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Հավելված 3.1: Ամուլսարի պասիվ մաքրման համակարգ, նախագիծ 
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3 ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

  

Այս բաժնում ներկայացված են Ծրագրի բաղադրիչների ընդհանուր 

նկարագրությունը շինարարության և շահագործման փուլից մինչև հանքի 

ռեկուլտիվացիան, փակումն ու վերականգնումը: Ծրագրի “Ընդհանուր 

նկարագրություն” մասում (Բաժին 3.1) ներկայացված են Ծրագրի նախագծման, 

շահագործման և փակման աշխատանքների  ամփոփ նկարագրությունը: 

Շինարարությունը, շահագործումը և վերականգնումը ներկայացնող ավելի 

մանրամասն նկարագրությունը քննարվում է հաջորդ բաժիններում: 

 

Ծրագրի շինարարության, շահագործման և փակման փուլերի բոլոր 

նկարագրությունները անհրաժեշտ է դիտարկել որպես նախագծային, և դրանք 

ենթակա են ճշգրտման ավելի մանրակրկիտ նախագծման ընթացքում:  Սակայն, 

հանքի հանգույցների և ենթակառուցվածքի տեղադրությունը և նախագծային 

մանրամասները, առաջարկվող հանքարդյունահանման և վերամշակման մեթոդները, 

ինչպես նաև հանքի թափոնների կառավարման սկզբունքները հետագայում չեն 

ենթարկվի փոփոխությունների` առանց ԲԱՍԳ հետագա մեկնաբանման: Որտեղ, 

մանրամասն նախագծման և շինարարության արդյունքում  ծրագրի բաղադրիչների 

նախագծային առանձնահատկությունները ենթակա են կատարելագործման, 

նախատեսվել է, որ դրանք ազդեցություն չեն ունենա ԲՍԱԳ-ում առաջարկված 

կանխատեսված ազդեցությունների կամ մեղմման միջոցառումների ու կառավարման 

պլանների նպատակահարմարության վրա:  

 

3.1 Ծրագրի ընդհանուր նկարագրություն 

 

Ամուլսարի ոսկու և արծաթի հանքավայրերն առաջարկվում են Զանգեզուրի 

լեռնաշղթայի Ամուլսար լեռան գագաթի մերձակայքում, իսկ հանքի 

ենթակառուցվածքների մեծամասնությունը` լեռան արևմտյան կողմի ցածրադիր 

գոտում: Ըստ հանքի նախագծի, հանքարդյունահանման համար կիրառվելու է բաց 

եղանակով պահպանողական մեթոդը, իսկ ոսկու և արծաթի կորզման համար` 

կույտային տարրալվացման մեթոդը, որին հաջորդում է պահպանողական եղանակով 
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կորզումը և Դորե ձուլակտորների ձուլումը: 

 

Ծրագիրը ներառում է հետյալ հիմնական փուլերը. 

  Հետախուզություն. Այս փուլը մեկնարկել է 2006թ.ից և ներառում է 

հետազոտական ուսումնասիրություններ և տեխնիկաներ, այդ թվում 

մակերևույթի քարտեզագրում, երկրաբանահետախուզական հորատում և հողի 

երկրաքիմիական տվյալներ, որոնք օգտագործվել են երկրաբանական 

ռեսուրսները նկարագրելու նպատակով, հանքի հետագա զարգացման 

հիմնավորման համար: Հավանական լրացուցիչ հանքաքարերի 

հայտնաբերման նպատակով տեղանքում հետախուզությունը կշարունակվի և 

կիրականացվի հանքի շինարարության և շահագործման աշխատանքներին 

զուգահեռ: 

  Շինարարություն. այս փուլը ներառելու  է  հանքի շահագործման, հանքաքարի 

մշակման և թանկարժեք մետաղների զտման համար պահանջվող 

ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև օժանդակ շինությունների` 

արհեստանոցների և վարչական շենքերի կառուցումը: Ներկայումս, 

նախաշինարարական փուլի  աշխատանքները ծրագրվում է մեկնարկել 2016թ. 

3-րդ եռամսայակում: 

  Շահագործում. այս փուլում իրականացվելու է ոսկու և արծաթի 

արտադրությունը (Դորե համաձուլվածքի տեսքով), ինչը ենթադրում է 

հանքանյութի և դատարկ ապարների փուլային արդյունահանումը 

բացահանքերից, հանքանյութի մշակումը և դատարկ ապարների 

տեղափոխումը լցակույտ: 

  Փակում. փուլը ներառում է շահագործմանը հաջորդող փուլի գործողությունները, 

որի ընթացքում իրականացվելու են բացահանքի, դատարկ ապարների լցակույտի 

և կույտային տարրալվացման հրապարակի վերականգնման աշխատանքներ: 

Շինարարության ընթացքում կույտված հողի բերրի շերտը կօգտագործվի 

տեղանքի ռեկուլտիվացիայի և հանքի փակման ընթացքում: 

Ենթակառուցվածքները կապամոնտաժվեն, և խախտված տարածքները 

կվերականգնվեն արոտավայրերի կամ Ծրագրի տարածքի ներկայիս 

կենսամիջավայրերի օրինակով այլ կենսամիջավայրերի:  
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Շինարարության և շահագործման փուլերի ընթացքում կառուցվող Ծրագրի գլխավոր 

բաղադրիչներն են լինելու (տես՝ Նկար 3.1). 

  բացահանքերը, 

  ԴԱԼ և Տիգրանեսի/Արտավազդեսի հանքափոսի հետլիցքը (դատարկ 

ապարների պահոցներ), 

  Ոչ վտանգավոր թափոնների սահմանափակված աղբավայր,  

  ջարդիչ կայան (բաղկացած` առաջնային և երկրորդային ջարդիչ կայաններից 

ու միջանկլալփոխակրիչից ևմաղման կայանից ), 

  Չմշակված հանքաքարի լցակույտ (ՉՀԼ), մանրացված ապարների և ոսկու 

ցածր պարունակությամբ հանքաքարի կույտեր, 

  հողի բերրի շերտի կույտեր,  

  բացատար և մերձատար ճանապարհներ, 

  վերգետնյա հոսքագիծ, մանրացված ապարների լցակույտ և ինքնաթափերի 

բեռնաթափման տարածքներ, 

  կույտային տարրալվացման հրապարակ (ԿՏՀ), ներառյալ. 

o կույտային տարրալվացման հարթակ(ԿՏՀ), 

o լուծույթի կուտակման ավազանները, հեղեղաջրերի ավազաններ,  

o ադսորբցիա-դեսորբցիա-վերականգնում (ԱԴՎ) կայանը, 

o անալիտիկ և մետալուրգիական լաբորատորիա, 

o ռեագենտների պահեստներ, 

o այրման պոտենցիալով վտանգավոր թափոնների ժամանակավոր 

լցակույտ,  

o Ոչ վտանգավոր թափոնների սահմանափակված աղբավայրը կարող է 

կառուցվել ԿՏՀ-ի և բեռնատարների բեռնման կետի միջև տարածքում, 

որը կարող է որոշվել միայն  մանրամասն նախագծումից հետո միայն  

o Պասիվ ջրամաքրման համակարգ   

o Տեխսպասարկման արհեստանով և պահեստամասերի պահեստ, և 

o ԱԴՎ կայանի գրասենյակներ 

  Նստվածքների կարգավորման ավազաններ, 
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  Հանքի մեքենա-մեխանիզմների վերանորոգման կետը (տեխսպասարկման 

արհեստանոցները), 

  Հանքի վարչական գրասենյակները, 

  Կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման կայանները (բիո-ռեակտորներ, սեպտիկ 

բաքեր և արտահոսքի դաշտեր), 

  Ոչ վտանգավոր թափոնների աղբավայրը, 

  Պայթուցիկ նյութերի պահեստը, և 

  Շինարարաության փուլի ընթացքում 500-ից մինչև 920 բանվոր տեղավորելու 

համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքով և տարածքով բանվորական ճամբար: 

Հանքի շահագործման փուլում, տեղում չբնակվող աշխատուժը կտեղակայվի կամ 

բանվորական ճամբարում և/կամ առկա Ջերմուկի հյուրանոցներում և/կամ 

բնակարաններում: 

Նկար 3.1-ում  ամփոփ ներկայացված է Ծրագրի հատակագիծը: 
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Բացահանքեր 
 
Ամուլսարի հանքում  հանքարդյունահանումը կիրականացվի պահպանողական բաց 

մեթոդներով հանքի շահագործման համար նախատեսված 10 տարիների ընթացքում: 

Արտավազդեսի և Տիգրանեսի տարածքներում հանքարդյունահանումը կնախորդի 

Էրատոյի բացահանքում հանքարդյունահանմանը, որի համար հանքային մարմնի 

մակաբացման նպատակով կպահանջվի հետագա ապարների հեռացում(նախնական 

փոխում): Տիգրանեսի և Արտավազդեսի հանքափոսերից հանված դատարկ 

ապարները, որոնցումթանկարժեք մետաղներիսահմանային պարունակությունը 

ցածր կլինի, կկույտվեն ԴԱԼ-ում, իսկ Էրատոյի տարածքից հանված դատարկ 

ապարները կօգտագործվեն մասամբ Տիգրանեսի և Արտավազդեսի հանքերի 

հետլիցքի համար հանքի շահագործման հետագա փուլերում` հանքի 

ռեկուլտիվացիայի և փակման նպատակով: 

 

Հանքաքարի մանրացում և քարմաղում 

Ջարդիչ և քարմաղման կայանները, վերգետնյա փոխակրիչի բեռնման 

մասըկտեղակայվեն Էրատո հանքափոսիցմոտ 2.7 կմ հյուսիս: Հանքի մեքենա-

մեխանիզմների արհեստանոցները, հանքի վարչական գրասենյակները, ինչպես նաև 

այլ փոքր հանգույցները կտեղակայվեն ջարդիչ կայանից մոտ 0.8կմ դեպի հյուսիս: 

 

ԴԱԼ-ի տեղադիրքն ու նախագիծը 

Ամուլսարի դատարկ ապարների որոշ տեսակներ օդի և ջրի հետ շփվելու 
արդյունքում կարող են առաջացնել թթվագոյացնող ապարների դրենաժ /ԹԱԴ/: 
ԹԱԴ-ի առաջացումն ու արտահոսքը նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում է 
առանձնացնել թթվագոյացման հավանականություն ունեցող նյութերը և ապահովել 
դրանց հերմետիկությունը ԴԱԼ-ի սահմաններում:  

ԴԱԼ-ը տեղակայված կլինի Ամուլսար լեռան հյուսիսային հատվածում, Տիգրանեսի և 

Էրատոյի հանքափոսերից, համապատասխանաբար, մոտավորապես 3.8 կմ 

հեռավորության վրա և 2.6կմ դեպի հյուսիս, և բաղկացած է լինելու դատարկ 

ապարների պահեստավորման համար նախատեսված հարթակից ևստորին 

մասումգտնվող ավազանից`կոնտակտային ջրերի հավաքման նպատակով: 
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ԴԱԼ-ը կառուցվելու է ցածր թափանցելիություն ունեցող տոփանված կավային 
միջադիր շերտով , որն, իր հերթին, ունենալու է կրկնակի տոփանված ենթահող: Ոչ 
թթվագոյացնող (ՈԹԳ) դատարկ ապարների մի շերտ կտեղադրվի տոփանված 
հողային շերտի վրա: ԴԱԼ-ի հիմքից հոսող ջրերը կանցնեն այս շերտի միջով դեպի 
կայանի ստորին հատված ԴԱԼ-ի ստորին Ավազանը /նշված է որպես PD-7, Ստորին 
Ավազան - ԴԱԼ/, որտեղ այն հավաքվելու է և մղվելու դեպի Կոնտակտային Ջրերի 
Ավազաններ /նշված են որպես`PD-8A, ԿՏՀ #8 և ԿՏՀ Ավազան#8/ ԿՏՀ-ում:  

Ի լրումն ԹԱԴ-ի, ԴԱԼ-ի սահմաններում նախատեսվում է ժամանակավորապես 

տեղակայել որոշ ցածր կարգի ապարներ, որոնք կմնան այնտեղ մինչև հանքի 

շահագործման ավարտը այնքան ժամանակ, մինչև որ վերջանան ավելի բարձր 

կարգի ապարները:    

 
ԿՏՀ-ի տեղադիրքն ու նախագիծը 

Կույտային Տարրալվացման Հարթակը տեղակայված է լինելու ջարդիչ կայանից մոտ 
6.8կմ դեպի արևմուտք: 

 

Մանրացված հանքաքարը նախատեսվում է տեղափոխել ջարդիչ 

կայանից,վերգետնյա փոխակրիչով, մոտ 5.6 կմ հեռավորության վրա մինչև 

մանրացված հանքաքարի լցակույտ` ԿՏՀ-ի տեղամասի մոտ գտնվողբեռնաթափման 

կայան:Հանքաքարերը ԿՏՀ-ում 8մ շերտերով կույտավորման նպատակով 

կտեղադրվեն բեռնատարների վրափոխակրիչի արևմտյան մասում: Հանքաքարը 

կկուտակվի միջադիր շերտից մինչև 120մ առավելագույն նոմինալ բարձրություն 

ունեցող կույտերում: 

 

Մեկ մերձատար ճանապարհ/կոմունալ միջանցք կկառուցվի առաջարկվող 

փոխակրիչի ճանապարհին զուգահեռ՝ փոխակրիչի տեղադրման, տեխսպասարկման 

և մոնիտորինգի, ինչպես նաև դեպի ջարդիչ կայան և լեռան գագաթի արտադրական 

ենթակառուցվածքներ մուտքը ապահովելու նպատակով: Օպտիկամանրաթելային 

մալուխը, ջրի և էլեկտրականության գծերը նույնպես տեղակայվելու են այս 
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միջանցքում` հողերի  խախտվածությունը նվազեցնելու և ստուգման ու 

տեխսպասարկման հնարավորություն ապահովելու նպատակով: 

 

Հանքի փակում և հողերի վերականգնում 

Փակման և վերականգման փուլը ներառում է բացահանքերի, ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի ու 
լուծույթի ավազանների տարածքների ռեկուլտիվացիա, ինչպես նաև 
ենթակառուցվածքների ապամոնտաժում և դրանց տարածքի և այլ խախտված 
տարածքների ռեկուլտիվացիա՝ վերածելով դրանք արոտավայրերի, որը կնպաստի 
Ծրագրի տարածքում բնակմիջավայրերի ներկայիս առկա տեսքի վերականգնմանը: 

 
Հանքի կենսունակությաննախնական ժամանակացույց` մինչև փակման և 
վերականգնման փուլ 

 

Հանքի կենսունակության և առաջարկվողռեկուլտիվացիայի, փակման ու 

վերականգնման (ՌՓՎ) ժամանակացույցը ներկայացված է Նկար 3.2-ում:
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Նկար3.2: Հանքի շահագործման նախնական ժամանակացույց
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Հանքարդյունահանումը և առնչվող գործողությունները նախատեսվում է մեկնարկել 

2018թ. 1-ին եռամսյակում` ԿՏՀ և առնչվող ենթակառուցվածքի հետ մեկտեղ 

հանքատար ճանապարհների, ԴԱԼ և վերամշակման ու օժանդակ հանգույցների 

կառուցումից հետո:  

 
Ծրագրի բաղադրիչները զբաղեցնում են 609 հա տարածք, որը ծրագրի տարածման 

գոտու հարևանությամբ գտնվող հողատարածքի հետ մեկտեղ, որը շինարարության 

արդյունքում հավանաբար կխախտվի, կազմում է 930 հա, ինչպես նաև առկա է 

լրացուցիչ  383 հա սահմանափակ տարածք, որը ցանկապատվում է անվտանգության 

նկատառումներից ելնելով, կամ էլ ժամանակավորապես արգելափակվում է 

բացահանքերում պայթեցման գործողությունների ընթացքում: 

Հանքարդյունաբերական համալիրի օբյեկտների մոտավոր հեռավորությունները 

հարևան բնակավայրերից և ենթակառույցներից ամփոփ ներկայացված են Աղյուսակ 

3.1-ում:  

 

Ծրագրի ազդակիր մասնավոր հողակտորների քանակը հետևյալն է. 

