 M-112 

733-TK-510 Կոնտակտային ջրի տարողություն 16.5 x 17մ, CS   M-125 

733-PP-511 Մաքուր ջրի պոմպ hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ 25 մ3/ժ 45 M-112 

733-TK-515 Մաքուր ջրի պահեստարան 14.9 x 11.9մ, CS 1935 մ3/ժ  M-125 

733-PP-521 Հրդեհի ջրի պոմպ hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ  75 M-112 

733-PP-522 Հրդեհի համար նախատեսված ջրի 

դիզելային  պոմպ 
   M-112 

733-PK-532 ADR տեղամասի  հրդեհի համար 

նախատեսված ջրի ընդունիչ 
  75 M-112 

734-WP-531 Ջրի մշակման ընդունիչ Պահեստարաներ, պոմպեր և հսկիչ սարքեր  37.5 M-113 

734-TK-533 Խմելու ջրի պահեստարան Գործարանային արտադրության բաք   M-116 

734-PP-534 Խմելու ջրի պոմպ hորիզոնական կենտրոնախույս պոմպ  25 M-112 

735-PP501 Սուզապոմպ No.1 Ուղղահայաց տուրբին 250մ3/ժ 93 M-112 

735-PP-502 Սուզապոմպ No.2 Ուղղահայաց տուրբին 250մ3/ժ 93 M-112 

735-PP-503 Սուզապոմպ No.3 Ուղղահայաց տուրբին 250մ3/ժ 93 M-112 
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8. Ավտոմատացում և կառավարում 

Հանքաքարի ոսկու կույտային տարալացման տեխնոլոգիական գործընթացը 

ներառում է հետևյալ հիմնական գործողությունները. 

- հանքաքարի նախապատրաստում` խոշոր, միջին և մանր 

ջարդում, 

- հանքաքարի դասավորումը կույտերով, 

- տարալվացում, 

- արտադրական լուծույթներից ոսկու տարանջատումը, 

- ոսկու տարանջատում, 

- ձուլվածքների ստացում 

Բոլոր փուլերը կառավարվում են և վերահսկվում ավտոմատ սարքերի և 

համակարգերի միջոցով: Ավտոմատացման աստիճանը կախված է տեխնոլոգիական 

սարքավորումների տեսակից և մեխանիկական աշխատանքների տեղանքից:  

Վերահսկողության և բոլոր վերլուծությունների իրականացման համար գործում 

են էքսպրես  և ստացիոնար լաբորատորիաներ:   

9. Արտադրական գործընթացների անվտանգությունը 

9.1. Տեխնիկական անվտանգության ընդհանուր կանոնները 

Արտադրական գործընթացներում ներգրավված նոր աշխատողները կամ այլ 

տեսակի աշխատանքից տեղափոխվող աշխատողները պետք է անցնեն բժշկական 

զննում, նախնական ուսուցում և անվտանգության տեխնիկայի հրահանգավորում: 

9.2. Հանքաքարի  նախապատրաստման անվտանգ գործընթացի վարման հիմնական 

կանոնները 

Բունկերի դիմացի աշխատանքային տարածքը պետք է լուսավորված լինի: Այդ 

հարթակում պետք է տեղադրված լինի լուսաձակ, որը թույլ կտա կամ կարգելի 

ավտոինքնաթափերի մուտքը:   

Բունկերի բեռնող սարքերը կողմերից և բեռնաթափման հակառակ կողմերից, 

պետք է ցանկապատված լինեն կայուն բազրիքներով:  

Բունկերի նախահարթակը պետք է համալրած լինի փոշեկլանիչ կամ փոշեորսիչ 

արդյունավետ միջոցներով:  

Արգելվում է ջարդիչների մեջ մնացած հանքաքարի կտորների հեռացումը 

ձեռքով: Վերջիններս պետք է հեռացվեն ամբարձիչ միջոցների օգնությամբ:  

 Բեռնող և բեռնաթափող սարքաորումներում իրենց ամբողջ երկայնքով պետք է 

հագեցած լինեն պաշտպանիչ սարքերով, որոնք կպաշտպանեն սպասարկող 

անձնակազմը հանքաքարի կտորների պատահական արտանետումներից: 
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Ջարդիչի գործարկումից առաջ անհրաժեշտ է մանրակրկիտ զննել բոլոր 

ամրանները/հեծանները, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով 

անհավասարակշիռ անհաշվեկշիռ բեռների ամրացումներին/հեծաններին:  

Ջարդիչներից հանքաքարի կտորների դուրս նետումը կանխելու նպատակով 

բեռնող սարքերի անցքերը պետք է. 

- այտային ջարդիչի  համար` ցանկապատված/պաշտպանված լինեն կողային 

խլացնող 1.0 մ –ից ոչ պակաս բարձրությամբ եզրային ծածկ ունեցող 

ցանկապատերով, որոնք արգելք կհանդիսանան  կտորների արտանետման համար 

ջարդիչների աշխատանքային տարածքից: 

 

Բոլոր էլեկտրաշարժիչների և նրանց միջոցով գործարկվող 

մեխանիզմների/սարքավորումների վրա պետք է նշված լինեն սլաքներ, որոնք ցույց 

կտան մեխանիզմի և էլեկտրաշարժիչի պտտման ուղղությունը:   

Էլեկտրական մեքենաների ելքերի արկղը և գործարկումը կարգավրող սարքերը 

պետք է ամրացված լինեն և փակված ծածկով/կափարիչով, որը չի կարելի բացել 

առանց հատուկ գործիքների:    

Ժապավենային փոխակրիչի վրա պետք է տեղակայված լինեն 

սարքավորումներ, որոնք կանջատեն գործարկիչը ժապավենի կտրման կամ սահքի 

աշխատանքի ժամանակ, ինչպես նաև բեռնաթափիչ գայլակների և ակոսների 

խցանման դեպքում: 

 Ժապավենային փոխակրիչները պետք է համալրված լինեն փոշենստեցնող 

նյութից ժապավեններով և թմբուկները մաքրող սարքերով:  

Թափվող նյութի հավաքումը ձեռքով գլխային և պոչային/ծայրամասային 

թմբուկների տակից թույլատրվում է միայն կանգնեցված փոխակրիչի դեպքում: 

Փոխակրիչի շարժիչի գործարկման համակարգը պետք է ունենա արգելափակում, 

որը կբացառի շառժիչի աշխատանքը գլխամասային և պոչային թմբուկների 

պաշպանիչ շերտի հանման դեպքում: 

Փոխակրիչը պետք է համալրված լինի ժապավենի ընթացքի ուղղությունը 

կարգավորելու համար նախատեսված հատուկ կանոնավորող սարքավորումներով և 

հարմարանքներով:  Բոլոր ժապավենային փոխակրիչները պետք է համալրված լինեն 

արգելակման սարքերով, որոնք կխոչընդոտեն բեռնված ճյուղի տեղափոխմանը 

հակառակ ուղղությամբ, փոխակրիչի արգելակման դեպքում: 

Անցումների տակ փոխակրիչի տեղադրման դեպքում նրանց ստորին ճյուղը 

պետք է ցանկապատված լինի ամուր պատյաններով, որը կբացառի նյութի ընկնելու 

հնարավորությունը:  

Մի քանի հերթականորեն նյութեր տեղափոխող փոխակրիչների 

տեխնոլոգիական շղթայի այլ սարքավորումների հետ միաժամանակ գործելու 

դեպքում առանձին սարքերի և մեքենաների էլեկտրասարքերը/электропривод/ պետք 

է արգելափակված լինեն: Ընդ որում.  
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ա) գործարկումը և անջատումը/արգելակումը պետք է իրականացվեն   որոշակի 

հերթաականությամբ` համաձայն սխեմայի, որը հատուկ մշակված է ձեռնարկության 

(հանքավայրի) գլխավոր էներգետիկի կողմից: 

բ) որևիցե սարքի կամ փոխակրիչի անսպասելի  արգելակման դեպքում 

սխեմայով տվյալ սարքավորումներին նախորդող  փոխակրիչները  և սարքերը պետք 

է ինքնաբերաբար անջատվեն:  

գ) պետք է տեղի ունենա տեղային արգելափակում, որը կկանխի  կառավարման 

վահանակով փոխակրիչի կամ մեքենայի հեռակառավարման թողարկումը: 

Մեխանիզմների վրա արգելվում է տեղադրել արգելափակման և վթարային 

համակարգերի սարքերը որպես նրանց գործարկման հարմարանք/սարքավորում: 

Փոխակրիչի ձգման սարքավորումների խողովակները, ինչպես նաև ձգման 

թմբուկները պետք է պաշտպանված լինեն:  

Սարքավորման աշխատանքային գործարկումից առաջ պետք է օգտագործվի 

նախազգուշացնող ձայնային ազդանշան:  