  ԿՏՀ. 238 հողակտոր (Փուլեր 1 և 2), որոնցից 234 (98.3%)  արդեն ձեռք են բերվել 

(4-ը հարկադիր օտարման), ներառյալ` 3 և 4 փուլերի մոտ 15 հողակտորի ձեռք 

բերումն ընթացքի մեջ  է,   

  3-րդ փուլի (15 ԿՏՀ-ում)  և 4-րդ փուլի (25-ը փոխակրիչի համար) ընդհանուր 

40-42 հողակտոր, 2015թ. ապրիլի 25-ի դրությամբ, ընդհանուր այս 

թվաքանակից 24 հողակտոր արդեն ձեռք է բերվել (60%), 

  ջարդիչ կայանից մինչև կույտային տարրալվացման հարթակ վերգետնյա 

փոխակրիչ՝ մոտ 23 հողակտոր, որոնց կենսակերպի ուսումնասիրություններն 

ու հողի գնահատման աշխատանքները պետք է ավարտվեն 2016թ. հունվարին, 

և 
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  հանքատար ճանապարհ և ենթակառուցվածքային հարթակներ. Մոտ 20 

հողակտորներ, որոնք գլխավորապես օգտագործվում են խոտհարքի 

նպատակներով: 

 

Ծրագրի նախագիծը հենց սկզբից ներառում է «փակման համար 

նախատեսվածծրագրի» սկզբունքները: Հնարավորության դեպքում կիրականացվի 

փուլային վերականգնում: Հանքի փակումից հետո հողերի քիմիական և 

ֆիզիկականկայունությունը, ինչպես նաև կենսունակ և ռացիոնալ 

հողօգտագործումապահովելու նպատակովերկարաժամկետ շարունակականության 

հասնելու համարկկազմվի փակման պլանիմանրամասն բյուջե: 
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Աղյուսակ 3.1: Համալիրի օբյեկտների և մոտակա համայնքների, ենթակառուցվածքների ու աշխարհագրական օբյեկտների միջև ուղիղ գծով ընկած մոտավոր 
հեռավորությունները(կմ-ով) 

Ընկալիչներ 

Հանքի ենթակառույցները 

Բացահանք 

Դ
Ա

Լ 

Բ
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յա
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Տե
խ

նի
կա

կա
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մի
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եր
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Ո
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նգ
ա
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թա
փ
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նե

րի
 

ա
ղբ

ա
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  Դ

Ա
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Պ
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յթ
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ցի
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եր
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պ
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հե
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Վ
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նյ
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յտ

ա
յի
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ա
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ա
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ա
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ա
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Կ
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Տիգրանես Արտավազդես Էրատո 

Բնակավայրեր 

Ջերմուկ 11.3 11.3 10.2 7.3 6.8 10.1 7.7 6.9 11.4 7.8 7.2 7.7 10.3 11.8 7.5 

Կեչուտ 7.9 7.9 6.9 4.1 3.4 6.4 4.3 3.5 8.0 4.7 4.4 4.2 6.6 8.3 4.3 

Գնդեվազ 7.7 7.7 6.8 5.7 4.9 1.2 5.2 4.8 1.6 1.4 7.0 1.0 1.2 2.1 1.0 

Սարավան 5.0 5.0 5.0 5.7 4.9 2.2 5.6 6.0 3.3 2.5 7.5 2.8 2.0 2.7 2.8 

Սարալանջ 3.9 3.9 4.5 5.8 4.4 4.4 5.9 6.4 5.5 4.6 7.5 4.8 4.2 4.9 5.0 

Ուղեձոր 4.3 4.3 5.5 7.4 5.5 6.7 7.7 8.3 7.6 7.0 9.0 7.1 6.4 7.0 7.1 

Գորայք 4.7 4.7 6.9 8.9 6.6 12.4 9.9 10.8 13.7 9.7 10.0 10.3 12.1 13.1 8.9 

Խոշոր գետեր 

Որոտան 1.8 1.8 2.0 2.2 2.2 8.7 3.7 4.3 10.6 2.5 2.4 4.0 8.5 10.3 2.7 

Արփա 7.9 7.9 6.8 4.4 3.7 1.3 4.3 3.5 0.7 2.0 5.0 1.8 1.0 1.3 0.5 

Դարբ 3.9 3.9 4.8 6.1 4.7 2.1 6.0 6.4 2.4 2.7 7.8 3.0 1.7 1.9 2.0 

Ջրամբարներ 

Կեչուտ 7.7 7.7 6.6 4.0 3.3 5.2 4.0 3.2 6.6 5.0 4.6 3.8 5.4 7.0 3.5 

Սպանդարյան 7.6 7.6 9.7 11.5 9.4 15.5 12.7 13.5 16.8 12.2 12.4 13.0 15.1 17.2 11.5 

Արգելոցներ 

Ջերմուկի ԿԹՏ 7.3 7.3 6.2 3.5 2.8 0.8 3.6 2.8 0.1 2.2 3.8 1.2 0.5 0.8 0.0 

Գորայքի ԿԹՏ 0.8 0.8 3.0 5.1 2.6 8.4 6.0 6.8 9.8 5.9 6.3 6.3 8.1 9.2 5.0 
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Շինարարության փուլում օգտագործվողառավելագույն աշխատուժը կազմելու է մոտ 

1300 մարդ (Տե՛ս նկար 3.25): Հանքի շահագործման փուլում ընդհանուր աշխատուժը 

կազմելու է մոտ 657մարդ: Շահագործող աշխատակազմի մոտ 85%-ը կկազմեն 

արդյունահանման և արտադրական բաժինների աշխատակազմը: 

 

Փակմանը հաջորդող մոնիթորինգային և սպասարկման աշխատանքներին 

ներգրավվող անձանց թիվը կազմելու է մոտ 20 հոգի:   

 

Աշխատողները հնարավորության դեպքում հավաքագրվելու է հարևան գյուղերից ու 

քաղաքներից, շինարարական աշխատուժի մնացած մասը հավաքագրվելու է երկրի 

այլ վայրերից: Այն դեպքերում, երբ չստացվի տեղական մասնագետ գտնել որևէ 

հաստիքի համար, պայմանագրային հիմունքներով աշխատանքի կընդունվի 

համապատասխան որակավորում ունեցող արտասահմանյան մասնագետ: 

 

 

3.2 Հանքաքարի և դատարկ ապարների առանձնահատկությունները 

 

3.2.1 Հանքային մարմնի բնութագիր  
Ամուլսարի ծրագիրը հրաբխային ապարների հաստաշերտում ամփոփված բարձր 

սուլֆիդայնությամբ էպիթերմալ հանքավայր է, որը կազմում է Թետյան մագմատիկ 

աղեղի/ետին աղեղային համակարգի մի մասը:   Ապարատեսակները միջարկված են, 

իսկ միջարկված շերտի դեֆորմացման պայմանավորված է հանքայնացմամբ: 

Ամուլսարի դեֆորմացիան կամ փոփոխությունը բնորոշվում է բարձր 

սուլֆիդայնությամբ էպիթերմալ համակարգերով, որտեղ մագմատիկ ցնդող նյութեր 

հարուստ հեղուկները տեղափոխվում են բարձրադիր կեղևաշերտ: Այս հեղուկները 

սովորաբար բարձր օքսիդային են և Ամուլսարի հանքի դեպքում առնչվող 

հանքայնացումը երկաթի օքսիդների պարունակությամբ է: Այս օքսիդացված 

հողուկները Ամուլսարի լեռնաշղթային շրջակա տարածքները կազմող երկրակեղևի 

դեֆորմասիայի ժամանակ ներթափանցել են խզվածքներ, ճեղքվածքներ և այլ 

դիլետանտ կառուցվածքներ (կիսահեղուկ):  
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Ամուլսարի հանքավայրն, ըստ ամենայնի, զարգացել է հրաբխային կառույցում կամ 

կոնում, որտեղ դիտարկվում է բարձր սուլֆիդայնությամբ հեղուկների ձևավորման 

երկար պատմություն, որն աստիճանաբար զարգացել է էպիթերմալ մակարդակի 

օրոգենիկ ոսկու համակարգի:  

 
Հանքաքարի հատկանիշները սահմանվել են հիմնվելով տեղամասի լայնածավալ 

ուսումնասիրության շրջանակներում Տիգրանես, Արտավազդես և Էրատո հանքերից 

վերցված  հանուկի նմուշների վրա: Ընդհանուր առմամբ,  Էրատոյում գտնվող 

հանքաքարն ավելի խորն է տեղադրված երկրաբանական համակարգում, որտեղ 

հանքաքարն առավել քվարցացած  է և հետևաբար առավել պինդ է:    

 
Երեք հանքավայրերի հանքաքարի հատկանիշնրեը սահմանվել են հետևյալ 

փորձարկումների արդյունքում.  

 
  Արտավազդես – նմուշառման արդյունքում հայտնաբերվել են զանգվածային 

սիլիկատային բրեկչիաներ և խիստ հողմնահարված/ճղքված  պինդ կամ 

փափուկ կավ պարունակող և կավի կառուցվածքում խիճ ներառող նմուշներ, 

  Տիգրանես – նմուշառման արդյունքում հայտնաբերվել են զանգվածային 

սիլիկատային բրեկչիաներ, ճեղքված և երկաթի օքսիդային հրաբխային 

շերտեր, և պորֆիրիտներ, և այլն, 

  Էրատո – – նմուշառման արդյունքում հայտնաբերվել են զանգվածային 

սիլիկատային բրեկչիաների, ճեղքված սիլիկատային հրաբխաշերտերի ու 

զանգվածային հրաբխային շերտերի խառնուրդ:  

Հանքային մարմնի,  դրա հետազոտման և գնահատված  ոսկու և արծաթի 

պաշարների վերաբերյալ հետագա մանրամասները ներառված են 14-րդ գլխում1: 

 

3.2.2 Դատարկ ապարների հանքաբանություն և թթվային ապարների դրենաժ (ԹԱԴ) 
Հանքարդյունահանման ժամանակացույցում առկա է դատարկ ապարների երեք 

հավանական հոսք. դրանք են վերին հրաբխային առաջացումներ (ՎՀ), որոնք չեն 

բավարարում ոսկու եզրային պարունակությունը,  ստորին հրաբխային 
                                                      
1NI 43-101 Technical Report -Amulsar Value Engineering and Optimization, Samuel Engineering, 2015 
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առաջացումներ (ՍՀ) և կոլուվիալ առաջացումներ (Կ)(տես՝ Գլուխ 4.6.2): ՎՀ 

առաջացումները մերկանում են Ամուլսար լեռան և լեռան արևելյան կողմում: ՍՀ 

առաջացումները մերկանում են լեռան արևմտյան կողմում և հանդիպում են լեռան 

շրջակա ցածրադիր այլ շերտերի տակ: Ստորին հրաբխային շերտը  չափազանց 

հաստ  է: Այն մերկանում է Ամուլսար լեռան բարձր   (ավելի քան 2700 մ ծմբ) և 1400մ 

ծմբ-ից ներքև ընկած բարձրություններում ` Արփա գետի  կիրճում` մատնանշելով, որ 

այս շերտի ընդհանուր հաստությունն ավելի քան 1300մ է:   

 

ՍՀ-ի դատարկ ապարները պոտենցիալ թթվագոյացնող են (ՊԹԳ): Սակայն ՍՀ 

առաջացումներում առկա է սուլֆիդի կոնցենտրացիաների լայն շարք, և ՍՀ 

առաջացունմերից շատերը չեն առաջացնում չափավորից խիստ թթվային 

արտահոսքեր (նկարագրվում է որպես <4.0 ջրածնային ցուցիչով (ph<4.0) արտահոսք 

և >100մգ/լ սուլֆատի կոնցենտրացիաներունեցող խուց) չնայած երկարաժամկետ 

խոնավության խցիկային փորձարկմանը (տես՝ Աղյուսակ 4.6.5-Աղյուսակ 4.6.7):   

Ամուլսարի ՍՀ դատարկ ապարների կարևոր հատկություններից մեկն այն է, որ 

կայունություն է ցուցաբերում եռարժեք երկաթի (Fe+3)օքսիդացման պայմանների 

նկատմամբ նույնիսկ խոնավության խցիկներում տեղադրվելու դեպքում: Տեղում 

պատմական ժամանակահատվածում հանքային թափոնակույտերում դրսևորված 

կինետիկան ցույց է տալիս, որ Fe+3օքսիդացումտեղի չի ունեցել ի հեճուկս 

տասնամյակներ տևող ռեակցիաների (տես՝ Գլուխ 4.6.2): 

 

Բացի այդ, համեմատելով աշխարհի որևէ այլ վայրում նմանատիպ 

գործողությունների արդյունքում առաջացող ԹԱԴ-ի այլ աղբյուրների հետ, 

Ամուլսարի ԹԱԴ-ի քիմիական բաղադրությունում նկատվող տարրալուծվող 

մետաղների կոնցենտրացիաներըցածր են: Մետաղների տարրալուծում տեղի է 

ունենում խիստ թթվային պայմաններում (որոնք, ինչպես արդեն նշվել է, այս 

հրաբխային առաջացումներում հազվադեպ են, տես՝ նաև Գլուխ 4.6.6):  Ընդհանուր 

առմամբ, Ամուլսարի ստորին հրաբխային գոյացումները բնութագրվել են որպես 

պոտենցիալ թթվագոյացնող (ՊԹԳ) և հավանական է, որ ջրի որակը վատթարացել է 

pH-ի պարունակությունը նվազեցնելու, սուլֆատի, երկաթի, պղնձի, սելենիումի կամ 

մանգանի  բարձր պարունակությունների պատճառով: 
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3.2.3 ՈԹԳ և ՊԹԳ թափոնների ժամանակացույց 
Ծրագրի կյանքի տևողության ընթացքում նախատեսվում է, որ գոյացած դատարկ 

ապարների 60%-ը կլինեն ոչ թթվագոյացնող (ՈԹԳ) ՎՀ-ներ և կոլուվիում, իսկ 40%-ը՝ 

պոտենցիալ թթվագոյացնող (ՊԹԳ) ՍՀ-ներ: Ամուլսարի ներկայիս լիթոլոգիայի 

մոդելի հիման վրա հանքարդյունահանման ժամանակացույցում սահմանվել են 

դատարկ ապարների տեսակներն՝ ըստ լիթոլոգիայի: ՈԹԳ և ՊԹԳ դատարկ 

ապարների ակնկալվող ծավալները ներկայացված են Աղյուսակ3.2-ում՝ ըստ 

հանքարդյունահանման ժամանակահատվածի: 

Աղյուսակ3.2 Տեղում թափոնատեսակների ծավալներն՝ ըստ հանքարդյունահանման 
ժամանակահատվածի 

  
Կոլուվիալ 

առաջացումներ 
ՈԹԳ դատարկ 
ապարներ (ՎՀ) 

ՊԹԳ դատարկ 
ապարներ (ՍՀ) 

Ժամանակահատ-
ված 

000 տ 000 տ 000 տ 

Տարի 1 26 699 259 
Տարի 1 175 11,035 7,930 
Տարի 2 373 16,214 7,246 
Տարի 3 291 17,397 10,420 
Տարի 4 438 12,381 11,027 
Տարի 5 399 18,085 8,440 
Տարի 6 18 18,980 2,733 
Տարի 7 273 12,361 11,631 
Տարի 8 318 15,453 17,304 
Տարի 9 0 10,935 12,895 
Տարի 10 0 2,714 635 

Ընդամնեը 2,311 136,253 90,521 
 

ՈԹԳ/ՊԹԳ դատարկ ապարների ծավալներըհամապատասխանացվել են ԴԱԼ-ում 
ապարների շրջափակման ժամանկացույցին: 
 
 
3.3 Տեղամասերինախապատրաստումըևաշխատանքներիփուլավորումը 

 

Շինարարության փուլը նախատեսվում է սկսել 2016 թվականին, իրականացվելու է 
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նախապես սահմանված գրաֆիկի համաձայն և տևելու է մոտ 24 ամիս` 

աշխատանքների մեկնարկի օրվանից (Նկար 3.4): 

 

 Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը կախված էվերանայված 

Արդյունահանման իրավունքի ստացումից,  նախագծման աշխատանքների 

ավարտից, նախագծման ինստիտուտի կողմից հիմնական ենթակառույցների 

նախագծերի հաստատումից և Ծրագրի ֆինանսավորման ապահովումից: Որոշ 

հատվածներում իրականացվող աշխատանքները կարող են տուժել մասնավոր 

հողակտորների ձեռքբերման հետ կապված խնդիրների արդյունքում:  Ամենից առաջ 

իրականացվելու է օժանդակ ենթակառուցվածքների շինարարությունը, այդ 

թվում`մերձատար ճանապարհների, ջրի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման 

կառույցները, ինչպես նաև շինարարական աշխատակազմի համար կացարանների 

ապահովումը:Շինարարությունը ակտիվանալու է ենթակառուցվածքի զարգացմանը 

զուգահեռ: 

 

Շահագործման փուլը նախատեսվում է  սկսել 2017թ. վերջում: Ծրագրով 

նախատեսվում է արդյունահանել տարեկան մոտ 10.5 մլն տ հանքանյութ, իսկ 

դատարկ ապարների քանակությունը կարող է տատանվել տարեց տարի: Առաջին 

տարվա արտադրության ծավալները կլինեն նախագծային հզորություններից քիչ` 

հաշվի առնելով հանքի գործարկման, ակտիվացման ու արտադրության ծավալների 

ավելացման գործոնները:   Առաջին տարում արտադրական տեմպերը նախատեսված 

են անվանական հզորության 60%- 70%ի սահմաններում: 

 

Բացահանքերը, ԿՏՀ-ն և ԴԱԼ-ը կառուցվելու և շահագործվելու են փուլ-առ-փուլ 

հանքի շահագործման ողջ ընթացքում նախնական կապիտալ ծախսերի կրճատման 

նպատակով` կախված տվյալ փուլում արտադրության տեմպերից: Ծրագրի 

բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի համար նախագծված այս փուլային զարգացումը 

ավելի մանրամասնորեն նկարագրված է սույն գլխի հաջորդ բաժիններում: 
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Նկար3.3: Զարգացման առաջարկվող գրաֆիկ 
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3.4 Հետախուզում 

Հանքի շինարարությունից ու շահագործումից բացի տեղանքում նաև 

իրականացվելու է շարունակական և ընթացիկ հետախուզական աշխատանք: 

Հանքային մարմինը խորքում և հյուսիս-արևելքում մնում է բացված, այդ իսկ 

պատճառով Ծրագրի կյանքի ընթացքում հավանական լրացուցիչ 

ռեսուրսներ/պաշարներ հատնաբերելու նպատակով լրացուցիչ հորատման 

աշխատանքներ կպահանջվեն:  Իրականացվելիք հետախուզման աշխատանքները 

կներառեն երկրաբանահետախուզական հորատում, մակերևույթային շերտի 

նմուշառում, երկրաբանական քարտեզագրում և երկրաբանաքիմիական 

ուսումնասիրություններ: Այս գործողություններից որոշները կարող են հանգեցնել 

մակերևույթի խախտումների, սակայն դրանք կսամանափակվեն և կվերահսկվեն՝ 

կիրառելով ոլորտում լավագույն փորձը: Որպես հանքի փակման ընդհանուր ծրագրի 

մաս՝ փակման ընթացքում ցանկացած խախտված մակերևույթ կվերականգնվի: 

 

3.5 Նախապատրաստական աշխատանքներ 

Ամուլսարի ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների փուլը   կարող է 
ներառել հետևյալ գործողությունները (մեկնարկելու  է 2016թ. 3-րդ եռամսյակում). 

i) Արփա գետից շինարարության վաղ փուլի համար ժամանակավոր ջրառ, 

հիմնականում թիվ 28 տեղամասում փոշու նստեցման և հողի սեղմման 

նպատակով:   

ii) PL2 և PL8-ի շուրջ հարթակի կառուցում` հանքատար ճանապարհենրի 

կառուցման, տրանսպորտային միջոցների կայանման և գրասենյակների 

կառուցման նպատակով,   

iii) Մարտին թիվ 28 տեղամասի հատակից (կապում, առուների պատրաստում, նոր 

խողովակների տեղադրում) ոռոգման խողովակաշարի փորձնական  

տեղափոխում (3 ամսվա ծրագիր) և հոսանքագծի հեռացում, և    

iv)  Նախնական հնագիտական պեղված տարածքներ, ներառյալ ԿՏՀ տարածքում 

կատարված փորվածքներ:  
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Այս նախապատրաստական փուլում պահանջվող կապալառուների կառավարումը 

կատարվելու է Կապալառուների կառավարման պլանի համաձայն (տես Հավելված 

8.26):   

 

3.6 Շինարարություն 

Հողային աշխատանքները հանդիսանալու են շինարարության էական 

բաղադրիչներից մեկը, ինչի հետ կապված սահմանվել ենքաղաքաշինարարությանը և 

հողային աշխատանքներին առնչվող մի շարք պահանջներ, որոնք վերաբերում են 

ամբողջ Ծրագրին: Այդ պահանջները քննարկվում են այս բաժնում: Սակայն, 

բացահայտվել են նաև տեսակներով հարուստ բուսականությամբ տարածքներ: 

Նախքան հողաշերտի հեռացումն այս տարածքներից, որակավորված 

բնբապահպանական գծով պատասխանատուն պետք է որոշի հողի վերին շերտի հետ 

հեռացման ենթակա տորֆային շերտն ու տրանսլոկացիայի դոնոր տեղամասերը:  

 

Նախքան հողային աշխատանքների մեկնարկը մակերևույթի նախապատրաստման 

աշխատանքները նույնն են բոլոր տեսակի ենթակառուցվածքների շինարարության 

դեպքում. դրանք սկսվում են բուսածածկույթի մաքրմամբ և հողի վերին շերտի 

(հիմնականում հնարավորության դեպքում մինչև 0,4մ հաստությամբ) հեռացմամբ: 

 

Հեռացված հողը, հիմնականում, կույտավորվելու է անմիջապես շինարարության 

հրապարակների հարևանությամբ` շահագործվող և չշահագործվող տարածքների 

միջև պատնեշ ձևավորելու և բնապատկերի վերականգնման աշխատանքների 

ժամանակ (շինարարությունից հետո կամ հանքի կոնսերվացման փուլում) ձեռքի 

տակ լինելու համար: Որոշ դեպքերում այդ կույտերը պատնեշ կծառայեն և 

կփոխարինեն ցանկապատը` նվազեցնելով ծախսերը: Ավելի մեծ աշխատանքային 

տարածքներից հավաքված հողերը կույտավորվելու են առավելագույնը 3-5 մ 

բարձրությամբ կույտերում, իսկ լանջերը ձևավորվելու են այնպիսի թեքությամբ, որ 

հնարավոր լինի ապահովել դրանց վրա բուսածածկույթի առկայությունը 

շահագործման փուլի ընթացքում:  
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Որտեղ գործնականում հնարավոր է հողաթումբերի արտաքին լանջերն ու 

գագաթները նախագծվելու են տեսակներով հարուստ բուսականությամբ տորֆի 

համար որպես դոնոր տեղամասեր: Շինարարությունից առաջ կույտված հողի վերին 

շերտն օգտագործվելու է վերականգնման նպատակով: Որտեղ իրատեսական է 

տորֆային շերտը  վերակնգնման ընթացքում սերմերով վերականգնվող տարածքում 

կիրառվելու է բաց տարածքների լցափակման նպատակով: Հողի բերրի շերտի 

կույտերի տեղադրությունը ներկայացված է Նկար3.1-ում: 

 

Ծրագրի տարածքի զգալի մասի թեք ռելիեֆի պատճառով կպահանջվի իրականացնել 

մեծ ծավալի հողային աշխատանքներ /փորվածքի օգտագործմամբ/` վերգետնյա 

փոխակրիչի,հանքատար ճանապարհների և հանքաստիճանների համար 

անհրաժեշտ պրոֆիլներ ապահովելու նպատակով: Լիցքի և շինարարության համար 

քարի և խճի լրացուցիչ աղբյուր են հանդիսանալուփոխակրիչիկողքին տեղակայված 

գրանիտի և բազալտի քարհանքերը, ինչպես նաև հանքափոսերից հանված ոչ 

թթվագոյացնող դատարկ ապարները: 

 

Երկրաբանաքիմիական բնութագրերից երևում է, որ ապարների որոշ տեսակներ 

պիտանի չեն շինարարության համար (Տես Հավելված 4.6.2 երկրաբանական 

վերլուծության տվյալները): Այդ ապարային տեսակները սովորաբար տեսանելի են և 

ենթակա են բացառման: Պիտանելիությունը հաստատելու նպատակով 

նախատեսվում է իրականացնել ժայռային շինարարական նյութերի և ժայռային 

հիմքի տեղամասերի երկրաբանաքիմիական և կառուցվածքային բնութագրում: 

 

Հողային մակերևույթները տոփանվելու են, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` 

բետոնապատվելու: Շինությունները նախագծվելու և կառուցվելու են 

շինություններինառնչվող տեղական կանոնակարգերի համաձայն և Ծրագրով 

սահմանված չափորոշիչներով: 

 

ԿՏՀ-ում տեղադրվելու են ջրաթափանց թաղանթային համակարգեր: Բոլոր 
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դեպքերում մեծ ուշադրությամբ ապահովվելու է շինարարության որակը և միջոցներ 

են ձեռնարկվելու արտանետումների և էրոզիայի կանխման ուղղությամբ: ԿՏՀ-ում 

կիրառվելիք ջրաթափանց թաղանթային համակարգերը մանրամասն դիտարկվում 

են  Բաժին 3.10-ում: 

 

Նախնական հողային աշխատանքները ներառում են հիմքերի հավասարեցման, 

սեղմման և կառուցման աշխատանքները: Հիմքերի ու շենքերի նախագծման 

չափանիշները համապատասխանելու են շինարարական տեղական 

կանոնակարգերին և ծրագրի նախագծային հատուկ չափանիշներին: Ստանդարտ 

շինարարական կանոնակարգերը ներառում են: 

  Սանիտարական կանոններ և կանոնակարգեր 2-III-2.1 

«Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների տեղակայմանը, կառուցվածքին և 

շահագործմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ», 

  Սանիտարական կանոններ և կանոնակարգեր 2.04.01.85 «Շենքերի ներքին 

ջրամատակարարում և կոյուղի», 

  Սանիտարական կանոններ և կանոնակարգեր 2.04.01-84 

«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», 

  Սանիտարական կանոններ և կանոնակարգեր 2.04.03-85 «Կոյուղի. Արտաքին 

ցանցեր և կառուցվածքներ», 

  ՀՀ շինարարական նորմեր  II-8.03-96 “«Արհեստական և բնական լուսավորում», 

  ՀՀ շինարարական նորմեր  IV-12.02.02-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի 

լավորակում»,  

  ՀՀ շինարարական նորմեր  IV-21.01-2014 «Շենքերի և շինությունների 

հրդեհային անվտանգություն»:  

Մանրամասն նախագծման ընթացքում ծրագրի համար պահանջվող շենքերին 

ներկայացվող պահանջների կատարելագործման և ընդլայնման նպատակով   

օգտագործվելու են նաև ծրագրին կոնկրետ չափանիշներ:  
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Ծրագրի ենթակառուցվածքների համար առաջարկվող շինարարական 

գործողությունների և նախագծերի լրացուցիչ մանրամասն տվյլաները, որոնք նշված 

չեն վերևում, ներկայացված են հաջորդ բաժիններում. 