Մեքենաների և մեխանիզմների բոլոր պտտվող մասերը, շարժակների և 

փոխանցման տարրերը, ինչպես նաև հոսանքակիր չմեկուսացված մասերը պետք է 

հուսալիորեն պաշտպանված լինեն, ինչը կբացառեն դրանց հասանելիությունը 

աշխատանքի ժամանակ: 

Աշխատողներին փոշուց պաշտպանելու համար փոշու առաջացման վայրերը 

անհրաժեշտ է հագեցնել ասպիրացիոն սարքաորումներով, օպերատորական շենքի 

դռներն ու պատուհանները պետք է մանրազնին կերպով 

հերմետիզացվել/մեկուսանել, իսկ բոլոր աշխատողները պետք է ունենան 

պաշտպանության անհատական միջոցներ, ապահովված լինեն հատուկ 

համազգեստով և հատուկ կոշիկներով:  

9.3.Կույտային տարալվացման գործընթացի անվտանգ անցկացման կանոնները 

Կույտային տարրալվացման անվտանգ իրականացման առաջին պայմանը 

հարթակի անվտանգությունը և կայունությունն է: Այդ նպատակով հարթակի վայրի 

ընտրության ժամանակ կատարվել են բազմաթիվ չափումներ և 

ուսումնասիրություններ, որոնց հիման վրա «Լիդիան Ինտերնեյշնլ» ընկերության 

պատվերով «Global Resources Engineering» ընկերությունը կատարել է կայունության 

վերլուծություն: Վերլուծությունը բերված է սույն ռեգլամենտի Հավելված 1-ում: 

Կույտային տարրալվացման գործընթացի իրականացման անվտանգ 

կազմակերպման նպատակով  նախատեսված են բազմաթիվ սանիտարական 

միջոցառումներ, այդ թվում՝ ռեագենտ և սորբցիոն նյութերի կառավարման ծրագիր, 

քանի որ նատրումի ցիանիդի քայքայման և ցիանային լուծույթներից ոսկու սորբցիայի 

ժամանակ, գոյություն ունի թունավոր ցիանաթթվի արտադրական տարածքների 

մթնոլորտ արտանետվելու վտանգ:  
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 Հետևաբար, նատրիումի ցիանիդի քայքայումը, և լուծույթից տարածքների 

մթնոլորտ ցիանաթթվի արտանետումը նվազեցնելու համար, նախատեսված է 

նատրիումի հիդրոքսիդի ավելացումը/լրալցումը նատրիումի ցիանիդի խիտ (10%) 

լուծույթի բաքերի/տարողությունների մեջ, pH-ը 12-ից բարձր պահելու համար:

 Սորբցիայի գործընթացի առավել անվտանգ անցկացման համար լուծույթների 

10-ից պակաս рН նվազեցման դեպքում նախատեսել նրանց մեջ նատրիումի 

հիդրոքսիդի ավելացում, մինչև սահմանված մեծություն: Լուծիչների բաքերում և 

սորբցիոն սյուներում նախատեսել արտազատվող ցիանաթթվի ասպիրացիա, 

համաձայն մշակվող լուծույթների ծավալների և նրանցում նատրիումի ցիանիդի 

կոնցենտրացիայի: 

Բոլոր տեղամասերում անհրաժեշտ է լուծույթների рН-ը պահել 10-11 

մակարդակի վրա առավել թունավոր ցիանաջրածնի առաջացումը բացառելու 

համար: 

 Ցիանաջրածնային թթվի աղերի (աերոզոլի տեսքով) և ցիանաջրածնի (գազի 

կամ գոլորշու տեսքով) մթնոլորտ ատրանետումը բացառելու համար անհրաժեշտ է 

ամբողջ սարքավորումը առավելագույնս քփացնել, պահել որոշակի բացասական 

ճնշման տակ: 

Օդափոխությունը պետք է լինի պահուստով: Քարշող օդափոխության 

համակարգերով հեռացվող օդը, մթնոլորտ արտանետվելուց առաջ մաքրվում է 

թունավոր նյութերից մինչև սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները 

չգերազանցող պարունակությունը: 

 9.4. Վտանգավոր արտադրական գործոնները 

 նատրիումի ցիանիդի, նատրիումի հիդրոքսիդի խիտ լուծույթների ընդունման 

աշխատանքները, ցիանիդային աերոզոլների առկայությունը օդում և 

ցիանաջրածնի առաջացման հնարավորությունը, 

 տարողություններում և մեխանիզմներում տարալվացող և  արտադրական 

լուծույթները  

 սարքավորումների պտտվող տարրերը և էլեկտրական հոսանքը: 

Ռեագենտների նախապատրաստման, լուծման և տեղափոման բոլոր հիմնական և 

օժանդակ գործողությունների տեսակները պետք է առավելագույնս մեքենայացված 

լինեն:  

Ռեագենտների հետ աշխատելու և նրանց պահպանման ժամանակ պետք է 

անխափան աշխատի օդափոխությունը, որպեսզի վնասակար նյութերի 

պարունակությունը շինությունների օդում չգերազանցի ՍԹԿ-ն: 
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Կույտի վրա աշխատակազմի բարձրացման համար ուղիները պետք է կահավորված 

լինեն ցուցանակներով և նշված լինեն համապատասխան հետիոտնային 

կամրջակները և ճանապարհները:    

Տեղամասում բոլոր աշխատողները պետք է ապահովված լինեն համազգեստով` 

դրանց տրամադրման հաստատված նորմերի համաձայն: 

Փականների և հսկիչ-չափիչ սարքերի ընթացիկ վերանորոգման և սպասարկման 

բոլոր աշխատանքները անցկացվում են համաձայն գործող հրահանգների, 

ինստրուկցիաների, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների, որոնք սահմանված 

կարգով համաձայնեցված և հաստատված են կազմակերպության ղեկավարության 

կողմից: 

 Նատրիումի ցիանիդ պարունակող փորձանմուշների հետ աշխատանքի 

ժամանակ կիրառվում են առանձին քարշիչ պահարաններ ինքնաբեր 

օդափոխությամբ և առանց տաքացնող սարքերի: Պահարանների հատակը պետք է 

դարսված լինի պոլիէթիլենային սալիկներով: Ցիանիդների չեզոքացումը կալիումի 

պերմանգանատի լուծույթով անցկացնում են միևնույն պահարանում: Անալիզների 

իրականացնելու ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել քիմիական լաբորատորիայի 

համար նախատեսված անվտանգության հիմնական կանոնները: 

Անվտանգության տեխնիկայի բոլոր անհրաժեշտ հրահանգները ներառված են 

“Պարտադիր հրահանգների ցանկ”-ում, որը հաստատված է արտադրության 

գլխավոր ղեկավարի կողմից: 

Գործընթացի վարման պայմանների խախտման դեպքում հնարավոր են 

հետևյալ վտանգները. 

- թունավորում, աերոզոլներով և ցիանաջրածնի գոլորշիներով և վեևջինիս 

աղերով, 

- քիմական այրվածներ, ալկալու լուծման և թթու լուծույթների լուծման 

ժամանակ, 

- ջերմային այրվածքներ, տաք մակերևույթների հետ հպման ժամանակ,  

- հոսանքահարում, 

- վնասվածքներ, շարժվող մասերով մեխանիզմների սպասարկման ժամանակ: 

 

Աշխատանքների անվտանգ անցկացման ապահովման հիմնական 

պահանջներն են հանդիսանում. 

- աշխատանքի են թույլատրվում անձիք, որոնք ունեն հատուկ 

պատրաստվածություն և որակավորում, իսկ աշխատանքների ղեկավարմանն այն 

անձիք, որոնք ունեն համապատասխան կրթություն, 
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- վտանգավոր և հատուկ աշխատանքներով զբաղված անձանց ապահովել 

հատուկ հագուստով, ինչպես նաև անհատական և խմբակային պաշտպանության 

միջոցներով, 

- օգտագործել մեքենաներ և մեխանիզմներ, սարքավորումներ և նյութեր, որոնք 

համապատասխանում են անվտանգության պահանջներին և սանիտարական 

նորմերին, 

- ռեագենտների հաշվառում, համապատասխան պահպանում և դրանց 

անվտանգ օգտագործում, 

-  անցկացնել պլանային-զգուշացնող համալիր վերանորոգումներ, 

պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ և այլ դիտարկումներ, որոնք անհրաժեշտ են 

վտանգավոր իրադրությունների աշխատանքների անվտանգ վարման և 

կանխատեսման համար,  

- կազմել վթարների վերացման պլաններ, 

- իրականացնել սանիտարա-հիգիենիկ միջոցառումներ, որոնք ուղղված կլինեն 

արտադրական վնասվածքների, մասնագիտական հիվանդությունների և 

մասնագիտական գործունեության արդյունքում ստացված թունավորումների 

կանխարգելանը, 

- ստեղծել պայմաններ առողջության ամրապնդման համար, 

- կազմակերպել սպասարկող անձնակազմի նախնական և պարբերաբար 

բժշկական զննումներ, որոնք աշխատում են վնասակար և ոչ նպաստավոր 

աշխատանքային պայմաններում, 

- ամբողջ կողային սարքավորումները, էլեկտրոլիզերը, ռեակտորը և զտիչները, 

վառարանները պետք է համալրված լինեն տեղային (կամ կենտրոնացված) քաշող 

օդափոխության  համակարգերով, որոնք պետք է ապահովեն վնասակար նյութերի 

ամբողջական հեռացումը սարքերից:  Քաշող օդափոխության համակարգերով 

հեռացվող օդը, մինչև մթնոլորտ արտանետվելը, մաքրվում է թունավոր նյութերից, 

մինչև սահկմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի պարունակության: 

- ցիանային և տիոմոչեվինային լուծույթների հետ սպասարկող անձնակազմի 

անմիջական շփումը բացառելու և աշխատանգային գոտու մթնոլորտ թունավոր 

արտանետումները նվազեցնելու նպատակով, սարքաորումները և 

տարողությունները պետք է առավելագույնս հերմետիկ լինեն, բոլոր 

կափարիչներ/ծածկերը պետք է փակված լինեն, կցորդային միացումները և պոմպերը 

չպետք է ունենան օդի ներթափանցման և լուծույթների արտահոսքի 

հնարաորություն,   

- աշխատել վերականգնման և էլեկտրոլիզի տեղանքում թույլատրվում է միայն 

մշտական գործող ընդհանրացված օդափոխության  դեպքում, 
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- աշխատանքի ժամանակ պետք է պահպանվեն էլեկտրաանվտանգության 

միջոները, քիմիական նյութերի հետ գործելու և անվտանգության  տեխնիկայի 

կանոնները: 

 Խեժի վերականգնան, ոսկու քայքայման և էլեկտրոլիզի ընթացքում տեղի է 

ունենում ցիանաթթվի մասնակի արտանետոմ մթնոլորտ, իսկ ցիանիդ-իոնների մի 

մասը քայքայվում է մինչև ոչ թունավոր միացություններ: Արտադրական տարածքներ 

ցիանաթթվի ներթափանցումը բացառելու համար պետք է նախատեսել 

խառնիչներից, բաքերից և հպումային տարողություններից, զտիչներից և 

էլեկտրոլիզորդից օդի արտաքաշում, նատրիունի երկօքսիդի լուծույթով ցիանաթթվի 

հետագա կլանմամբ:   

9.5. Հանքի տարածքում տեխնիկական միջոցների վարման կանոնները 

Աշխատողները պարտավոր են պատասխանատվություն կրել միջոցների կամ 

մեխանիզմների համար, ապահովագրելով վերջիններս, հետևել, որպեսզի 

տանսպորտային միջոցները կամ մեխանիզմները օգտագործվեն և շահագործվեն 

նորմալ պայաններում գտնվող ճանապարհների վրա, ամբողջ ընթացքում:   

Տրանսպորտային միջոցները և մեխանիզմները ամբողջ շահագործման 

ընթացքում պետք է լինեն անընդհատ հսկողության տակ:   

 Պետք է պահպանվեն երթևեկության բոլոր կանոնները բոլոր վարորդների և 

օպերատորների կողմից, անկախ օգտագործվող մեքենայի կամ մեխանիզմի 

տեսակից: 

- Արագության սահմանափակում  

Հանքի և գործարանի տարածքում չգերազանցել 10կմ/ժամ արագությունը: 

Բոլոր թեթև տեսակի մեքենաները պետք է ճանապարհը զիջեն ծանր 

տրասպորտային և տեխնիկական միջոցներին:  

- Անվադողեր 

Անվադողերը կարելի է օգտագործել մինչև անվադողային քայլքի կեսի մաշվելը: 

Ոչ մի վարորդի չի թույլատրվում վերոնշյալ քայլքի մաշված անադողերի 

օգտագործումը տեխնիկայի կամ ավտոմեքենաների վրա:  Սակայն մեքենաների 

վարորդները և մեխանիզմների օպերատորները չեն կարող հեռացնել/նետել/փոխել 

անվադողերը առանց ղեկավարության թույլտվության:   

- Ուղևորներ 

Չի թույլատրվում անգամ մեկ ուղևորի տեղափոխում կանգնաց վիճակում, եթե 

առկա չեն նստատեղեր: Ուղևորները պետք է նստած լինեն մեքենայի կամ 

մեխանիզմի ողջ ընթացքի ժամանակ և չտեղափոխեն այլ նստատեղեր: Չեն 

թույլատրվում ուղևորներ որևէ ծանր տեխնիկայի վրա/մեքենաների վրա, եթե 

նստատեղեր նախատեսված չեն: 
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- Կայանում 

Տրանսպորտային միջոցները մշտապես պետք է կայանված լինեն ապահով 

վայրում, որը դուրս է ճանապարհից: Կայանելը արգելած է ցանկացած շարժական 

գործող մեքենաներից  (գլդոններ, եղանային և այլ բեռնիչ սարքեր և մեքենաներ) 

մինչև 50 մ-ից պակաս հեռավորության վրա: Եղեք ուշադիր և տեսեք թե որտեղ եք 

կայանում ձեր ավտոմեքենան: Կայանումն արգելված է հետևյալ վայրերում` 

պահեստների ծածկի տակ, պահոցներում և արտադրամասի արդյունաբերական 

տարածքներում:  Նախընտրելի է  ստեղծել զբոսայգի արտադրամասի/գործարանի  

տարածքում և ադմինիստրացիայի մեքենաները կայանել որևէ հատուկ կանգառում և 

այնտեղից գնալ ոտքով: 

- Տարհանում 

Բոլոր կցանքները պետք է համալրված լինեն անվտանգության չղթաներով, որով 

պետք է ամրացվեն սարքին կամ մեքենային, նրա աշխատանքը ավարտելուց հետո: 

Վարորդը պատասխանատվություն է կրում կցանքի ամրացման համար: Միայն 

տեխնիկական սպասարկողների և հերթափոխի վերահսկիչի թույլտվությամբ և 

հսկողությամբ կարող են իրականացվել կցանքի քարշի աշխատանքները: 

 

10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

10.1. Մթնոլորտային օդի պահպանություն 

Կույտային տարրալվացման տեխնոլոգիական գործընթացների ժամանակ 

վնասակար նյութերի արտանետումներ կառաջանան հանքաքարի տեղափոխման և 

ջարդման /մանրացման/, լուծույթների պատրաստման և օգտագործման ընթացքում: 

ա. Պինդ մասնիկներ (անօրգանական փոշի) 

Հանքաքարի նախապատրաստման ժամանակ առաջանում է անօրգանական 

փոշի: Նշված փուլը ներառում է հանքաքարի տեղափոխումը փոխակրիչներով, 

մաղումը և մանրացումը /ջարդում, կոտորակում/: Անօրգանական փոշի առաջանում 

է նաև կրի ընդունման և փոխակրիչի մեջ լցման գործընթացում: 

Արտանետվող փոշու քանակները կրճատելու նպատակով նախատեսված են մի 

շարք միջոցառումներ`  

 մանրացման տեղամասի նախատեսվող սարքավորումները (ջարդիչներ, 

քարմաղներ, փոխակրիչներ) կահավորված են փոշեկլանիչ սարքերով,  

 բոլոր ջարդիչների վրա նախատեսված են ջրային ցնցուղներ, 

 արտադրամասը տեղակայվելու է փակ շինության մեջ: 

բ. Ցիանական միացություններ 
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Նատրիումի ցիանիդի լուծույթների պատրաստման և օգտագործման ժամանակ 

լուծույթներում տեղի ունեցող քիմիական գործընթացների արդյունքում կառաջանան 

ցիանաջրածնի գոլորշիներ, որոնք կարտազատվեն դեպի մթնոլորտ: 

գ. Քլորաջրածին 

Աղաթթվի լուծույթների նոսրացման և օգտագործման ժամանակ քլորաջրածնի որոշ 

քանակներ լուծույթի մակերեսից կարտազատվեն դեպի մթնոլորտ: 

Ցիանական և աղաթթվի լուծույթները պատրաստվում են արտադրական 

մասնաշենքում, որը կահավորված է օդափոխության համակարգով: 