  դատարկ ապարների լցակույտ և Տիգրանեսի/Արտավազդեսի հանքափոսի 

հետլիցքի համար դատարկ ապարների պահեստարան (Բաժին 3.6)), 

  կույտային տարրալվացման հրապարակ (Բաժին 3.10), 

  ծրագրի ջրամատակարարում (Բաժին 3.12), 

  մերձատար և բացատար ճանապարհներ (Բաժին 3.13.2), 

  էլեկտրամատակարարում (Բաժին3.13.3), 

  կենցաղային և արտադրական պինդ և հեղուկ թափոնների արտադրամասեր 

(Բաժին3.13.4), 

  ռեագենտների պահեստավորում (Բաժին3.13.5), 

  աշխատակազմի կացարանով ապահովում (Բաժին3.14.4): 

 

3.7 Բացահանքեր 

3.7.1 Հանքավայրերի դասավորվածությունը տեղանքում և դրանց շահագործումը 
Հանքային մարմիններ 
Հանքարդյունաբերական համալիրը նախագծվում է Տիգրանես, Արտավազդես և 

Էրատո հանքավայրերը շահագործելու համար: Ծրագրի ավարտից հետո կմնա երկու 

հանքափոս` մեկը Էրատո հանքավայրի տեղում, մյուսը` Տիգրանեսի/Արտավազդեսի 

բացահանքի հարավ-արևելյան անկյունում: 

 

Տիգրանեսի/Արտավազդեսի բացահանքի հարավ-արևելյան ծայրում է մասամբ 

տեղակայված Արշակ անվամբ հայտնի հանքատեղը: Նախկին հետազոտական 

գործունեության ընթացքում Արշակում հայտանբերվել է ռեսուրսների կողային 

տարածում, չնայած որ այդ հանքատեղում Տիգրանես, Արտավազդես և Էրատո 

հանքատեղերի նման ռեսուրսների մանրամասն գնահատում չի կատարվել2: Այդ 

տարածքը նաև ունի կենսաբազմազանության ռեսուրսներ, որոնք մանրամասն 

                                                      
2Ibid, 1 
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քննարկվում են Գլուխ 4.10-ում և Գլուխ 6.11-ում.  այդ տարածքը նշվել է որպես 

կենսաբանական տարածք, որին ձեռք չտալու պայմանավորվածություն կա, որը 

նույնությամբ կպահպանվի Ծրագրի շինարարական և շահագործման փուլերի 

ընթացքում:  

 

Պահպանվող տարածքի կառավարման պահանջները սահմանված են 8.20 և 8.21 

հավելվածներում: Այս տարածքը կազմում է ծրագրի անբաժանելի մասն է կազմում և 

պահպանվելու այնքան ժամանակ, մինչև հնարավոր լինի ցուցադրել, որ այն այլևս չի 

պահանջվում և ազդակիր կրիտիկական կենսամիջավայրերի հնարավորչ 

ազդեցությունները արդյունավետորեն մեղմվել են: Հետևաբար, Արշակի պոտենցիալ 

հանքային մարմնի հետագա ուսումնասիրությունը և մշակումը չեն հանդիսանում 

սույն գլխում կամ ՏՀ-ում դիտարկվող ծրագրի մասը3: Պահպանվող տարածքի 

կենսաբանական ռեսուրսների շարունակական մոնիտորինգը  շարունակվելու  է 

ծրագրի շինարարական և շահագործման փուլերի ընթացքում (Հավելված 8.20):  

 

Արշակի կենսաբանական ռեսուրսների  նպատակային նշանակության փոփոխման 

դեպքում նախքան սույն գլխում ներկայացված հանքարդյունահանման 

գործողությունների ցանկացած ընդլայնման պետք է կատարվի հնարավոր 

ազդեցությունների մանրամասն գնահատում, որը կկազմի առանձին տեխնիկական 

վերանայման (այդ թվում `հետազոտման)  և ԲՍԱԳ մի մասը  

 

 Նախքան վերը նշված տարածքներում որևէ հանքարդյունաբերական կամ 

հետախուզական գործողություն իրականացնելն, անհրաժեշտ կլինի լիարժեք 

գնահատել որևէ գործողության հնարավոր ազդեցությունը այդ տարածքի վրա: Վերը 

նշված տարածքում կիրականացվի կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունների 

շարունակական մոնիտորինգ Ծրագրի շինարարության և շահագործման ողջ 

ընթացքում: 

 

                                                      
3Ibid, 1 
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Լեռնահանքային աշխատանքների սահմանված հերթականություն 
Հանքանյութն արդյունահանվելու է բացահանքից պայթեցնելու և փորելու միջոցով,  

ինչից հետո այն տեղափոխվելու է բեռնատարներով դեպի մանրացման կայան: 

Բացահանքերից հանքաքարի արտադրության նախագծային նորման կազմում է 10.5 

Մտ: 

 

Տիգրանես և Արտավազդես հանքավայրերը շահագործվելու են առաջին հերթին: 

Բացահանքերի մակերեսի և խորության ավելացման պատճառով, Արտավազդես և 

Տիգրանես հանքափոսերը միավորվելու են` կազմելով մեկ փոս: Արտավազդես և 

Տիգրանես հանքափոսերում հանքարդյունահանման չորրորդ տարում կմեկնարկի 

Էրատո հանքավայրի շահագործումը: Վերջնական նախագիծը նախատեսված է երկու 

հանքափոսերի համար, այնուամենայնիվ հանքի շահագործման ընթացքում որոշ 

փուլերում միաժամանակ կշահագործվեն երեք հանքափոսեր:   

 

Հանքանյութի մեծ մասը բեռնատարներից անմիջապես լցվելու է ջարդիչ կայանի 

սնուցիչ ձագարներ:Առաջնային ջարդիչ կայանի մոտ պահվելու է ՉՀԼ կույտի տեսքով: 

ՉՀԼ-ում պահեստավորված հանքանյութը ֆրոնտալ բեռնարկչի միջոցով լցվելու է 

սնուցիչ ձագարներ հանքափոսերից ստացվող հանքաքարի բացակայության 

դեպքում: 

Էրատո հանքավայրից դատարկ ապարները ԴԱԼ փոխադրվելու փոխարեն 

կօգտագործվենՏիգրանեսի և Արտավազդեսի բացահանքերի հետլիցքի համար:  

 

Բացահանքերի զարգացումն ըստ Ծրագրի զարգացման տարիների ներկայացված է 

Նկար3.7-ում և Նկար3.9-ում և Աղյուսակ3.3-ում: 
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Նկար 3.4: Հանքաքարի և դատարկ ապարների արդյունահանման տեմպերը 

 
Նկար 3.5 Դատարկ ապարների արդյունահանման տեմպերը և դրանց փոխադրման 

վայրը 
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Նկար 3.6: Բացահանքերի շահագործման պլանը 1-ին տարում  
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Նկար 3.7: Բացահանքերի շահագործման պլանը 4-րդ տարում  
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Նկար 3.8. Բացահանքերի շահագործման պլանը հանքի կյանքի ավարտին(9-րդ տարի, 

Էրատոյի հանքափոսի հետլիցքից առաջ) 
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Աղյուսակ 3.3: Հանքաքարի արդյունահանման տեմպերը. գումարային` բոլոր հանքերի 

ու շահագործման փուլերի համար 

Շահագործման տարին 
Հանքաքարի արդյունահանման տեմպը 

(տարեկան մլն տոննա) 
1 6,552 
2 10,380 
3 10,529 
4 10,500 
5 10,500 
6 10,500 
7 10,529 
8 10,500 
9 10,500 
10 6,206 

Ընդամենը 96,696 
 

3.7.2 Աշխատանքը 
 
Շահագործման առաջին 5 տարիների ընթացքում կստեղծվի ոսկու ցածր 

պարունակությամբ ապարների կույտ, որը կպարունակի ոսկու ցածր 

պարունակությամբ  մոտ 17 մլն տոննա հանքաքար: Այն կստեղծվի ԴԱԼ-ի 

տարածքում, իսկ հանքի ծառայման ավարտին կամ հանքաքարի լրացուցիչ 

վերամշակման հզորության դեպքում հանքի ծառայման ընթացքում որևէ այլ 

ժամանակահատվածում հանքանյութը կփոխադրվի ջարդիչ կայան վերամշակման 

համար: 

 

Նախագծով պլանավորվում է հանքի շահագործման աշխատանքներն իրականացնել 

տարեկան 350 օր, հաշվի է առնվել այն հանգամանքը, որ ձմեռվա ամիսներին մոտ 15 

օր աշխատանքները կարող են դադարեցվել խստաշունչ եղանակային պայմանների 

պատճառով: Բացառությամբ առաջին ամսի, երբ աշխատելու է միայն ցերեկային 

հերթափոխը, շահագործումն իրականացվելու է օրական երկու12-ժամանոց 

հերթափոխներով:  
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Պայթուցիկների տեղադրման համար անցքերը հորատվելու են դիզելային 

հիդրավլիկական հորատիչներով: Որպես պայթուցիկ նյութ օգտագործվելու է 

ամոնիումի նիտրատի և դիզելային վառելիքի խառնուրդը: Ամոնիումի նիտրատիտը 

շատ հեշտ լուծվող է, և դրա կիրառման և պահեստավորման ժամանակ անհրաժեշտ է 

ցուցաբերել պատշաճ զգուշություն՝ ստորգետնյա և մակերևութային ջրերի վրա 

հնարավոր վտանգավոր ազդեցությունները մեղմացնելու նպատակով (տես՝ 

Հավելված 6.9.2): Փաթեթավորված պայթուցիկները պահեստավորվելու են 

ցանկապատով շրջապատված և անվտանգ պահվող պահեստի ներսում, որը 

տեղակայված է լինելու ԴԱԼ-ից դեպի հյուսիս-արևելք: Պահեստի մուտքը լինելու է 

բեռնատարների վերանորոգման արհեստանոցի և ԴԱԼ-ի ստորին ավազանի միջև 

գտնվող մերձատար ճանապարհից: Ամենայն հավանականությամբ, պայթեցումները 

կիրականացվեն օրական կտրվածքով: 

 

 

Պայթեցումներից հետո ներփոսային հիդրավլիկական էքսկավատորները քանդելու 

են փխրված գրունտը և բեռնելու այն ինքնաթափերի մեջ` ՉՀԼփոխադրելու 

համար:Փոխադրման հեռավորությունը Տիգրանես / Արտավազդես հանքավայրերի 

ելքից մինչև առաջնայինջարդիչ կայան կազմում է մոտ 3.8 կմ (վերադառնալով` 7.6 

կմ): Էրատո հանքավայրից հանքաքար փոխադրող բեռնատարները պետք է անցնեն 

մոտավորապես նույն ճանապարհը` հանքափոսից մինչև ջարդիչ կայան:  Ընդհանուր 

հեռավորությունը ժամանակի ընթացքում կփոփոխվի` հանքափոսի մեծացմանը 

զուգընթաց: 
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Դատարկ ապարների փոխադրումը ԴԱԼ, որը գտնվելու է հանքերից դեպի հյուսիս, 

նույնպես իրականացվելու է բեռնատարներով: Հանքատար ճանապարհով 

հանքավայրերի ելքից մինչև ԴԱԼհեռավորությունը  կազմում է մոտ 4,5 կմ: 

Հանքատար ճանապարհների սպասարկման նպատակով ամռանը դրանք 

համահարթեցվելու են, և ճանապարհային հագուստի վերին մակերեսային շերտը 

փոխարինվելու է: Ձմռան ամսիներին նրանց սպասարկման նպատակով մաքրվելու է 

ձյունը, և ցանվելու մանրախիճ:  

 

Շահագործման առավելագույն թեժ ժամանակահատվածներում (մոտավորապես 4-րդ 

տարում) շահագործման մեջ կլինի 20 բեռնատար: Ըստ հաշվարկների 

բեռնատարները 1 ժամում կիրականացնեն բացահանքերի և ԴԱԼ-ի միջև միջինը 45 

շրջադարձային փոխադրում և մոտավորապես 10 շրջադարձային փոխադրում 1 

ժամում՝ բացահանքերի և առաջնային ջարդիչ կայանի միջև: 

 

Շահագործման 4-րդ տարվա վերջից սկսած, Էրատո հանքից արդյունահանված 

դատարկ ապարների մի մասը կթափվեն Տիգրանես և Արտավազդես հանքերի 

հանքափոսի մեջ` միաժամանակ դատարկ ապարները ԴԱԼ տեղափոխելով: 6-րդ 

տարում դատարկ ապարներն ալյևս չեն տեղափոխվի ԴԱԼ, այլ միայն կօգտագործվեն 

Տիգրանեսի/Արտավազդես հանքափոսի հետլիցքի համար: Տիգրանեսի/Արտավազդես 

հանքափոսի հետլիցքի համար բեռնատարներից կպահանջվի անցնել միայն մոտ 1կմ 

ճանապարհ (վերադարձով` 2 կմ): 

 

Ըստ Ծրագրի Տիգրանես և Արտավազդես հանքավայրերի միասնական հանքափոսի 

մակերեսը շահագործման փուլի վերջում կկազմի մոտ 121,6 հա, իսկ Էրատոյի 

հանքափոսի մակերեսը կկազմի մոտ 59,4 հա: Նշված մակերեսները ներառում են 

հանքափոսերի շրջակայքի բոլոր խախտված տարածքները: Բացահանքերը 

շահագործվելու են փուլ-առ-փուլ, իսկ հանքափոսի խորացումն իրականացվելու 

աստիճանաձև` հնարավորություն տալով հանքի խորությունը հասցնել մինչև մոտ 

310 մ-ի, ինչի դեպքում հանքափոսի հատակի բարձրությունը ծովի մակերևույթից 

կկազմի 2670 մ(հանքափոսի այս հատվածներում հետլիցք է իրականացվելու), իսկ 
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հանքափոսի վերին եզրի բարձրությունը` 2980մ: 

 

Աղյուսակ 3.4-ում ներկայացված է յուրաքանչյուր հանքավայրից արդյունահանման 

ենթակա դատարկ ապարների և հանքանյութի ընդհանուր զանգվածը: 

  

Աղյուսակ 3.4: Ամուլսարի յուրաքանչյուր հանքավայրից արդյունահանման ենթակա 
դատարկ ապարների և հանքանյութի ընդհանուր զանգվածը 

Հանքավայր Դատարկ ապար (Մտ) Հանքանյութ (Մտ) 
Տիգրանես 69.0 22.1 

Արտավազդես 83.5 51.8 
Էրատո 76.6 22.8 

Ընդամենը 229.1 96.7 
 

Հողային աշխատանքների տեղամասերում և բացատար ճանապարհների երկայնքով 

չոր եղանակին փոշու արտադրությունը նվազագույնի հասցնելու համար օգտա-

գործվելու են ջրցան մեքենաներ: 

Հանքափոսերի միջից ջուրը հեռանցելու համար օգտագործվելու են մոտոպոմպեր, և 

պոլիէթիլենային ջրագծեր: Հանքափոսերից հեռացված ջուրն ուղղվելու է ԿՏՀ-ի 

կոնտակտային ջրերի ավազան`որպես ԿՏՀ հոսող աղքատացված լուծույթի 

համարլրաջուրօգտագործվելու նպատակով: 
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Հետևյալ Աղյուսակ 3.5-ում ամփոփ ներկայացված են այն մեքենա-մեխանիզմները, 

որոնք առաջարկվում են հանքում օգտագործելու համար: 

Աղյուսակ 3.5: Օգտագործվող մեքենա-մեխանիզմները 
Սարքավորումների տեսակ Նկարագրություն Պահանջվող 

առավելագույն  
քանակը 

Հորատման սարքեր     
CAT 6240 Հիմնական շպուր հորատման սարքավորումներ 4 

CAT 5150C Պարագծային պայթեցումների համար  1 
Բեռնատարներ     

CAT 789 Փոխադրամեքենա; 180-190 տոննա հզորությամբ  20 

Էքսկավատորներ     
CAT 6050 Հանքաքարն ու դատարկ ապարները 

բեռնատարների մեջ բեռնելու համար 
2 

CAT 994 Հանքաքարն ու դատարկ ապարները փոխադրիչ 
մեքենաների մեջ բեռնելու համար  

1 

Օժանդակ սարքավորումներ     
CAT336DL Ավելի փոքր էքսկավատոր հողային 

աշխատանքների և ապարների կտրման համար  
1 

D10T բուլդոզեր Բուլդոզեր (1-ը ԴԱԼ-ում, 2-ը բացահանքում) 3 
1 ԴԱԼ-ում, 2 հանքափոսում 

16M գրեյդեր Գրեիդեր ճանապարհների պահպանման, ձյան 
մաքրման համար  

2 

CAT 825 Գլան ճանապարհների պահպանման համար 1 
966 բեռնիչ (T/H) Հորատման և պայթեցման աշխատանքների 

նախապատրաստման համար, Ճանապարհային 
աշխատանքներ  

1 

824 RTD Անիվային բուլդոզեր 2 
930H IT Գործիքների սարքավորում ավտովերանորոգման 

կետերում  
1 

Ավտոցիստերն ջրի համար Ջրի ցիստերն փոշու նստեցման համար  3 

CAT 740 Վառելիքի/քսուքի 
բեռնատար  

Շինհրապարակում սարքավորումների 
վերալիցքավորման և սպասարկման համար  

1 

Զոդման սարքավորումներով 
սպահովված մեքենա  

Սարքավորումների սպասարկման համար  2 

Մեխանիկական բեռնատար Շարժական տեխսպասարկում  3 
ANFO բեռնատար Պայթուցիկները շպուրներում տեղադրելու համար  2 

Հորատող բեռնատար  Շպուրների հորատման համար  2 
Մարդատար մեքենա Անձնակազմի փոխարամիջոց 8 
Լուսավորման կայան Գիշերային աշխատանքների ժամանակ 6 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 
գնահատում, Գլուխ 3 

   

 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10  Էջ3.38 

 

լուսավորման ապահովում  
Ցածր հեծանով բեռնատար / 

Փոխադրիչ 
Ծանր սարքավորումները մեծ հեռավորություններ 

տեղափոխման համար  
1 

30T Բեռնամբարձիչ Բարձրաձում 1 
100T Բեռնամբարձիչ  Բարձրաձում 1 

Շտապ օգնության/Հրշեջ 
մեքենա  

Շտապ արձագանքում  1 

Եղանավոր բեռնիչ Forklift 12T Տարբեր 2 
ATV Տարբեր 2 

     

 

3.8 Դատարկ ապարների լցակույտ (ԴԱԼ) և հանքափոսերի լցափակում 

3.8.1 Տեղամասի դիրքը և լցակույտի շահագործումը 

ԴԱԼ-ի տեղամասը գտնվելու է Էրատոյից մոտ 2կմ հեռավորության վրա գտնվող 

հարթավայրում, հանքի հանքափոսի տարածքում: Տեղանքն ընկած է Կեչուտի 

ջրամբարի ջրբաժանի գոտում, և դրա ամենաարևմտյան հատվածնն ընկած է 

Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի արևելյան կողմում գտնվող Սևանա լճիանմիջական 

ազդեցության գոտում: 

 

 
Ըստ նախագծի ԴԱԼ-ում պետք է տեղավորվի մոտ190 մլն/տ դատարկ ապար: ԴԱԼ 

փոխադրվող դատարկ ապարների ժամանակացուցը և քանակությունները 

ներկայացված են Նկար 3.6-ում:  

 
ԴԱԼ-ի ձևավորումը տեղի կունենա փուլերով: Փուլային զարգացումը ներկայացված է 

Նկար 3.10-Նկար 3.13-ում և Աղյուսակ 3.6-ում, ընդ որում կույտավորումը սկսվում է 

ԴԱԼ-ի տարածքի հարավային մասում՝ կույտի աստիճանների բարձրացմանը 

զուգահեռ զարգացնելով տարածքը դեպի հյուսիս: ԴԱԼ-ի վերջնական մակերեսը 

կկազմի մոտ 181 հա, ներառյալ օժանդակ ենթակառուցվածքները, ինչպիսիք 

ենՍտորինավազանը և այլ առնչվող խախտված տարածքները: 
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4-րդ տարուց սկսած դատարկ ապարները կլցվեն Տիգրանես/Արտավազդես 

հանքափոսում որպես հետլիցք: Հանքի երկրաբանական առանձնահատկություններն 

այնպիսին են, որ ՊԹԳ դատարկ ապարները  բնականորեն շրջափակվում են 

հետլիցքում: Հենց ԴԱԼ-ը կամ հանքափոսի հետլիցքի մակերեսը հասնեն 

հանքարդյունահանման պլանավորված ավարտի ձևակազմին, այն կծածկվի 

էվապոտրանսպիրացիոն (ԷՏ) ծածկաշերտով ջրի ներծծանցումն ու թթվածնի 

դիֆուզիան սահմանափակելու նպատակով: 
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Նկար 3.10: ԴԱԼ– Փուլ 2, փետրվար 2018  
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Նկար 3.11: ԴԱԼ– Փուլ 3, հունվար 2021  
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Աղյուսակ3.6:  ԴԱԼ-ի ժամանակացույց 

Դատարկ 
ապարների 

համար 
ժամանակ

ացույց 

Տա
րի

 -1
 

Տա
րի

 1
 

Տա
րի

 2
 

Տա
րի

 3
 

Տա
րի

 4
 

Տա
րի

 5
 

Տա
րի

 6
 

Տա
րի

 7
 

Տա
րի

 8
 

Տա
րի

 9
 

Տա
րի

 1
0 

Ընդամ
ենը 

(Mt) 

ԴԱԼ 1.0 19.1 23.8 28.1 14.5 16.6 0.1 0.7 1.7 16.1 0.4 122.2 

Ներփոսայի
ն հետլիցք  

- - - - 9.3 10.3 21.6 23.5 31.4 7.7 2.9 106.9 

Ընդամենը 1.0 19.1 23.8 28.1 23.8 26.9 21.7 24.3 33.1 23.8 3.3 229.1 

 
 
3.8.2 Կառուցում և գործարկում 

ԴԱԼ-ի նախագծում ներառված են մակերևութային ջրերի պաշտպանության 

միջոցառումներ, ինչպես նաև միջոցառուներ, որոնցով կապահովվի պոտենցիալ 

թթվագոյացնող (ՊԹԳ) դատարկ ապարների հետ շփվող ջրերի դրենաժային 

համակարգով հեռացումն Ստորին ավազանի միջոցով, իսկ այնտեղից՝ ի վերջո ԿՏՀ 

Կոնտակտային ջրերի ավազան` ինքնահոս եղանակով: ԴԱԼ-ի Կոնտակտային ջրերի 

գիծը լինելու է ստորգետնյա, իսկ խողովակների պատերը լինելու են մեկշերտ(460մմ 

տրամագծով), դրանք անցնելու են ԴԱԼ-ի հյուսիս-արևելյան կողմով,  այնուհետև 

հետևելու փոխակրիչի ուղեգծին մինչև դրա բեռնաթափման կայան, իսկ հետո՝ ԿՏՀ 

ավազան, կոնտակտային ջրերի խողովակաշարի ուղին տես՝ Նկար3.1-ում: Հանքի 

շահագործման ընթացքումչմաքրված կոնտակտային ջրերի որև արտահոսք դեպի 

մակերևութային (կամ ստորգետնյա) ջրեր տեղի չի ունենա: 

 

ԴԱԼ-ում կույտավորված ոչ բոլոր դատարկ ապարներն են պոտենցիալ 

թթվագոյացնող (ՊԹԳ): Ոչ պոտենցիալ թթվագոյացնող (ՈՊԹԳ) հանքանյութը 

ընտրողաբար կտեղադրվի այնպես, որպեսզի ՊԹԳ հանքանյութը մնա ԴԱԼ-ի 

կենտրոնում և նրա շփումը օդի ու ջրի հետ սահմանափկվի: 
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Ենթադրվում է, որ հանքափոսի ջուրը նույնպես կենթարկվի ազդեցության  

հանքափոսի պատերում առկա օքսիդացվող սուլֆիդների  ԹԱԴ կողմից: Հանքափոսի 

ջրազրկման արդյունքում առաջացած ջուրը նույնպես կմղվի ԿՏՀ Կոնտակտային 

ջրավազան որպես լրացուցիչ տեխնոլոգիական ջուր օգտագործվելու նպաատկով: 

 

ԴԱԼ-ի շինարարության նախագծի սկզբունքների նպատակն է հնարավորինս կանխել 

ջրի շփումը ՊԹԳ դատարկ ապարների հետ և օգտագործել ՈՊԹԳ ապարները որպես 

բուֆերային մաս ՊԹԳ հանքանյութի և բնական միջավայրի միջև(տես՝Բաժին 3.2.3): 

 

ԴԱԼ-ի շինարարության քայլերը հետևյալն են. 

 

  ՆախքանշինարարությունըԴԱԼ-ի տարածքի հողի բերրի շերտը/մակաշերտը 

պետք է մակաբացվի և պահեստավորվի կույտի տեսքով մինչև այն անհրաժեշտ 

լինի զուգընթաց վերջնական ռեկուլտիվացիայի համար (տես՝մակաշերտի կույտի 

տեղադիրքըՆկար 3.11-ում), 

  Դերիվացիոն ջրանցքների կառուցում Ամուլսարից բնական մակերևութային 

ջրահոսքերը և հեղեղային հոսքերը շեղելու և ԴԱԼ-ի տարածք դրանց մուտքը 

կանխելու համար, 

  ԴԱԼ-ի տարածքում առկա ենթահողը տեղում կտոփանվի և կծառայի որպես ցածր 

էլեկտրահաղորդկանությամբ հողի միջնաշերտ: Միջնաշերտը կուղղի դատարկ 

ապարների հետ շփվող բոլոր ջրերը դեպի ստորին ավազան: 

  ԴԱԼ-ը կունենա ջրահեռացման համակարգի որոշակի տարրեր. 

o ընդարձակ բնական դրենաժային ջրանցքներում առաջնային ջրահեռացման 

համակարգ, 

o երկրորդային դրենաժային ջրանցքներում երկրորդային դրենաժային համակարգ, 

o ողջ ԴԱԼ-ի տարածքի տակ 5մ լայնությամբ ՈՊԹԳ դատարկ ապարների 

բուֆերային գոտի: 

  Այս երեք ջրահեռացման համակարգերը կլինեն ցածր 

էլեկտրահաղորդականության հողի միջնաշերտի վերևում: ԴԱԼ-ի տակից բխող 

ստորգետնյա ջրերի արտահոսքերը կամ աղբյուրները ջրահեռացման 

համակարգով կհոսեն ստորին ավազան:  
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  Ջրահեռացման համակարգը կառուցվելու է իներտ ոչ թթվագոյացնող 

քվարցավորված հանքի թափոններից, որոնք կարող են դիմակայել 

մեխանիկական և քիմիական հողմահարմանը:  

  ՊԹԳ դատարկ ապարները կտեղադրվեն նախատեսված խցերում, որոնք բոլոր 

կողմերից շրջապատված կլինեն ՈՊԹԳ ապարներով: 

ԱրդյունքումՊԹԳդատարկապարներըչենշփվիո´չներքևիցհողիմիջնաշերտիհետ, 

ո´չէլմթնոլորտիհետ: Ամուլսարի ՊԹԳ դատարկ ապարները բաղկացած են 

արգիլացված ապարներից և զգալի չափով կավային ֆրակցիա են պարունակում: 

Այն ՊԹԳ ապարները դարձնում է ջրամերժ նյութ: Արդյունքում, ԴԱԼ թափանցող 

ցանկացած ջուր գլխավորապես հոսելու է ՈՊԹԳ դատաարկ ապարներով, որոնք 

տեղադրված կլինեն ՊԹԳ ապարների խցերի շուրջը: 

  ԴԱԼ-ը կծածկվի էվապոտրանսպիրացիոն (ԷՏ) ծածկաշերտով, որը հատուկ 

նախագծված է տվյալ տեղանքում հատնաբերված պայմաններին 

համապատասխան: Ծածակաշերտի բաղադրիչների հերթականությունը 

հետևյալն է.  ԴԱԼ գագաթին տեղադրված ՈԹԳ (վերևում ներկայացված կետ), որը 

դատարկ ապարների ու բնականորեն սեղմված կավաշերտի միջև սեղծելու է 

բնական ծակոտենային առանցք` սպունգի պես ներծծելով ծածակաշերտի 

արտահոսքերը: Ծածկաշերտի վրա հողաշերտ է տեղադրվելու, որն 

օգատգործվելու  է բուսականության աճեցման նպատակով, որը ԴԱԼ կոնկրետ 

հատվածի փակման հաջորդ վեգետացիոն շրջանում վերականգնվելու  է: 

 

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և ԴԱԼ-ին առնչվող գործողությունների առավել 

մանրամասն տեղեկությունները քննարկվում են համապատասխան՝ «Ջրային 

ռեսուրսների կառավարում»  (Բաժին3.12-ում): 

 

3.8.3 Աշխատանքները 
 

ԴԱԼ-ը կկառուցվի 3 փուլերով հանքի շահագործման ընթացքում: Բեռնատարները 

հանքից ԴԱԼ կտեղափոխեն դատարկ ապարները, ձևավորելով 8մ բարձրությամբ և 

մոտ 37° բնական թեքության անկյամբ աստիճաններ:Հետագայում, ակտիվ 

ինքնաթափման փուլի ավարտից հետո, աստիճանաձև լանջերը կհարթեցվեն, 
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լցակույտը շերտ-առ-շերտ կծածկվի հողով և կպատվի բուսականությամբ, 

կվերականգնվի բուսականությունը: 1-ին և 2-րդ փուլերի հեղեղաջրերի ավազանի 

մոտ կկառուցվեն ժամանակավոր ավազաններ, որոնք թույլկտան հավաքել հանքի 

կոնտակտային ջրերը, որոնք հոսում են դեպի Կոնտակտային ջրավազան: 

 

ԴԱԼ-ի և դրա հետ կապված ենթակառուցվածքների տարածքներ հնարավոր կլինի 

մտնել միայն հանքատար ճանապարհով: Անվտանգության նկատառումներով ոչ 

ծառայողական մեքենաների մուտքն այդ տարածքներ առանց համապատասխան 

թույլտվության կարգելվի: 

 

Ոսկու ցածր պարունակությամբ ապարները ժամանակավորապես կույտի տեսքով 

կպահեստավորվեն ԴԱԼ-ում՝ ինչպես պատկերված Նկարներ 3.11 և3.12-ում: 

Հանքարդյունահանման ավարտին մոտ նշված կույտի վրայի հանքանյութը 

կուղարկվի առաջնային ջարդիչ կայան: Հանքարդյունահանման ավարտից առաջ 

ԴԱԼ-ի փակումը (6-րդ տարի) հնարավորություն կտա մակերևույթը վերահարթեցնել 

և շահագործման փուլում տեղադրել վերջնական ծածկաշերտը: 

 

Եթե հանքի կենսունակության ավարտին ոսկու ցածր պարունակությամբ 

հանքաքարի կույտը տվյալ պահի տնտեսական պայմանների պատճառով չմշակվի, 

ապա մնացյալ հանքանյութը պետք է տնօրինվի որպես ՈԹԳ ԴԱԼ-ում առանձին 

խցում: Քանի որ ոսկու ցածր պարունակությամբ հանքաքարի կույտը մեկուսացվելու 

է ԴԱԼ-ի դրենաժային ավազանում, այս տարածքից ցանկացած արտահոսք պետք է 

կատարվիջրի պասիվ մաքրման համակարգ հոսող կոնտակտային ջրի տեսքով: 

 

ԴԱԼ-ի տարածքը փակման ընթացքում կուրվագծվի անկախ այն հանգամանքից, թե 

ոսկու ցածր պարունակությամբ հանքանյութը հետագայում կվերամշակվի, թե կմնա 

ԴԱԼ-ի տարածքում: Ոսկու ցածր պարունակությամբ կույտը կծածկվի նույն 

էվապոտրանսպիացիոն ծածկի համակարգով, ինչ ԴԱԼ-ի մնացած հատվածը:  

 

Մոտավորապես 4-րդ տարում, դատարկ ապարները Էրատո հանքից կլցվեն 

Տիգրանես/Արտավազդես հանքափոսերիմեջ: Էրատոյի բացահանքի մասնակի 
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հետլիցքը տեղի կունենա Ծրագրի ավարտին մոտ: Տիգրանեսի և Արտավազդեսի 

հետլիցքի մակերևույթները վերջնական կծածկվեն դրանց ոչ ակտիվ դառնալուց 

անմիջապես հետո: 

 

3.9 Հանքաքարի ջարդիչ կայան 

 
Հանքաքարը եթարկվում է մշակման մանրացման երկու փուլով` 100 տոկոսով 

ապահովելով 19 մմ (P100= 19մմ) սահմանված չափ: Ջարդիչի գործողությունները 

ներառում են նախնական կոպիտ մանրացում և հաջորդող կոնային մանրացում փակ 

շրջանով եռակի մուլտի թեք քարմաղերով: Մանրացված հանքաքարի 

պահեստավորման ձագարը, երկրորդային մանրացման սնուցիչ ձագարը և 

մանրացված հանքաքարի կույտը ապահովում են ամբողջական մանրացում: 

 
3.9.1 Տեղամասի նկարագրությունը 

Հանքաքարի ջարդիչ կայանը նախատեսվում է կառուցել սարի արևմտյան փեշին, 

ԴԱԼ-ի հարավում: Հանքից մերձատար ճանապարհը բեռնատարներին կբերի ուղիղ 

դեպի արտադրամասի սնուցիչ ձագար: Ջարդիչ կայանն ունենալու է փակ հոսքա-

գծերով միմյանց միացված երկու առանձին մասնաշենք: Ջարդիչ կայանը բաղկացած 

է լինելու հետևյալից.  