10.2. Ջրային ռեսուրսների պահպանություն 

Ամուլսարի կույտային տարրալվացման և ոսկու արտադրության  

տեղամասերում ջուրն օգտագործվում տեխնոլոգիական նպատակների և 

աշխատողների խմելու-տնտեսական կարիքների, ինչպես նաև հակահրդեհային 

պաշարների ստեղծման համար: Արտադրական գործընթացների ժամանակ 

օգտագործվում են նատրիումի ցիանիդ, աղաթթու, նատրիումի հիդրօքսիդ 

/կաուստիկ սոդա/, համապատասխանաբար լուծույթները կպարունակեն այդ բոլոր 

միացությունները, ինչպես նաև ծանր մետաղների միացություններ: Նշված 

լուծույթների արտահոսքը բնական միջավայր բացառելու նպատակով դրանք 

կհավաքվեն ԿՏՀ տակ և մերձակայքում նախատեսվող ավազաններում և նորից 

կվերադարձվեն արտադրության տարբեր տեղամասեր, կախված լուծույթներում 

նյութերի կոնցենտրացիաներից:  

ԿՏՀ ռեսուրսի սպառման և դրա փակման ժամանակ իրականացվում է կույտի 

լվացում մինչև դրանում ոսկու սպառումը /գործնական/: Վերջնական լուծույթները 

վնասազերձվում են և կուտակվում անձրևաջրերի հավաքման ավազանում: 

Կեղտաջրերում առավելագույն վտանգ է ներկայացնում նատրիումի ցիանիդը, 

որը հիդրոլիզի ժամանակ առաջանում է ցիանաջրածին:  

 Հողում և ջրային աղբյուրներում ցիանային լուծույթների տարածումը 

բացառելու համար նախատեսված են արդյունավետ պաշտպանության միջոցներ` 

հանքաքարային կույտերը դարսվում են այնպիսի հիմքերի վրա, որոնք հուսալիորեն 

պաշտպանված են արտաքին միջավայրից: Կույտային տարալվացման տեղամասում 

առկա են ջրամեկուսիչ կուտակիչ և վթարային ավազաններ: Ներկայացվող 

տեխնոլոգիան գործնականում ամբողջությամբ հիմնված է շրջանառու ջրային 

համակարգերի վրա:  

Լուծույթների վնասազերծումը, ինչը ներառում է ցիանիդների բնական 

մթնոլորտային և քիմիական քայքայումը, նախատեսված է իրականացնել տվյալ 

կույտերի շահագործման ավարտից հետո: 
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Կեղտաջրերում պարունակվող ծանր մետաղների իոնների առկայությունը 

արագացնում է ցիանիդների քայքայումը արեգակնային ճառագայթման և օդի 

թթվածնի ազդեցությունից:    

Պղնձի և նիկելի միացությունները հանդիսանում են օդի թթվածնով ցիանիդների 

օքսիդացման կատալիզատորներ: Արդյունքում առաջացած նատրիումի ցիանատը`   

NaCNO հեշտությամբ քայքայվում է մինչև` նատրիումի Na2CO3 և ամոնիումի(NH4)2CO3 

կարբոնատների, որոնք վտանգ չեն ներկայացնում շրջակա միջավայրի համար: 

Տեղի ունեցող քիմիական վերափոխումները կարելի է պատկերացնել հետևյալ 

կերպ` 

2NaCN +O2 +Ni2+, Cu2+ = 2NaCNO +Ni2+,Cu2+ 

2NaCNO +4H2O = (NH4)2CO3 + Na2CO3 

 Ցիանաջրածնային թթվի և նրա աղերի (ցիանիդների) ՍԹԿ-ն սանիտարա-

կենցաղային օգտագործման ջրամբարների ջրում կազմում է` 0.1 մգ/լ: 

Վերջնական դրենաժային լուծույթները հետազոտվում են և եթե ցիանային 

միացությունների պարունակությունը 0.1 մգ/լ ավելի ցածր է, լուծույթները 

արտահոսում են դեպի ռելիեֆ: 

10.3. Հողային ռեսուրսների պահպանություն 

Հողային ռեսուրսներին հասցվող վնասը կապված է կույտի համար 

օգտագործվող հողակտորների ապարներով ծածկման հետ: Ինչպես նշվեց նախորդ 

կետում կույտի տակի հողային ծածկը մեկուսացվում է կույտից ջրաանթափանց 

շերտերով: Կույտի ռեսուրսի սպառումից հետո այն ռեկուլտիվացվում է: 

10.4. Աղմուկ 

Աղմուկը կառաջանա ԿՏՀ և դրա հետ կապված ենթակառուցվածքների 

շինարարական աշխատանքների ժամանակ:  Շահագործման հետ կապված աղմուկը 

կառաջանա ջարդիչ կայանի աշխատանքի, ԱԴՎ կայանի և ԿՏՀ շահագործման 

արդյունքում: 

90 և 136 տոննա տարողունակությամբ բեռնատարները հանքաքարը հանքից 

տեղափոխելու են մինչև առաջնային ջարդիչ կայան: Տարեկան 10 միլիոն տոննա 

հանքաքարի արդյունահանումն ապահովվելու նպատակով: 

 



 
 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 
 

ԱՄՈՒԼՍԱՐԻ ՈՍԿՈՒ ԾՐԱԳՐԻ ԿՈՒՅՏԱՅԻՆ ՏԱՐՐԱԼՎԱՑՄԱՆ 
ՀԱՐԹԱԿԻ ԼԱՆՋԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Լանջերի կայունության վերլուծություններն իրականացվել են ստատիկ և սեյսմիկ 

բեռնվածության պայմաններում Ամուլսար ծրագրի թիվ 28 տեղամասի՝ կույտային 

տարրալվացման հարթակի կայունության գնահատման նպատակով: Կայունության 

վերլուծությունը ներառում է հետևյալը.  

 Հանգույցի առավել կրիտիկական (ոչ կայուն) երկչափ հատվածների որոշման 

նպատակով տարրալվացման հարթակի և հանքաքարի կույտի 

երկրաչափական առանձնահատկությունների գնահատում,  

 Ծրագրի և տեղամասի առկա տվյալների հիման վրա նյութերի 

հատկությունների և գրունտային (ֆրեատիկ) պայմանների որոշում, և  

 Լանջերի փլուզման տարբեր վերլուծական տարբերակների նկատմամբ 

անվտանգության նվազագույն գործակիցների հաշվարկում:  

Կայունության վերլուծությունների գործընթացներն ու արդյունքները նկարագրվում 

են հաջորդ բաժիններում:  

2. ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Կայունության վերլուծության համար ընտրվել են դեպի ներքև (հարավ-արևմուտք) 

ուղղված հարթակի առավել կրիտիկական հատվածները: Դրանք Նկ. Դ-1-ի վրա 

պատկերված Ա, Բ, Գ և Դ հատվածներն են, որոնք ցույց են տալիս ամենաբարձր 

կույտը, հարթակի ամենակտրուկ թեքությունները ստորին հանքաստիճանի վերևում, 

ստորին հանքաստիճանի ամենակարճ հեռավորությունները: Հատվածների 

երկրաչափական առանձնահատկությունները որոշվել են գոյություն ունեցող 

ռելիեֆի, լեռնային ապարների գնահատված տվյալների, հիմքի 

նախապատրաստման, հարթակի նախագծված պաշտպանիչ շերտի համակարգերի և 

դարսված հանքաքարի կույտի ընդհանուր թեքությունների տվյալների հիման վրա: Ա, 

Բ, Գ և Դ հատվածները և նրանց տվյալները ներկայացված են տրված կայունության 

վերլուծության վերաբերյալ համակարգչային ֆայլերում:



 
 



 

 

Հարթակի վրա հանքաքարի կույտը կկառուցվի 8մ հզորությամբ շերտերով: Շերտերը 

դարսվելու են հանքաքարի կույտի բնական շեպության անկյունով՝ միջանկյալ 

հանքաստիճաններով, իսկ կույտի լանջի ընդհանուր թեքությունը կլինի 3Հ:1Ու (3 

Հորիզոնական միավորի հարաբերությունը 1 Ուղղահայաց միավորի): 1-3 փուլերի 

հարթակի նախատեսվող կույտը կունենա 28 շերտ, վերին շերտի մակերևույթը 

կգտնվի 1856մ բարձրության վրա: Կայունության վերլուծություններում 

մոդելավորված կույտի վերին շերտի մակերևույթի առավելագույն բարձրությունը Դ 

հատվածի երկայնքով կազմում է մոտավորապես 1810մ, քանի որ վերլուծված 

հատվածները չեն գերազանցում 3-րդ փուլի հարթակի ամենաբարձր կույտը:  

Ա և Բ հատվածները ներառում են հարթակի ամենակտրուկ թեքությունները ստորին 

հանքաստիճանի վերևում և ստորին հանքաստիճանի ամենակարճ 

հեռավորությունները: Հանքաքարի կույտի լանջերն ընդհանուր առմամբ շեղ են և 

3Հ:1Ու-ից ավելի հարթ: Ա հատվածի կույտի վերին շերտը գտնվում է մոտավորապես 

1697մ բարձրության վրա, որը մոտավորապես 71մ բարձր է հատվածի երկայնքով 

կույտի ստորին մասից և ապահովում է կույտի 16մ առավելագույն հզորություն 

հարթակի պաշտպանիչ շերտից վերև: Բ հատվածի կույտի վերին շերտի 

բարձրությունը 1688մ է, որը գտնվում է կույտից մոտավորապես 61մ բարձր և 

ապահովում է կույտի 30մ առավելագույն հզորություն պաշտպանիչ շերտից վերև: 

Ստորին հանքաստիճանի հարթեցված լիցքի առավելագույն հզորությունը Ա և Բ 

հատվածներում կազմում է համապատասխանաբար 11 և 19մ: 

Գ և Դ հատվածները կտրված են կույտի լանջերին ուղղահայաց և ներառում են 

հետևյալ համակցությունները. ամենաբարձր կույտը 3Հ:1Ու հարաբերությամբ, 

հարթակի ամենակտրուկ թեքությունները ստորին հանքաստիճանի վերևում և 

ստորին հանքաստիճանի ամենակարճ հեռավորությունները (Դ հատվածը չի 

հատվում ստորին հանքաստիճանի հետ): Գ հատվածի կույտի վերին շերտը գտնվում 

է 1742մ բարձրության վրա, որը կույտի ստորին շերտից 115մ բարձր է և ապահովում է 

մոտավորապես 112մ կույտի առավելագույն հզորություն հարթակի պաշտպանիչ 

շերտից վերև: Ստորին հանքաստիճանի հարթեցված լիցքի առավելագույն 

հզորությունը Գ հատվածնում կազմում է 14մ: Դ հատվածի կույտի վերին շերտը 

գտնվում է 1809մ բարձրության վրա, որը կույտի ստորին շերտից 181մ բարձր է և 

ապահովում է մոտավորապես 120մ կույտի առավելագույն հզորություն հարթակի 

պաշտպանիչ շերտից վերև: 



 

 

Գոլդեր Ասոշիեյթս ընկերության կողմից 2013թ. տեղամասում իրականացված 

ինժեներաերկրաբանական հետազոտության տվյալների հիման վրա կայունության 

վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տարրալվացման հարթակի հիմքը կազմված է 

հողի շերտից, որը շատ դեպքերում միջինից բարձր պլաստիկություն ունեցող 

նստվածքային կավ է: Հիմքի հողային շերտի հաստությունը հովտի լանջերին 

տատանվում է 0-ից 5մ` իսկ հովտի հատակային մասում՝ 14մ: Վերլուծությունները 

վկայում են, որ հիմնային հողի տակ գտնվում է անթափանցելի բազալտի և անդեզիտի 

ներքնատարած ապարը: 

Տարրալվացման հարթակն ունենալու է կոմպոզիտային միջադիր համակարգ, որը 

բաղկացած կլինի ցածր խտությամբ պոլիէթիլենի գեոթաղանթային միջնաշերտից, 

որի տակ կտեղադրվի 0,3մ նվազագույն հաստությամբ, սեղմված թույլ ջրաթափանց 

հողային միջնաշերտ կամ 2.5Հ:1Ու թեքությունից մեծ թեքության պայմաններում՝ 

գեոսինթետիկ կավային միջնաշերտ (ԳԿՄ): Գեոթաղանթը միակողմանի կլինի, 

հարթակի հատակային մասում կայունության նկատմամբ կրիտիկական 

հատվածում՝ տեքստուրայով, իսկ մնացած հատվածներում այն հարթ է:  

3. ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Լանջերի կայունության հաշվարկներում լեռնային ապարների համապատասխան 

հատկությունները պարզելու նպատակով օգտագործվել են ԿՏՀ տեղամասի 

ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրության (Գոլդեր, 2014a) դրա շրջանակներում 

հավաքագրված նմուշների լաբորատոր փորձարկումների, ԿՏՀ տեղամասի համար 

տեխնիկատնտեսական նախագծման շրջանակներում սահքի նկատմամբ 

կոմպոզիտային միջնաշերտի շփման մակերեսի ամրության ուղղակի 

փորձարկումների, GRE ընկերության անձնակազմի կողմից կատարված տեղամասի 

դիտարկումների, տեխնիկական գրականության ուսումնասիրության արդունքները, 

ինչպես նաև նմանատիպ նյութերի ու նախագծերի վերաբերյալ մեր մասնագիտական 

դատողություններն ու փորձը: Առանձնահատուկ կարևորություն ունի սահքի 

նկատմամբ ապարների ամրությունը: Ստորև ներկայացվում են կայունության 

հաշվարկներում սահքի նկատմամբ նյութերի ամրության պարամետրերի 

գնահատման համար օգտագործված տվյալները: Սույն վերլուծության 

շրջանակներում դիտարկվել է սահքի նկատմամբ արդյունավետ ամրության 

պարամետրերի մոդելավորումը` երկարաժամկետ դադարի պայմաններում: 



 

 

Հիմքի հողեր. Հիմնվելով ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունների 

շրջանակներում կատարված դաշտային և լաբորատոր փորձարկումների առկա 

տվյալների վրա, տարրալվացման հարթակի տարածքի հիմքի հողերը` հիմնականում 

միջինից բարձր պլաստիկությամբ օժտված բերուկային ավազակավեր (CL-CH) կամ 

կավավազներ (SC) են, կայունության հաշվարկներում ներկայացված են 10kN/մ2 

արդյունավետ կապակցման և 24 աստիճան արդյունավետ շփման անկյան 

արժեքներով: 

Տեղամասի լցանյութեր. Ենթադրվում է, որ ստորին հանքաստիճանի կառուցման 

համար պահանջվող լցանյութի համար օգտագործվելու է հարթակի և կուտակման 

ավազանի տարածքների հողակտրվածքներից և հարթակի փորվածքներից վերցված 

բերուկային ավազակավերից (CL-CH) կամ կավավազներից (SC) բաղկացած 

հիմնատակային հողաշերտը: Ավազանների հողափորման աշխատանքները կարող 

են ավելի խորը կատարվել` հասնելով մինչև հիմնատակային հողաշերտի 

տակատեղադիր հողմնահարված արմատական ապարների շերտ, որից առավել 

ամուր լցանյութ կարող է ստացվել: Ինչպես նաև, շինարարական տեխնիկական 

բնութագրերի համաձայն նախատեսվում է կատարել բարակ շերտերով լցանյութերի 

տեղադրում և պատշաճ կերպով դրանց տոփանում: Հիմնվելով վերոհիշյալ փաստերի 

վրա, լցանյութի համար կայունության հաշվարկներում դիտարկվել են 15 kN/մ2 

արդյունավետ կապակցման և 25 աստիճան արդյունավետ շփման անկյան 

արժեքները: 

Գեոթաղանթային միջնաշերտի շփման մակերես. Նախկինում կատարվել են սահքի 

նկատմամբ հարթ գծավոր ցածր խտությամբ պոլիէթիլենի և երկկողմանի անհարթ 

գծավոր ցածր խտությամբ պոլիէթիլենի (ԳՑԽՊԷ) գեոթաղանթների միջև, ինչպես նաև 

տոփանված կավահողային (CH) միջնաշերտի շփման մակերեսի ամրության 

լաբորատոր մեծածավալ փորձարկումներ: Փորձարկման կարգը, հողային 

միջնաշերտի վերաբերյալ մանրամասները և փորձարկումների ամբողջական 

արդյունքները ներկայացված են ԿՏՀ 28-րդ տեղամասի տեխնիկատնտեսական 

ուսումնասիրության հաշվետվությունում: Փորձարկումների արդյունքներն 

ամփոփված են ստորև բերված աղյուսակում:  



 

 

Աղյուսակ Դ-1 Սահքի նկատմամբ 6-րդ տեղամասի կոմպոզիտ միջնաշերտի 

շփման մակերեսի ամրության ուղղակի փորձարկման արդյունքները 

Գեոթաղանթ 

Սահքի նկատմամբ 

առավելագույն ամրություն 

Խոշոր դեֆորմացիաների 

(մնացորդային) նկատմամբ 

սահքի ամրություն 

Արդյունավետ 

կապակցում  

(kN/մ2) 

Արդյունավետ 

շփման անկյուն 

(աստիճան) 

Արդյունավետ 

կապակցում  

(kN/մ2) 

Արդյունավետ 

շփման անկյուն 

(աստիճան) 

2-մմ հարթ ԳՑԽՊԷ 47.9 10.0 33.8 10.0 

2-մմ երկկողմանի 

անհարթ ԳՑԽՊԷ  
22.7 34.4 27.7 31.9 

 
 