 

  առաջնային և երկրորդային ջարդիչ կայան,  

  Մանրացված հանքաքարի սնուցիչ հոսքագծից, 

   Քարմաղման շենք, 

  Մեծ հոսքագիծ ցանցով և նյութերի փոխակրիչ 

  Մանրացված հանքաքարը կույտ տեղափոխող վերգետնյա փոխակրիչ, 

  Ինքնաթափերի բեռնաթափման ձագար հանքաքարը տարրալվացման 

փոխադրելու համար: 
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Մանրացումն իրականացվելու է փակ տարածքում` փոշու և ձայնի արտանետումը 

նվազեցնելու և ձմռանը եղանակային անբարենպաստ պայմաններից 

շահագործողներին պաշտպանելու համար: 

 
Նկար 3.12. Մանրացման և մաղման կայանի իզոմետրիկ պատկերը դեպի 

հարավարևմուտք 

 

Բացի ջարդիչ կայանից, այս տարածքում գտնվելու է նաև 35 կՎ-ից 6 կՎ իջեցնող 

երկրորդային ենթակայանը (տես՝Նկար3.13): 

 

3.9.2 Աշխատանքը 

Չմշակված հանքանյութը (ROM) բեռնատարով տեղափոխվում է առաջնային 

մանրացման տարածք և դատարկվում է երկու անշարժ գլանիկավոր սնուցիչների 

մեջ: Գլանիկավոր սնուցիչից խոշոր մասնիկները լցվում են բեռնաթափ ձագարի մեջ, 

իսկ փոքր մասնիկները թափվում են ժապավենային սնուցիչների վրա և հետո 

ջարդիչի փոխակրիչի վրա: Ջարդիչի բեռնաթափիչ ձագարը սպասարկելու համար 

նախատեսված է հանքաքարիմանրիչ: Ձագարից դուրս եկող հանքաքարը 

տեղափոխվում է առաջնային մանրացման գլանիկավոր սնուցիչ: Մանրները 

միացվում են վերոնշյալ հոսքին ջարդիչի փոխակրիչի վրա, իսկ խոշորները թափվում 
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են առաջնային այտավոր ջարդիչի մեջ: Ջարդիչը մանրացնում է հանքաքարի 80 

տոկոսը մինչև 91մմ: Մանրացված հանքաքարը թափվում է ջարդիչի փոխակրիչին` 

միանալով գլանիկավոր մանր նյութին: Ջարդիչի փոխակրիչի միջոցով կատարվում է 

մանրացված հանքաքարի տեղափոխում մանրացված հանքաքարի ձագարի 

փոխակրիչի վրա` մանրացված հանքաքարի պահեստավորման ձագարի մեջ լցնելու 

համար: 

 
Մանրացված հանքաքարի պահեստավորման ձագարը կապահովի 1600 տոննա 

օգտակար ծավալ: Հանքաքարը վերցվում է ձագարից երեք ժապավենային 

սնուցիչների օգնությամբ: Սնուցիչներից յուրաքանչյուրը դատարկվելու է եռաշերտ 

վիբրացիոն քարմաղի մեջ: Քարմաղի մանր արտադրանքը, որը 100% կազմում է մինչև 

19մմ մասնիկներ, թափվում է արտադրանքի փոխակրիչի վրա` վերգետնյա 

փոխակրիչ տեղափոխվելու նպատակով: Քարմաղի խոշոր արտադրանքը, որի 80% 

կազմում է մինչև 70մմ մասնիկներ, թափվում է խոշոր վիբրացիոն քարմաղի 

փոխակրիչի մեջ երկրորդային մանրացման փոխակրիչ տեղափոխվելու համար: 

Արտադրանքի փոխակրիչի և վերգետնյա փոխակրիչի միջև փոխանցման կետում 

գտնվող մանրացված հանքաքարի նմուշառ սարքը պարբերաբար նմուշ է վերցնելու 

արտադրանքի հոսքից`վերլուծության և մետալուրգիական հաշվետվողականության 

նպատակով:  

 
Երկրորդային մանրացման սնուցիչ փոխակրիչի օգնությամբ հանքաքարը 

տեղափոխվում է երկրորդային մանրացման սնուցիչ ձագար` 1600 տոննա օգտակար 

ծավալով: Երկու ժապավենային սնուցիչները քաշում են նյութը երկրորդային 

մանրեցման սնուցիչ ձագարից դեպի երկու երկրորդային ջարդիչները: Երկրորդային 

մանրացման համակարգը իրենից ներկայացնում է զուգահեռ ցիկլ, որը երկու 

կոնային ջարդիչների օգնությամբ պատրաստում է մոտ 80 տոկոս մինչև 35 մմ-ոց 

արտադրանք: Մանրացված հանքաքրը տեղափոխվում է ջարդիչի փոխակրիչ` 

նախնական մանրեցման շրջանակի արտադրանքի հետ քարմաղ ցիկնլ անցնելու 

համար: 

 
Մանրացման տարածքնապահովված է կամրջային վերամբարձիչով` սպասարկման 

համար, և փոշու հավաքման համակարգով` բոլոր փոխադրման կետերում 
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վնասակար փոշին նվազեցնելու նպատակով: 

Ստորև՝  Աղյուսակ3.7 ում  ներկայացված են ջարդիչ կայանի հիմնական 

սարքավորումները: 

 

 
Աղյուսակ3.7: Մանրացման կայանի սարքավորումների տեխնիկական բնութագրեր 

Անվանում Քանակ Մեկնաբանություն Տեսակ 

Առաջնային այտավոր 
ջարդիչ   

1 

342տ/ժ (չոր) 
Ջարդիչի 

պարամետրերP80 
91մմ 

Metso C-150 

Խոշոր հանքաքարի 
պահեստավորման 

ձագար  
1 

1600 տոննա 
պահեստավորման 

ծավալ  
Մանրամասնած չէ 

Երկրորդային 
վիբրացիոն քարմաղ  

3 
Հզորություն` 
1450 տ/ժ 
յուրաքանչյուրը 

Երկհարկանի, 3.65 մ x 8.5 մ 
վիբրացնող  

Երկրորդային 
ջարդիչի սնուցիչ 

ձագար  
1 

1600 տոննա 
պահեստավորման 

ծավալ  
Մանրամասնած չէ 

Երկրորդային 
փշրման կոնաձև 

ջարդիչ 
2 

Ծավալ 
(յուրաքանչյուրը): 

1341 տ/ժ. 
Կոնային ջարդիչ MP1250 
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Փոշեգոյացման վերահսկում 

 

Մանրացման, ինչպես նաև մաղման տեղամասերը գտնվելու են փակ 

շինություններում, որոնցից յուրաքանչյուրում տեղակայվելու են փոշու կլանման 

համակարգեր: 

 

Սնուցիչ ձագարներից և հոսքագծից փոշու արտանետումը նվազեցնելու համար 

դրանց մոտ, հոսքագծի երկայնքով, ինչպես նաև փշրման ու մաղման տեղամասերում 

տեղադրվելու են փոշեկլանիչներ: Փոշեհան համակարգի միջոցով փոշին հավաքվելու 

է և օդատարներով մղվելու դեպի կտորիցզտիչով համակարգով 

ապահովվածփոշեորսիչ: 

 

Առաջնային մանրացման տեղամասի սնուցիչ ձագարը չի տեղակայվելու փակ 

շինությունում և փոշեկլանիչներ չի ունենալու: Փոխարենը այստեղ օգտագործվելու են 

ջրի ցողացիրներ, որոնց օգնությամբ սնուցիչ ձագարից բարձրացող փոշին 

նստեցվելու է: Ցողացիրները համար ջուրը վերցվելու է մանրացման տարածքի 

նստվածքային ավազանից: 

 

Ձմեռային մաիսների ընթացքում հանքատար ճանապարհները և դրա շրջակա 

մակերեսը հիմնականում սառած են լինելու և ֆուգիտիվ փուշու արտանետումների 

վերահսկումը կատարվելու է մակերեսի պարբերական հարթեցման միջոցով, իսկ 

արտանետումներն աննշան կլինեն քանի որ սառած գետնի հալման ժամանակ դրանք 

խոնավ կլինեն:  

 

3.10 Հոսքագծով հանքաքարի փոխադրումը և կույտավորումը 

3.10.1 Տեղանքի նկարագրությունը 

Մանրացված հանքաքարը արտադրանքի փոխակրիչի միջոցով տեղափոխվում է 

քարմաղերից քարմաղ շենքի հյուսիսային եզրակետ: Մանրացված հանքաքարը 

տեղափոխվում է վերգետնյա փոխակրիչ, որը և տեղափոխում է դեպի մանրացված 

հանքաքարի լցակույտ և բեռնաթափման տարածք /տես Նկար 3.14/: Երեսուն տոննա 
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կշռողինքնաթափ բեռնատարերի միջոցով մանրացված հանքաքարը կհասցվի 

բեռնաթափման տարածքից դեպի տարրալվացման հարթակ, որը գտնվում է 0.3կմ – 

2.0կմ հեռավորության վրա` կախված թե որ փուլում է այն աշխատում: 

Փոխակրիչի միջոցով մանրացված հանքաքարը տեղափոխվում է տեսակավորման 

հանգույցի հյուսիսային հատված:  Մանրացված հանքաքարը այդ փոխակրիչից 

տեղափոխվում է վերերկրա փոխակրիչ, որի միջոցով հանքաքարը տեղափոխվում է 

դեպի արևմուտք` մանրացված հանքաքարի կուտակից 5.6 կմ ներքև մինչև 

բեռնաթափման տարածք (Նկար 3.13): Որտեղից էլ 30 տոննա տարողությամբ 

բեռնատարները 0.3-2կմ հեռավորությամբ հասցնում են մանրացված հանքաքարը 

տարրալվացման հարթակ: Հեռավորությունը կախված է այն փաստից, թե որ փուլի 

հարթակն է շահագործվում:   

 
Նկար 3.13: Բեռնատարների բեռնաթափման կայան և մանրացված հանքաքարիկույտ 
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3.10.2 Աշխատանքը 

 

Արտադրանքի փոխակրիչի վրա գտնվող մաղված արտադրանքը նմուշառվում է 

մանրացված հանքաքարի նմուշառու սարքով և տեղափոխվում է վերգետնյա 

փոխակրիչի վրա: Վերգետնյա փոխակրիչի օգնությամբ մանրացված հանքաքարը 

տեղափոխվում է մոտ 5.6 կմ հեռավորության վրա դեպի ներքև /700մ բարձրության 

անկում/դեպի մանրացված հանքաքարի լցակույտ: Վերգետնյա փոխակրիչը 

ապահովված կլինի ռեգեներատիվ փոխանցման համակարգով, որը կարտադրի մոտ 

3 ՄՎ էներգիա և որը կրկին կվերադարձվի էլեկտրական համակարգ:  

 
Մանրացված հանքաքարի լցակույտում առկա մանրացված հանքաքարը` 5000 

տոննա օգտակար ծավալով, հավաքում են լցակույտի տակից երեք սնուցիչների 

միջոցով, որոնք տեղափոխում են այն բեռնաթափման ձագարի սնուցիչ փոխակրիչի 

վրա: Բեռնաթափման ձագար տեղափոխելու ընթացքում, սնուցիչի  միջոցով, 

մանրացված հանքաքարին ավելացվում է գնդիկավոր կիր` 200 տոննանոց կրի 

կույտից: pH-ի սահմանված մակարդակն ապահովելու նպատակով կատարվելու են 

ավելացվող կիրի չափումներ:   

 
 

Բեռնաթափման ձագարով սնուցիչ փոխակրիչի օգնությամբ կիրով խառնված 

մանրացված արտադրանքը տեղափոխվում է 100-տոննա ծավալով բեռնաթափման 

ձագար: Ձագարը լցվելուն պես կանգնեցնում է սնուցիչները և բեռնաթափման սնուցիչ 

փոխակրիչը: Բեռնաթափման ձագարը նախատեսված է երեք բեռնատար լցնելու 

համար անհրաժեշտ ծավալն ապահովելու համար: Հանքաքարը դատարկվում է 

բեռնաթափման ձագարից բեռնատարի մեջ` գեյֆերային դարբասներով: Այնուհետ 

մանրացված հանքաքարը փոխադրվում է կույտային տարրալվացման 

հարթակ`դարսման և տարրալվացման նպատակով: 

 

Որպես կանոնավոր տեխսպասարկման ծրագրի մաս՝ վերգետնյա հոսքագծի տակից 

արտահոսքերը կանոնավոր կերպով կմաքրվեն: 
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3.11 Կույտային տարրալվացման հրապարակ 

Կույտային տարրալվացման գործընթացը ներառում է մանրացված հանքաքարի 

դարսում շերտերով տարրալվացման հարթակի 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 միջադիրի վերևում 

գտնվող դրենաժային համակարգ, որտեղ այն կհավաքվի դրենաժային խողովակների 

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

միջադիրից վերև:  

Երբ ցիանիդի լուծույթն անցնում է կույտի միջով, ոսկին (Au) և արծաթը (Ag) լուծվում 

են ցիանիդի լուծույթի մեջ (կազմելով մետաղային ցիանիդի իոններ): Այս լուծույթը 

կոչվում է «հարստացված լուծույթ» /ՀԼ/, երբ այն արդեն պարունակում է թանկարժեք 

մետաղներ: ՀԼ ցամաքեցվում է ինքնահոս եղանակով ԿՏՀ-ից փոխանցման 

խողովակներով դեպի տեխնոլոգիական ավազան: Տեխնոլոգիական ավազանում 

հավաքված ՀԼ մղվում է ԱԴՎ կայան` ոսկի և արծաթ կորզելու նպատակով: 

 

Կույտային տարրալվացման ֆիլտրատի մետաղական փորձաստուգումը ցույց է 

տալիս, որ կույտում առկա այլ մետաղները բավականին կայուն են լինելու: 

 

3.11.1 Տեղամասի նկարագրությունը և շահագործումը 

ԿՏՀ-ն գտնվելու է Ծրագրի տարածքի արևմտյան մասում, որը Գնդեվազ գյուղից դեպի 

հարավ մոտ 1կմ հեռավորության վրա է: Կույտային տարրալվացման հարթակից 

դեպի հյուսիս մոտ 600մ հեռավորության վրա գտնվող կաթի ֆերմայի կողքի մեկ 

տնային տնտեսությունից բացի,հիշյալ գյուղը լինելու է ԿՏՀ-ին ամենամոտ 

բնակավայրային կետը: Տարրալվացման հրապարակի զարգացումը իրականացվելու 
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է չորս փուլով հանքի շահագործման ընթացքում, և նրանում ըստ նախագծի 