Աղյուսակ Դ-2 Սահքի նկատմամբ 14-րդ տեղամասի կոմպոզիտ միջնաշերտի 

շփման մակերեսի ամրության ուղղակի փորձարկման արդյունքները 

 

Գեոթաղանթ 

Սահքի նկատմամբ 

առավելագույն ամրություն 

Խոշոր դեֆորմացիաների 

(մնացորդային) նկատմամբ 

սահքի ամրություն 

Արդյունավետ 

կապակցում  

(kN/մ2) 

Արդյունավետ 

շփման անկյուն 

(աստիճան) 

Արդյունավետ 

կապակցում  

(kN/մ2) 

Արդյունավետ 

շփման անկյուն 

(աստիճան) 

2-մմ հարթ ԳՑԽՊԷ 7 16.3 2 11.6 

2-մմ երկկողմանի 

անհարթ ԳՑԽՊԷ  
78 18.4 52 12.0 

 

Կայունության հաշվարկներում սահքի նկատմամբ հարթ ԳՑԽՊԷ գեոթաղանթի և դրա 

տակ տեղադրված կավային հողաշերտի միջև պաշտպանիչ միջադիր համակարգի 

շփման մակերեսի ամրության ներկայացման համար օգտագործվել են 0 

արդյունավետ կապակցման և 100 արդյունավետ շփման անկյան արժեքները, որոնք 

հիմնված են փորձարկումների ամփոփիչ արդյունքների, ուսումնասիրված 

գրականության և մասնագիտական պատկերացումների վրա: Կայունության 

հաշվարկներում սահքի նկատմամբ անհարթ հատակային հատվածով միակողմանի 

ԳՑԽՊԷ գեոթաղանթի և դրա տակ տեղադրված կավային հողաշերտի միջև միջադիր 

համակարգի շփման մակերեսի ամրության ներկայացման համար օգտագործվել են 



 

 

համապատասխանաբար 0 արդյունավետ կապակցման և 160 արդյունավետ շփման 

անկյան արժեքները: 

Ուսումնասիրված գրականության, նախկին փորձի ու մասնագիտական 

դատողությունների հիման վրա, սահքի նկատմամբ հարթ ԳՑԽՊԷ կամ անհարթ 

միակողմանի ԳՑԽՊԷ գեոթաղանթի և դրա տակ գտնվող կավային հողաշերտի միջև 

շփման մակերեսի ամրության ներկայացման համար օգտագործվել են 

համապատասխանաբար 0 արդյունավետ կապակցման և 70 արդյունավետ շփման 

անկյան արժեքները: 

Հարթակի համար ընտրված միջադիր համակարգերի պիտանելության, ինչպես նաև 

հարթակի ու կույտի կայունության վերլուծության մեջ օգտագործվող կոմպոզիտային 

միջադիրի շփման մակերեսի սահքի ամրության պարամետրերի հաստատման 

նպատակով հետագայում մանրամասն նախագծման շրջանակներում պետք է 

կատարվեն տարրալվացման հարթակի կոմպոզիտ միջադիր համակարգերի սահքի 

ամրության ուղղակի փորձարկումներ` օգտագործելով հարթակի 28-րդ տեղամասից 

նախատեսված հողաշերտը և հարթակի կառուցման համար նախատեսված ԳՏԿ 

միջադիրը (գեոտեքստիլային կավային միջադիր):  

Հանքաքարի կույտ. Հանքաքարի կույտը հիմնականում բաղկացած է լինելու 

մասնիկների մինուս 19-մմ նոմինալ հատիկավոր նյութից: Կույտված այս նյութի 

շփման անկյունը կախված է հետևյալ բնութագրիչներից.  

 Հատիկակազմի առանձնահատկություններ, 

 Հատիկաչափական առանձնահատկություններ (ընդհանուր առմամբ, 

մասնիկների չափերի փոքրացմանը զուգընթաց նվազում է նաև շփման 

անկյունը), 

 Հատիկների ձև ու մակերեսային անհարթություն (մասնիկների կողային 

անհարթության մեծացումը հանգեցնում է շփման անկյան մեծացմանը), 

 Առանձին հատիկների ամրություն և տեսակարար կշիռ, 

 Խտացման վիճակ (խտության մեծացման հետ մեծանում է նաև շփման 

անկյունը), 

 Ֆիզիկական և քիմիական հողմնահարում, և  



 

 

 Հաստաշերտերի տեղադրման ժամանակ մասնիկների չափի 

սեգրեգացիա: 

Կայունության հաշվարկներում հանքաքարի կույտը ներկայացված է կապակցման 0 

արժեքով և 380 արդյունավետ շփման անկյամբ:  

Կայունության վերլուծության մեջ օգտագործված նյութերն ու դրանց 

հատկությունները ներկայացված են Աղյուսակ Դ-3-ում: 

Աղյուսակ Դ-3 Կայունության վերլուծության մեջ օգտագործվող նյութերի 

հատկություններ 

Նյութ 

Միավորի 

խոնավ քաշ  

(kN/մ3) 

Արդյունավետ 

կապակցվածություն 

(kN/մ2) 

Արդյունավետ 

շփման անկյուն 

(աստիճան) 

Հանքաքարի կույտ  16.6 0 38 
 Հարթ ԳՑԽՊԷ գեոթաղանթ/հողային միջադիր 

համակարգի շփման մակերես  
20.9 0 10 

Միակողմանի անհարթ ԳՑԽՊԷ գեոթաղանթ/ հողային 

միջադիր համակարգի շփման մակերես 
20.9 0 16 

Հարթ կամ միակողմանի անհարթ ԳՑԽՊԷ Գեոթաղանթ/ 

ԳՏԿՄ համակարգ 
20.9 0 7 

Լցանյութ 20.9 15 25 
Հիմնատակային հողաշերտ 19.8 10 24 

 

4.  ՖՐԵԱՏԻԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

Հանքաքարի հատիկավոր կույտը խոնավեցվելու է վերահսկվող տարրալվացան և 

անձրևաջրերի/ձնհալոցքային ջրերի ինֆիլտրացիայի միջոցով: Սակայն, հարթակի 

միջնաշերտի վերևում տեղադրվելու է ինքնահոս ցամաքուրդային համակարգ, որից 

լուծույթներն ու անձրևաջրերը/ձնհալոցքային ջրահոսքերը հոսելու են դեպի 

արտաքին ավազաններ: Այդ պատճառով բացի հիմնամասից, կույտը մնալու է 

ամբողջությամբ ցամաքեցված: Հարթակի ցամաքուրդային խողովակային ցանցի 

նախագծման նպատակով ենթադրվել է, որ հարթակի միջադիրի վրա առավելագույն 

ճնշումը կազմելու է 0.6մ: Կայունության հաշվարկներում հարթակի միջադիրի 

մակերեսի վրա դիտարկվել է կույտի 1մ պիեզոմետրիկ ճնշում (կույտի ֆրեատիկ 

մակերես):  



 

 

Տեղամասի ստորգետնյա ջրային պայմանները նկարագրված են 

տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության հաշվետվության տեքստում: 

Ներկայացված են BH-400 և BH-409 հորատանցքերի հորատման ժամանակ 

հայտնաբերված ստորգետնյա ջրերի, և BH-409 հորատանցքում և բոլոր 

գեոտեխնիկական հորատանցքերում տեղադրված պիեզոմետրների միջոցով 

գարնանային ձնհալի շրջանում չափված ջրի մակարդակների վերաբերյալ 

տվյալները:  

Տվյալները վկայում են, որ ստորգետնյա ջրերի համեմատաբար սակավ 

մակարդակները առկա են հովտի հատակային հատվածի պարփակող հողաշերտում, 

իսկ առավել խորը ջրաշերտերը հայտնաբերվում են սարալանջերի ու 

լեռնաշղթաների ապարաշերտերում: Հաշվի առնելով տեղանքի երկրաբանական 

կառուցվածքը, չափված սակավաջուր մակարդակները տեղական մակերևութային 

ջրերի ինֆիլտրացիայի արդյունքում առաջացած բնական կախված ջրաշերտերն են: 

Տեղամասի բոլոր ստորգետնյա ջրերի հայելին, ըստ երևույթին, բավականին խորն է և 

ապարները պարփակող հողաշերտից ներքև է գտնվում: 

Ապարները պարփակող հողաշերտից վերև հիմնատակային հողաշերտի 

ստորգետնյա ջրերի հայելին հաշվի չի առնվել կայունության հաշվարկներում: 

Այնուամենայնիվ, հաշվարկներում ենթադրվել է, որ վերևում նկարագրված կույտի 

ստորգետնյա ջրերի հայելին ազդում է միջադիր համակարգի շփման մակերեսի, 

հիմնատակային հողաշերտի և հարթակի միջադիրի տակ տեղադրված լցանյութի 

վերցման գոտիների վրա:  

5.  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Կայունության վերլուծությունն իրականացվել է SLOPE/W (GEO-SLOPE, 2012թ) 

ծրագրի կիրառմամբ, որը թույլ է տալիս օգտագործողներին կատարել լանջի 

կայունության սահմանային հավասարակշռության հաշվարկներ: Սահմանային 

հավասարակշռության հաշվարկում ներառվում է հավասարակշռության 

պահպանման համար պահանջվող սահքի նկատմամբ ամրության հաշվարկը, ապա 

առկա ամրությունը հավասարակշռության պահպանման համար պահանջվող սահքի 

նկատմամբ ամրության վրա բաժանման միջոցով հաշվարկվում է անվտանգության 

գործակիցը: Գոյություն ունեն սահքի նկատմամբ կրիտիկական մակերևույթի 

որոշման մի քանի մեթոդներ, որոնք ներառում են, տրված երկրաչափական 

պարամետրերի պայմաններում ամենացածր ամրության գործակից ունեցող 



 

 

մակերևույթը և նյութերի հատկությունները: Սահքի նկատմամբ կրիտիկական 

մակերևույթի որոշման համար օգտագործվել է Սպենսերի մեթոդը (Spencer, 1967), 

քանի որ այն բավարարում է ուժի և մոմենտի հավասարակշռությունը և այդպիսով 

այլ մեթոդների համեմատությամբ տալիս է առավել ճշգրիտ լուծումներ: Գնահատվել 

են կույտային տարրալվացման հարթակի կայունությունը վերահսկող հարթակի 

միջնաշերտի շփման մակերեսի երկայնքով սահող ինչպես շրջանաձև, այնպես էլ 

կոմպոզիտ փլուզումների մակերեսները: Ամրության պաշարի ամենփոքր գործակցի 

որոշման նպատակով վերլուծության մեջ օգտագործվել են տարբեր չափերի 

փլուզման մակերեսներ: 

6. ՍԵՅՍՄԻԿ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Կայունության ստատիկ վերլուծությունից բացի, ԿՏՀ սեյսմիկ բեռնվածության 

պայմանների նմանակման նպատակով կատարվել է փսևդո-ստատիկ վերլուծություն: 

Փսևդո-ստատիկ վերլուծությունն իրականացվել է Հայնս-Գրիֆֆին և Ֆրանկլինի 

(Hynes-Griffin and Franklin (1984թ)) կողմից առաջարկված գործընթացի համաձայն, 

որի ժամանակ օգտագործվում է հորիզոնական փսևդո-ստատիկ արագացումը, որը 

հավասար է արմատական ապարներում մակերևույթի առավելագույն արագացման 

50 %-ին (ՄԱԱարմատական ապար/PGArock): Արդյունաբերության մեջ նախագծային 

չափանիշների համաձայն ջուր չպարփակող տարրալվացման հարթակի 

անվտանգության նվազագույն փսևդո-ստատիկ գործակիցը 1.0 է, ընդ որում 

սեյսմիկությամբ պայմանավորված դեֆորմացիաները հաշվի չեն առնված: Այն 

դեպքում, եթե կայունության փսևդո-ստատիկ վերլուծության արդյունքում ստացված 

անվտանգության նվազագույն փսևդո-ստատիկ գործակիցը ցածր է 1.0-ից, ապա 

լանջերի հնարավոր սեյսմիկ դեֆորմացիաները սովորաբար գնահատվում են 

Մակդիսի և Սիդի կողմից (Makdisi and Seed (1978)) մշակված պարզեցված 

գրաֆիկական մեթոդի միջոցով: Հայնս-Գրիֆֆինի և Ֆրանկլինի (1984), և Մակդիսի և 

Սիդի (1978) մեթոդները ներկայացվում են ստորև: 

Հայնս-Գրիֆֆինի և Ֆրանկլինի կողմից կատարվել են փլուզման մարմնի 

հաշվարկներ, որոնց համար կիրառվել են ԱՄՆ ցամաքային ուժերի ինժեներական 

կորպուսի փորձարարական հիդրոլոգիական կայանից ստացված երկրաշարժերի 348 

հորիզոնական և 6 սինթետիկ գրառումներ: Կատարվել է նաև Նյումարկի (Newmark 

(1965)) տեղափոխման մեթոդի արդյունքների վերլուծության ամփոփում: Արդյունքում 

դիտարկվում է N/A հարաբերակցությամբ ամբարտակի մշտական սեյսմիկ 

դեֆորմացիայի փոփոխություն, որտեղ N-ը կրիտիկական, իսկ A-ն ամբարտակի 



 

 

հնարավոր փլուզման զանգվածի վրա ազդող առավելագույն սեյսմիկ արագացումն է: 

Կրիտիկական արագացումը լանջի հորիզոնական փսևդո-ստատիկ արագացումն է, 

որի դեպքում, ըստ փլուզման հնարավոր զանգվածի անվտանգության գործակցի 

սահմանման, շարժումն անխուսափելի է: Հայնս-Գրիֆֆինը և Ֆրանկլինը (1984) 

եզրակացրել են, որ 0.18 հարաբերակցությամբ N/A (կամ 0.5 արաբերակցությամբ N/ 

PGArock) դեպքում, ուժեղ վերգետնյա ցնցումների արդյունքում խորը տեղադրված 

փլուզման մակերեսների տեղաշարժերը, ըստ երևույթին, կմնան 1.0մ-ից ցածր 

տիրույթում, որը կայունության տեսանկյունից կառավարելի տեղաշարժ է 

համարվում:  

Մակդիսի և Սիդի (1978) մեթոդը հիմնված է մի շարք վերջավոր (ծայրային) տարրերի 

ուսումնասիրությունների արդյունքների և Նյումարկի (Newmark (1965)) կողմից 

սկզբնապես առաջարկված փլուզման զանգվածի հայեցակարգի վրա: Երկրաշարժերի 

ուժգնության տարբեր աստիճանների ներկայացման համար մի քանի իրական և 

հիպոթետիկ ամբարտակներ ենթարկելով երեք փաստացի և մեկ արհեստական 

վերերկրյա տեղաշարժերի ազդեցությանը՝ Մակդիսը և Սիդը (1978) մշակեցին 

տարբեր ուժգնությամբ երկրաշարժերի կորեր, որոնցում ներկայացված են 

կրիտիկական արագացումը (ky կամ N)` հնարավոր լանջային մշտական սեյսմիկ 

ձևախախատման նկատմամբ, և հնարավոր փլուզվող զանգվածի (kmax կամ A) վրա 

ազդող առավելագույն սեյսմիկ արագացումը: 

Ծրագրի սեյսմիկ վտանգի գնահատման (Գոլդեր, 2014b) արդյունքների հիման վրա, 

շահագործման ընթացքում 50 տարում 10% կրկրնման հաճախականությամբ (475 

տարվա կրկնման պարբերություն) ԿՏՀ հաշվարկային սեյսմիկ կայունության 

վերլուծության համար օգտագործվել են հետվյալ տվյալները.  

 0.10գ արմատական ապարների առավելագույն սեյսմիկ արագացում 

(ՄԱԱարմատական ապար /PGArock),  

 6.4 մագնիտուդ երկրաշարժի առավելագույն ուժգնություն:  

Այդ պատճառով, սեյսմիկ կայունության վերլուծության մեջ ԿՏՀ հատվածների 

նկատմամբ կիրառվել է 0,05գ հորիզոնական փսևդո-ստատիկ արագացման արժեքը: 

Սեյսմիկ կայունության հաշվարկներում կիրառվող արմատական ապարների 

առավելագույն 0,10 գ սեյսմիկ արագացման արժեքը, որը սույն հաշվետվության 

շրջանակներում սահմանած է որպես մակերևույթի առավելագույն արագացում կամ 



 

 

ՄԱԱարմատական ապար/PGArock, ներկայացնում է արմատական ապարների մակերեսի վրա 

ազատ ալիքի առավելագույն հորիզոնական արագացումը, որը կարող է տեղամասի 

լցանյութի և տարրալվացման կույտն ի վեր սեյսմիկ տատանումների ուղղահայաց 

տարածմանը զուգընթաց ուժգնանալ: Հայնս-Գրիֆֆինը և Ֆրանկլինը (1984) մշակել են 

ամբարտակում հնարավոր փլուզման զանգվածի խորության և գծային վիսկոէլաստիկ 

ռեզոնանսի առաջացման հետևանքով արագացման ուժեղացման գործոնի 

հարաբերակցությունը: Հարաբերակցության միջին արժեքների կորի միջոցով 

հաշվարկվում է հնարավոր փլուզման զանգվածի (kmax կամ A) վրա ազդող ուժգնացած 

սեյսմիկ արագացումը, ընդ որում ամբարտակի ողջ երկայնքով ձգվող փլուզման 

խորքային զանգվածի մակերևույթի առավելագույն արագացումը տատանվում է մոտ 

2,3 անգամ, իսկ ամբարտակի ամենավերին հատվածով սահմանափակվող 

մակերեսային զանգվածի մակերևույթի առավելագույն արագացումը տատանվում է 

մոտ 3 անգամ: Կույտի լանջերի սեյսմիկ դեֆորմացիաների հաշվարկման համար 

կիրառվել է այս հարաբերակցությունը, որը համարվել է պահպանողական հետևյալ 

պատճառներով:  