տեղավորվելու է ընդհանուր առմամբ 104 մլն տոննա հանքանյութ: 

 

Կույտային տարրաալվացման հարթակըկառուցվելու է չորս փուլով՝ 1-4-րդ 

փուլերում համապատասխանաբար զբաղեցնելով մտավորապես 26հա, 20հա, 27հա և 

42հա մակերես, և այդպիսով1-4 փուլերի հարթակի ընդհանուր մակերեսը կկազմի 

115հա: Ամբողջությամբ կույտված 1-4 փուլերի տարրալվացման հարթակի նոմինալ 

տարողությունը 104 մլն. տ է, իսկ կույտի նոմինալ առավելագույն բարձրությունը 

հարթակի մակերեսից վերև կազմում է 120մ: Մերձատար ճանապարհների և 

նախատեսված աշխատանքային այլ անհրաժեշտ միջոցառումների (օր.՝ կույտի վրա 

լանջերի ստեղծում) կարող են մի փոքր նվազեցնել այս տարողությունը: 

 

Տարրալվացման հարթակի վրա հանքաքարի կույտը նախատեսվում է կուտակել երեք 

փուլով՝ 8 մ հաստություն ունեցող հորիզոնական շերտերով: Կույտի յուրաքանչյուր 

փուլի ծավալը, շերտերի քանակը, բարձրությունները և կույտման 

ժամանակացույցերը քննարկվում են ստորև: 

 

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

առաջին 4 շերտերը՝ մակերևույթից առավելագույն 1664մ նոմինալ բարձրությամբ: Այս 

փուլում կույտը կհավաքվի շահագործման առաջին տարվա ընթացքում: 

 

 Փուլ 1-ի կույտային հարթակից բացի, 2-րդ փուլի արդյունքում հարթակը կընդլայնվի 

լանջն ի վեր դեպի արևելք՝ լրացուցիչ 20,7 Մտ վեց հորիզոնական շերտերի միջոցով, 

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

ձևավորել մինչև շահագործման 3-րդ տարվա ավարտը: 

 

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: 
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4-րդ փուլի արդյունքում հարթակըկընդլայնվի լանջն ի վեր դեպի արևելք՝ լրացուցիչ 

11 շերտեր տեղադրելու միջոցով, մինչև 1856մ գագաթային նոմինալ բարձրություն: 

Փուլ 4-ի կույտի դասավորումը նախատեսվում է շարունակել մինչև շահագործման 

10-րդ տարվա ավարտը ապահովելով  104 մլն տոննա վերջնական ծավալ: 

 

 

ԿՏՀ-ի զարգացումն ըստ հատվածների ներկայացված է Նկար 3.15-Նկար 3.18-ում: 
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Նկար 3.14: 1-ին փուլի տարրալվացման հարթակի հատակագիծը և հանքաքարի տարրալվացման պլանը  
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Նկար 3.15: 1-2-րդ փուլերի տարրալվացման հարթակների հատակագիծը և հանքաքարի տարրալվացման պլանները  
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Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 3  
 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10  Էջ3.59 

 

 
Նկար 3.16: 1-3-րդ փուլերի տարրալվացման հարթակների հատակագիծը և հանքաքարի տարրալվացման պլանները 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 3  
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Նկար 3.17: 1-4-րդփուլերիտարրալվացմանհարթակների հատակագիծը ևհանքաքարիկույտերիսեկցիաները



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 3  
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Տարբերակ 10 Էջ3.61 

 

3.11.2 Կառուցում և շահագործում 
ԿՏՀ-ի շինարարությունը կսկսվի տեղանքը նախապատրաստելով` ապահովելով, որ 
տեղանքն ըստ պատշաճի համահարթեցվի և ցամաքուրդի վերահսկման 
համապատասխան համակարգերը տեղադրվեն: Մշակման ավազանը և 
հեղեղաջրերի կուտակման 1-ին ավազանը կկառուցվեն 1-ին փուլի հարթակի 
շինարարության ընթացքում(տես՝ Նկար 3.15), իսկ հեղեղաջրերի կուտակման 2-րդ 
ավազանը՝ 3-րդ փուլի հարթակի շինարարության ընթացքում(տես՝ Նկար 3.17), 
հեղեղաջրերի կուտակման 3-րդ ավազանը՝ 4-րդ փուլի հարթակի շինարարության 
ընթացքում(տես՝ Նկար 3.18):  

ԿՏՀ-ի շինարարության և շահագործման ողջ ընթացքում կիրականացվեն 

բնապահպանական միջոցառումներ: ԿՏՀ-ի բաղադրիչները մանրամասն 

ներկայացված են ստորև: 

 

Տեղամասի համահարթեցում 
ԿՏՀ-ն հարթավայրային տարածք է ևհարթավայրի լանջերն իջնում են դեպի հարավ-
արևմուտք: Հարթավայրի լանջերի թեքությունները հարթավայրի ստորին 
հատվածում` ստորին եզրի հարևանությամբ կազմում են 6%՝ աճելով մինչև 
առավելագույնը 55%-ի հարթավայրի վերին կողերում:   

Հանքաքարի կույտի կայունության ապահովման նպատակով տարրալվացման 
հարթակի լանջերն ի վար ձևավորվելու է 1% թեքության եզրային հանքաստիճան, որի 
համար պահանջվող լցանյութը տեղամասում տեղադրվելու է հարթավայրի 
հատակին՝ հարթակի ստորին եզրային հատվածում: Բացի կայունության 
նկատառումները,  եզրային հանքաստիճանը մեծ մակերես է ապահովում առաջին 
փուլի հարթակի վրա  հանքաքարի կույտի առաջին շերտի կույտման և 
տարրալվացման համար: Փուլ 1-ի հարթակի համար հողաշերտի համահարթեցումը 
ներառելու է հյուսիսարևմտյան լանջի կտրում` գծի համար միջադիր հիմք ստեղծելու, 
ինչպես նաև  Փուլ 1–իշրջանցիկ ավազանից ինքնահոս շրջանցիկ դրենաժային 
ջրատար կառուցելու համար: Փորված նյութը կօգտագործվի  ԿՏՀ կառուցման 
ժամանակ հետլիցքի համար: Փուլ 1-ի շրջանցիկ ամբարտակն ու շրջանցիկ ջրագիծը 
կառուցվելու են Փուլ 1-ի հարթակից դեպի հյուսիս և հյուսիսարևմուտք, 
համապատասխանաբար,հարթակը շրջապատող հյուսիսային հովտից անձրևաջրերի 
և ձնհալոցքային հոսքաջրերի հեռացման և տարրալվացման հարթակից ներքև 
գտնվող բնական դրենաժ ուղղորդման նպատակով:  Տարրալվացման հարթակի 
լանջերն ի վար կուտակման ավազանների կառուցման նպատակով կատարվելու են 
նաև հողափորման և հողալցման աշխատանքներ: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 3  
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ԿՏՀ շինարարության(տարրալվացման հարթակ, տեխնոլոգիական ավազան և 

հեղեղաջրերի ավազաններ) համար լցանյութի աղբյուր կարող են ծառայել 

կոնտակտային ջրի ավազանի փորման և մոտակա հանգույցների կառուցման պլանի 

շրջանակներում կատարվող հողակտրվածքները և ԿՏՀ սահմաններից դուրս 

տեղակայված այլ աղբյուրներ:  

 

Ակնկալվում է, որ բազալտային արմատական ապարների մեծ մասըփորելու համար 

պետք է կատարվի հորատման և պայթեցման աշխատանքներ Փուլ 1-ի հարթակի 

հյուսիսարևմտյան լանջի համահարթեցման գոտում: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 3  
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Նկար 3.18: Կուտակման ավազանների տվյալներն ու սեկցիաները 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 3  
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Դրենաժային ջրերի վերահսկում 
 
Հոսանքն ի վեր տեղակայված ավազաններից հեղեղաջրերը և ձնհալոցքային 

հոսքաջրերը տարրալվացման հարթակից ու կուտակման ավազաններից հեռացնելու 

նպատակով ԿՏՀ զարգացման փուլերից վերև կառուցվելու են դերիվացիոն 

ամբարտակ և երեք դերիվացիոն ջրանցքներ:  Բացի այդ, հոսանքն ի վեր 

տեղակայված ավազաններից անձրևաջրերը/ձնհալոցքային ջրերը տարրալվացման 

հարթակից հեռացնելու նպատակով կառուցվելու են բերմաներ ու հանքատար 

ճանապարհներ: Դերիվացիոն/ջրաթեքման համակարգերը նախագծվել են 

նվազագույնը 0.3մ վերջրյա սահմանով:  

 

Ստորերկրյա ջրերը/ենթամակերևույթի արտահոսքերը կուտակման ավազաններից 

ներքև դեպի կուտակման պարզարան տեղափոխելու համար խողովակներով 

ցամաքուրդային խրամուղիներից կազմված ստորգետնյա ցամաքուրդները 

կառուցվելու են տարրալվացման հարթակի և կուտակման ավազանների տարածման 

գոտու տարածքում գոյություն ունեցող դրենաժների և արտահոսքերի վայրերում: 

Ցամաքուրդային խողովակներում կուտակված ջուրն ուղղորդվելու է ստորգետնյա 

ցամաքուրդային համակարգի մոնիտորինգային պարզարան, որտեղ, վերահսկվելու է 

ջրի որակը ջուրը բացթողնելուց կամ տեխնոլոգիական գործընթացում 

օգտագործելուց առաջ: 

Մշակման լուծույթներով և անձրևաջրերով/ձնհալոցքային ջրերով հարթակը 

հեղեղելուց պաշտպանելու նպատակով տարրալվացման հարթակի եզրային բերմայի 

բարձրությունը կազմելու է 1.5մ, իսկ պարագծային բերմաներինը՝ 1մ: Լուծույթների և 

անձրևաջրերի հոսքերը կուտակվելու են հարթակի միջադիրից վերև կառուցված 

ցամաքուրդային խողովակաշարի միջոցով և ինքնահոս ուղղորդվելու են մշակման 

ավազան:  

 

 
Կույտային տարրալվացման հարթակ (ԿՏՀ) 
Տարրալվացման հարթակն ունենալու է կոմպոզիտային միջադիր համակարգ, որը 

բաղկացած է լինելու ՑԽՊԷ գեոթաղանթային միջնաշերտից, որի տակ տեղադրվելու է 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 3  
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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 կայունության նկատմամբ 

կրիտիկական եզրային հատվածում, տեքստուրայով, իսկ մնացած հատվածներում 

հարթ նյութ է:   

Հարթակի միջնաշերտից վերև լուծույթի հավաքման համար տեղադրվելու է 

ցամաքուրդային խողովակաշար 0.6մ նվազագույն հաստությամբ հատիկավոր 

ցամաքուրդային ծածկալցաշերտում, որը կազմված է լինելու հեշտ ցամաքեցվող, 

կարծր, հատիկային նյութից: Այս հատիկավոր նյութը բաղկացած է լինելու 

հիմնականում ցածր կարգի հանքաքարից, որը կստացվի ջարդիչ կայանում 

մանրացնելու արդյունքում: Ցամաքուրդային խողովակաշարի միջոցով կուտակվող 

լուծույթների և հեղեղաջրերի/ձնհալոցքային ջրերի արտահոսքերն ու ինֆիլտրացիոն 

հոսքերը ինքնահոս լցվելու են մշակման ավազան:  

Հարթակ և դեպի հանքաքարի կույտ կենդանիների մուտքը կանխելու համար 

տարրալվացման հարթակի պարագծով կառուցվելու է փակվող դարպասներով 

ցանցային ցանկապատ: Ցանկապատի մյուս նպատակը հանրության 

անվտանգության ապահովումն  ու հարթակի տարածք չլիազորված մուտքի 

կանխումն է: 

Կույտային հարթակի միջադիրը մանրամասն ներկայացված է Նկար  3.19-ում:  

 

Կուտակման ավազաններ 
ԿՏՀ-ի կուտակման ավազանները ներառելու են մաքրման և հեղեղաջրերի 

կուտակման 1-ին և 2-րդ և 3-րդ ավազանները: Կուտակման ավազանների չափերը 

նախագծվել են ըստ ծրագրի նախագծային չափանիշների`օգտագործելով ԿՏՀ ջրի 

հաշվեկշիռի հաշվարկման տվյալները: Մաքրման և անձրևաջրերի կուտակման 1-ին 

ավազանը կառուցվելու է 1-ին փուլի հարթակի կառուցման ընթացքում, իսկ 2-րդ 
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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:  

 

Մաքրման ավազանը նախատեսված է այնպես, որ պարունակի. 

 

  լուծույթի 8 ժամ նորմալ հոսքի ժամանակ, 

  պոմպի խափանման կամ հոսնքազրկման դեպքում, հանքաքարի կույտից 

արտակարգ ցամաքեցման հոսքի լուծույթի24 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: 

Հեղեղաջրերի ավազան 1-ը նախագծված է այնպես, որ տեղավորի 

  Խոնավ տարվա կլիմայական պայմաններում Փուլ 1-2ի հարթակի համար 

կանխատեսվող ջրի գումարային ավելցուկային առավելագույն 

ծավալըառանց ավելցուկային ջրի ծավալի, որը կարող է պահվել մշակման 

ավազանում, 

   Սովորական տարվա կլիմայական պայմաններում Փուլ 1-4ի հարթակի 

համար կանխատեսվող ջրի գումարային ավելցուկային առավելագույն 

ծավալը հանած ավելցուկային ջրի ծավալը, որը կարող է պահվել մշակման 

ավազանում:  
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Հեղեղաջրերի 2-րդ ավազանը նախագծվել է այնպես, որպեսզի տեղավորի 1-3 

փուլերի հարթակի կառուցման համար, տիպիկ խոնավ տարվա կլիմայական 

պայմաններում ակնկալվող ջրի գումարային ավելցուկային ծավալը՝ առանց 

Հեղեղաջրերի ավազան 1-ի տարողության և ջրի գումարային ավելցուկային այն 

ծավալը, որը կարող է կուտակվել մաքրման ավազանում: 

Հեղեղաջրերի 3-րդ ավազանը նախագծվել է այնպես, որպեսզի տեղավորի 1-4 

փուլերի հարթակի կառուցման համար  ջրային հաշվեկշռի հաշվարկման 

արդյունքներով կանխատեսված տիպիկ խոնավ տարվա կլիմայական պայմաններում 

ակնկալվող ջրի առավելագույն գումարային ավելցուկային ծավալը՝ առանց  

Հեղեղաջրերի ավազան 1-ի տարողությունը, Հեղեղաջրերի ավազան 2-ի 

տարողությունը և ջրի գումարային ավելցուկային այն ծավալը, որը կարող է 

կուտակվել մաքրման ավազանում: 

Ուժեղ փոթորիկների և էներգամատակարարման ընդհատումների ժամանակ, 

հեղեղաջրերի ավազաններից ջրի հեռացման նպատակով ավազաններում 

տեղադրվելու են վթարային պոմպեր և էներգիայի մատակարարման ինքնուրույն 

համակարգեր, որոնց նպատակը ավազանի հեղեղման պատճառով բնական դրենաժ 

ավելցուկային ջրի արտահոսքի կանխարգելումն է:   

Մաքրման ավազաններն ունենալու են երկշերտ` վերին (առաջնային) և ստորին 

(երկրորդային)  գեոթաղանթներից բաղկացած բարդ միջադիր պաշտպանիչ 

համակարգ՝ հոսակորստի հավաքման և վերականգնման միջանկյալ համակարգի 

(ՀՀՎՀ) շերտով, որի տակ տեղադրված է նվազագույնը 0.3մ հաստության սեղմված 

թույլ ջրաթափանց   հողային միջնաշերտ: Ստորին գեոթաղանթը լինելու է 1.5-մմ (60-

միլ) հարթ ԲԽՊԷ, իսկ վերինը՝ 2-մմ (80-միլ) վերին հատվածում ձգման համար 

նախատեսված բարձր խտության պոլիէթիլենային ԲԽՊԷ  

միակողմանիտեքստուրայով: Երկու գեոթաղանթների միջև գնտվող ՀՀՎ համակարգը 

լինելու է ջրաթափանց գեոկոմպոզիտ (ցամաքուրդային ցանց), որը կապվելու է 

ավազանի ՀՀՎՀ պարզարանին: Գեոկոմպոզիտը լինելու է      5-մմ (200-միլ) 

հաստությամբ երկու կողմերից ջերմակայունության նպատակով չգործված 

գեոտեքստիլով մակաշերտված 270-գր/մ2(8-oz/yd2) գեոցանց: Եթե վերին 

գեոթաղանթից երբևէ տեղի ունենա արտահոսք, այն կհոսի գեոկոմպոզիտի միջով 

դեպի տարրալվացված նյութի հավաքման և վերականգնման համակարգի հոր, 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 3  
 

ZT520088 
Մայիս  2016թ. 