 Ռեզոնանս չառաջացնող պայմաններում ամբարտակում չի դիտարկվում 

տատանումների ամպլիտուդների ուժգնացում: 

 Ուժեղ մակերևութային տատանումների և մշտական պլաստիկ 

դեֆորմացիաների հետ առնչվող ոչ գծային վարքագծի արդյունքում կարող է 

դիտարկվել երկրաշարժի էներգիայի որոշ մասի կլանում և ուժգնացման ոչ 

բարձր մակարդակ: Սա կհանգեցնի տարանջատման էֆեկտի առաջացմանը, 

որի դեպքում առավել բարձր խոշոր արագացումները չեն փոխանցվում 

կառույցների առավել բարձր մակարդակներին և  

 Ազատ/ոչ սեղմված հողաշերտով կույտի լանջերն առավել թույլ սեյսմիկ 

արագացման են ենթարկվում սեղմված հողաշերտով կույտի 

համեմատությամբ, որը կարող է հոսանքն ի վար և վեր լարում առաջացնել:  

7. ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Տարրալվացման հարթակի լանջերի կայունության վերլուծության արդյունքները 

ներառում են սեյսմիկ և ստատիկ բեռնվածության պայմաններում տարբեր չափերի 

կրիտիկական շրջանաձև և կոմպոզիտային փլուզման մակերևույթներ: Շրջանաձև 

փլուզման մակերեսը ձգվում է հանքաքարի կույտից և դրա տակ տեղադրված 

լցանյութի շերտից մինչև հիմնատակային հողաշերտ, իսկ կոմպոզիտային փլուզման 



 

 

մակերեսները ներկայացնում են հարթակի պաշտպանիչ միջադիր շերտի երկայնքով 

կույտից փլուզվող մակերեսները: Անվտանգության ամենացածր գործակի 

հաշվարկման նպատակով դիտարկվել են տարբեր չափերի փլուզման մակերեսներ: 

Կայունության վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս առավել կրիտիկական 

փլուզման մակերեսները և դրանց հաշվարկված նվազագույն անվտանգության 

գործակիցները: Արդյունքները քննարկվում են ստորև:  

a. Կայունության ստատիկ վերլուծության արդյունքները 

1-3 փուլերի տարրալվացման հարթակի ու հանքաքարի կույտի կայուն վիճակի 

մոդելավորման համար օգտագործվող արդյունավետ սահքի ամրության 

պարամետրերը Ա, Բ, Գ և Դ հատվածերում ներառված են Դ-4 աղյուսակում:  

Աղյուսակ Դ-4 Տարրալվացման հարթակի ստատիկ կայունության 

վերլուծության արդյունքներ  

Հատված 
Փլուզման մակերեսի 

ձևը 

Կայունության 

նվազագույն ստատիկ 

գործակիցը 
 

Ա 

Շրջանաձև 1.90 

Բաղադրյալ 

(կոմպոզիտ) 
1.39 

Բ 
Շրջանաձև 1.85 

Բաղադրյալ 1.51 

Գ 

Փոքր շրջանաձև 1.54 

Մեծ շրջանաձև 1.74 

Փորք շրջանաձև 1.55 

Մեծ շրջանաձև 1.69 

Դ 

Փոքր շրջանաձև 1.70 

Մեծ շրջանաձև 1.80 

Փոքր շրջանաձև 1.44 

Մեծ շրջանաձև 1.52 

 

Ջուր չամբարող տարրալվացման հարթակի համար արդյունաբերության մեջ 

օգտագործվող նախագծային չափանիշների համաձայն, երկարաժամկետ դադարի 

պայմաններում անվտանգության նվազագույն գործակիցը 1.3 է: Ա-ից Դ հատվածների 

համար Դ-4 աղյուսակում ներկայացված անվտանգության նվազագույն 



 

 

գործակիցները գերազանցում են 1.3-ը, որը ցույց է տալիս ստատիկ բեռնվածության 

պայմաններում և երկարաժամկետ դադարի վիճակում ընդունելի կայունությունը: 

b. Փսևդո-ստատիկ վերլուծության արդյունքներ 

Տարրալվացման հարթակի ու հանքաքարի կույտի փսևդո-ստատիկ հաշվարկները 

կատարվել են 6-րդ բաժնում նկարագրված գործընթացներից հետո՝ սեյսմիկ 

երկարաժամկետ բեռնվածության պայմանների նմանակման նպատակով: 

Հաշվարկները կատարվել են Ա և Դ հատվածների առավել կրիտիկական ստատիկ 

դեպքերի համար և արդյունքում ստացվել են Դ-5 աղյուսակում ներկայացված 

նվազագույն փսևդո-ստատիկ անվտանգության գործակիցները, որոնք ցուցադրված 

են Հավելված 2-ում ներառված նկարներում:  

Աղյուսակ Դ-5 Տարրալվացման հարթակի փսևդո-ստատիկ կայունության 

վերլուծության արդյունքներ  

Հատված 
Փլուզման մակերեսի 

ձևը 

Անվտանգության 

նվազագույն փսևդո-

ստատիկ գործակից 

Ա Բաղադրյալ 1.08 

Բ Բաղադրյալ 1.22 

Գ 
Փոքր շրջանաձև 1.28 

Փոքր շրջանաձև 1.29 

Դ Փոքր շրջանաձև 1.20 

 

Ճարտարագիտական ստանդարտների համաձայն, երկարաժամկետ կայուն վիճակի 

պայմաններում ջուր չամբարող տարրալվացման հարթակի համար սահմանվել է 

ամբողջին մոտ անվտանգության նվազագույն փսևդո-ստատիկ գործակից` 

մատնանշելով, որ ըստ Հայնս-Գրիֆֆինի և Ֆրանկլինի սեյսմիկ ակտիվության 

արդյունքում առաջացած դեֆորմացիաները կառավարելի են (1984թ.): Դ-5 

աղյուսակում 1.0-ն գերազանցող անվտանգության նվազագույն գործակիցները ցույց 

են տալիս երկարաժամկետ կայուն վիճակի դեպքում հարթակի թույլատրելի 

կայունություն սեյսմիկ բեռնվածության պայմաններում: 

Կատարվել են նաև ԿՏՀ փակումց հետո սեյսմիկ կայունության գնահատման 

չափանիշ հանդիսացող առավել կրիտիկակական իրավիճակի (Ա հատվածի 

բաղադրյալ նյութի փլուզման մակերես) կայունության փսևդո-ստատիկ 



 

 

հաշվարկներ` 2,475-տարի կրկնողությամբ (50 տարում 2% հավանականությամբ) 

սեյսմիկ իրադարձության պայմաններում: 

Սեյսմիկ վտանգի գնահատման արդյունքում (Գոլդեր, 2014b) հաշվարկվել է 2,475-

տարի կրկնողությամբ 0.20 գ ՄԱԱարմատական ապար/PGArock և 6.6 մագնիտուդ 

առավելագույն ուժգնությամբ իրադարձություն: Այդ պատճառով, սեյսմիկ 

կայունության հաշվարկներում տարրալվացման հարթակի ու հանքաքարի կույտի 

հատվածների նկատմամբ կիրառվել է 0.10 գ հորիզոնական փսևդո-ստատիկ 

արագացման արժեքը: Հաշվարկների արդյունքում ստացվել է 0.89 նվազագույն 

փսևդո-ստատիկ անվտանգության գործակիցը և կրիտիկական արագացման 0.07 գ 

արժեքը: Բաժին 6-ում նկարագրված Հայնս-Գրիֆֆինի և Ֆրանկլինի (1984), ու 

Մակդիսի և Սիդի (1978) մեթոդների կիրառմամբ տարրալվացման հարթակի ու 

հանքաքարի կույտի հաշվարկված հնարավոր սեյսմիկ տատանումներով 

պայմանավորված դեֆորմացիան կազմում է 33սմ, որը բավականին փոքր արժեք է և, 

հատկապես փակումից հետո, չի կարող վերոհիշյալ կառույցների վրա բացասական 

ազդեցություն ունենալ: 
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