Տարբերակ 10  Էջ3.68 

 

որտեղ այն կհեռացվի պոմպի միջոցով: Եթե վերին գեոթաղանթից երբևէ տեղի 

ունենա արտահոսք, այն կհոսի գեոկոմպոզիտի միջով դեպի տարրալվացված նյութի 

հավաքման և վերականգնման համակարգի հոր, որտեղ այն կհեռացվի պոմպի 

միջոցով: ՀՀՎ համակարգի այս նախագծի նպատակը ստորին գեոթաղանթի վրա 

հիդրավլիկ ճնշման կանխումն է, դրանով իսկ հեռացնելով ցանկացած այնպիսի 

շարժիչ ուժ, որը կարող է հոսակորուստների առաջացման պատճառ դառնալ: 

Անձրևաջրերի 1-ին ավազանը սկզբնական շրջանում ունենալու է մեկ գեոթաղանթով 

կոմպոզիտ միջադիր համակարգ: Գեոթաղանթը լինելու է 2-մմ (80-միլ) հաստության 

միակողմանի շ (ԲԽՊԷ)՝ վերևի հատվածում ձգման համար նախատեսված 

տեքստուրայով, որի տակ տեղադրվելու է առնվազն 0.3մ հաստության թույլ 

ջրաթափանց հողային միջնաշերտ: 3-րդ փուլի հարթակի կառուցման ժամանակ 

ավազանը ծածկվելու է կրկնակի գեոթաղանթով, իսկ երկու գեոթաղանթների միջև 

տեղադրվելու է ՀՀՎ համակարգի գեոկոմպոզիտը: Ավելացված վերին գեոթաղանթը 

լինելու է 2-մմ (80միլ) միակողմանի ձգման նպատակով վերին հատվածում 

տեքստուրայով ԲԽՊԷ, իսկ գեոկոմպոզիտը՝ 5-մմ (200միլ) հաստությամբ երկու 

կողմերից ջերմակայունության նպատակով չգործված գեոտեքստիլով մակաշերտված 

270-գր/մ2(8-oz/yd2) գեոցանց: 

Հեղեղաջրերի 2-րդ և 3րդ ավազանները ունենալու են միակողմանի գեոթաղանթից 

բաղկացած կոմպոզիտ միջադիր համակարգ: Գեոթաղանթը լինելու է 2-մմ (80միլ) մեկ 

կողմում տեքստուրայով ԲԽՊԷ գեոթաղանթ` ձգման նպատակով վերին հատվածում 

տեքստուրայով, որի տակ տեղադրվելու է առնվազն 0.3մ հաստության թույլ 

ջրաթափանց հողային միջնաշերտ:  

Կուտակման ավազանների լուծույթների հասանելիությունը կենդանիների համար 

սահմանափակելու համար դրանց պարագծի շուրջ կառուցվելու է փակվող 

դարպասներով ցանցային ցանկապատ: Ցանկապատը ապահովելու է հանրության 

անվտանգությունը` չլիազորված մուտքը կանխելու եղանակով: 

Կուտակման ավազանների միջադիրի վերաբերյալ մանրամասները ԿՏՀ 2014 

իրագործելիության նախագծից ներկայացված եմ Նկար 3.20-ում: 
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Բնապահպանական միջոցառումներ 

Շրջակա միջավայրի, վայրի բնության, մակերևութային ջրերի  և ստորերկրյա ջրերի 

վրա հնարավոր ազդեցությունների նվազեցման նպատակով ԿՏՀ շինարարության 

ընթացքում ներառվելու են շրջակա միջավայրիմոնիթորինգի և պահպանության 

ստորև ամփոփված միջոցառումները. 

1. Հոսանքն ի վեր տեղակայված ավազաններից հեղեղաջրերը և 

ձնհալոցքային հոսքաջրերը ԿՏՀ-ից ու կուտակման ավազաններից 

հեռացնելու նպատակով դերիվացիոն համակարգերի կառուցում 

2. Ստորերկրյա ջրերը/ենթամակերևույթային արտահոսքերը ԿՏՀ և 

հավաքման ավազանի տարածքից դեպի ներքև` պարզարան տեղափոխելու 

համար ստորգետնյա ցամաքուրդների կառուցում: Պարզարանում ըստ 

անհրաժեշտության կկատարվի ստորգետնյա ցամաքուրդների ջրի որակի 

մոնիտորինգ  

3. Հարթակի համար գեոթաղանթից և դրա տակ տեղադրված սեղմված թույլ 

ջրաթափանց հողային միջադիրց կամ ԳԿՄ –ից բաղկացած կոմպոզիտ 

միջադիր համակարգի տեղադրում 

4. Հարթակի կոմպոզիտ միջադիր համակարգի վերևում ցամաքուրդային 

խողովակաշարից և լուծույթների կուտակումը խթանելու ու միջադիրի վրա 

հիդրավլիկ ճնշումը ստատիկ պահելու նպատակով նախագծված  հատիկավոր 

միջին շերտից բաղկացած մաքրման լուծույթների և 

հեղեղաջրերի/ձնհալոցքային ջրերի կուտակման և  ցամաքուրդային 

համակարգի կառուցում 

5. Հարթակի տարածքում մեծ տրամագծով ցամաքուրդային խողովակների տակ 

հակամաշիչ շերտի տեղադրում, որի նպատակը խողովակի շարժման 

արդյունքում հարթակի գեոթաղաթային միջնաշերտին հասցվող հնարավոր 

վնասի և մաշման կանխումն է 

6. Հարթակի զարգացման տարբեր փուլերում անձրևաջրերի/ձնհալոցքային 

ջրերի ամբարման նպատակով նվազագույնը 1,5մ բարձրությամբ եզրային 

առափի և 1մ պարագծային առափների կառուցում: 

7. Հարթակի եզրային առափի, պարագծային առափների, փուլային առափների 

գագաթային և հանքաքարի կույտի եզրային  բարձրությունների միջև 
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նվազագույնը4մ տարածքի նախատեսում՝ շահագործման ընթացքում 

առաջացած վթարային պայմանների դեպքում հեղուկների արտահոսքի ռիսկի 

նվազեցման նպատակով  

8. Ընտանի կենդանիների մուտքը հարթակ կանխելու նպատակով տարածքի 

ցանկապատում  

9. Մաքրման ավազանի նախագծային այնպիսի չափեր, որպեսզի հնարավոր լինի 

դրանում կուտակել նորմալ աշխատանքային հոսքերի -ժամանակ և վթարային 

պայմաններում հանքաքարի կույտից հոսող արտահոսքերը  

10. Անձրևաջրերի կուտակման ավազանների նախագծային այնպիսի չափեր, 

որպեսզի հնարավոր լինի դրանցում կուտակել ԿՏՀ տարածքների 

անձրևաջրերը/ձնհալոցքային վարարաջրերը՝  չափերը  նախագծելով 

հիմնվելով տիպիկ խոնավ տարվա կլիմայական պամանների համար ԿՏՀ 

ջրային հաշվեկշիռի հաշվարկման վրա  

11. Մաքրման ավազանն ունենալու է կրկնակի` վերին (առաջնային) և ստորին 

(երկրորդային)  գեոթաղանթներից բաղկացած բարդ միջադիր պաշտպանիչ 

համակարգ՝ հոսակորստի հավաքման և վերականգնման միջանկյալ 

համակարգի (ՀՀՎՀ) շերտով, որի տակ տեղադրվելու է առնվազն 0.3մ 

հաստության սեղմված թույլ ջրաթափանց հողային միջնաշերտ 

12. Անձրևաջրերի 1-ին ավազանը սկզբնական շրջանում ունենալու է մեկ 

գեոթաղանթով կոմպոզիտ միջադիր համակարգ: 3-րդ փուլի հարթակի 

կառուցման ժամանակ, երբ 3-րդ և 4-րդ փուլերի հարթակի շահագործման 

ժամանակ միջին կլիմայական պայմաններում մաքրման լուծույթներով այս 

ավազանի հեղեղման վտանգ առաջանա, այն ծածկվելու է կրկնակի 

գեոթաղանթով, իսկ երկու գեոթաղանթների միջև տեղադրվելու է ՀՀՎ 

համակարգի գեոկոմպոզիտը: 

13. Հեղեղաջրերի 2-րդ ավազանը և Հեղեղաջրերի  Ավազան 3-ը ն ունենալու է 

միակողմանի գեոթաղանթից և  դրա տակ տեղադրված  սեղմված թույլ 

ջրաթափանց հողային միջնաշերտից բաղկացած կոմպոզիտ միջադիր 

համակարգ 

14. Կուտակման ավազանների, ստորգետնյա ցամաքուրդային խողովակների 

գեոթաղանթային միջնաշերտի վերևում և պարզարանի անկյունային 
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հատվածներում հակամաշիչ շերտի տեղադրում՝ խողովակի շարժման և 

պոմպով ջրի մղման արդյունքում հասցված վնասներից գեոթաղանթը 

պաշտպանելու համար  

15. Անձրևաջրերի կուտակման ավազանների  վրա վթարային պոմպերի և 

էներգիայի մատակարարման ինքնուրույն համակարգերի տեղադրում, որոնց 

նպատակը ավազանի հեղեղման պատճառով բնական դրենաժ ավելցուկային 

ջրի արտահոսքի կանխարգելումն է 

16. Ավազանների պարագծային ցանկապատում՝ կենդանիների մուտքի 

կանխարգելման նպատակով, և 

17.  «Թռչունների լողագնդակների»   կիրառում, որպեսզիթռչունները կուտակման 

ավազաններից չխմեն ցիանիդ պարունակող լուծույթներ, 

18. Շահագործման ընթացքում և փակումից հետո ստորորկրյա ջրերի որակի 

վերահսկման նպատակով ԿՏՀ ամբողջ տարածքում մոնիտորինգային հորերի 

տեղադրում: 

 

3.11.3 Աշխատանքը 

 

Հանքաքարը փռվելու է մոտավորապես 8 մ լայնություն ունեցող հորիզոնական 

շերտերով, այնպես, որ վերջնական կույտի լայնությունը ցանկացած կետում լինի 120 

մ (մոտավորապես` 15 շերտ):  Կույտային տարրալվացումն իրենից ներկայացնում է 

նատրիումի ցիանիդի ակտիվ լուծույթի քսում վերոհիշյալ շերտերի վրա: Անցնելով 

կույտի միջով` ցիանիդի լուծույթը կապում է հանքանյութում պարունակվող ոսկին ու 

արծաթը: 

 

Ձմռանը Ծրագրի տարածքում ցածր ջերմաստիճանի պատճառով անհրաժեշտ կլինի 

միջոցառումներ ձեռնարկել, որպեսզի կույտի վրա լցվող տարրալվացման լուծույթը 

չսառչի և տարրալվացման ու լուծույթով մշակման ցիկլը չընդատվի: Այդ 

միջոցառումները կարող են ներառել ստորև նշվածներից մեկը կամ մի քանիսը.   

 

 

  աղքատացված լուծույթի բաքի տաքացում և/կամ ջերմամեկուսացում, 
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  հանքաքարի կույտի ծածկաշերտի տեղադրում կաթոցիչ համակարգից վերև՝ 

թաղված սովորաբար 0.5մ խորությամբ բուլդոզերով փորված փոսերում,  

  մշակման ավազանի պաշտպանություն սառչելուց՝ օրինակ՝ ջերմության 

կորուստը նվազեցնելու նպատակով թռչունների լողագնդակների տեղադրում 

ավազանի մակերեսին:   

 

3.11.4 Նախագծի ամփոփ նկարագիր 
ԿՏՀ-ի տեղանքի, ներառյալ կույտային տարրալվացման հարթակի և կուտակման 

ավազանների համար տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ինժեներական 

վերլուծություններ են իրականացվել 2014թ-ին: 2015թ-ինկատարվել են լրացուցիչ 

ինժեներական վերլուծություններ և նախագծեր ԿՏՀ-ի համար, ինչպես նաև 

վերանայվել են տարրալվացման հարթակի ու կուտակման ավազանի նախագծերը: 

Տարրալվացման հարթակը կկառուցվի չորս փուլով և փուլավորված կուտակման 

ավազանները ներառելու են մաքրման ավազանը, հեղեղաջրերի 1-ին(Փուլ 1- 

հարթակի կառուցում),  հեղեղաջրերի 2-րդ (Փուլ 3-ի հարթակի կառուցում) և 

հեղեղաջրերի 3-րդ ավազանները(Փուլ 4-ի հարթակի կառուցում): Վերլուծության և 

նախագծման աշխատանքի հիմնական տարրերը և դրանց արդյունքները ընդհանուր 

ներկայացվել հետևյալ կերպ. 

 

  ԿՏՀ տարածքում գեոտեխնիկական հետախուզությունը ներառելու է  

հետախուզական հորեր, հորատանցքեր և կառուցվածքային հորեր,  

  երկրաբանատեխնիկական լաբորատորիայի փորձաստուգում ԿՏՀ-ի տեղամասից 

վերցված նյութերի նմուշներով, որի արդյունքում հստակեցվեցին վերլուծության և 

նախագծման գործողություններում օգտագործվող պարամետրերը, 

  կլիմայի վերաբերյալ առկա տվյալների մշակում, որոնց արդյունքում ստացվեցին 

վերլուծության և նախագծման գործողություններում օգտագործվող տեղումների և 

գոլորշիացման վերաբերյալ տվյալները, 

  ԿՏՀ-ից և կուտակման ավազաններից հոսանքն ի վար տեղակայված ջրհավաք 

ավազաններից հեղեղաջրերի հոսքերի համար դերիվացիոն համակարգերի 

նախագծում, 
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  ԿՏՀ-ի և հանքաքարի կույտի չափորոշում, հատակագծի և թեքության աստիճանի 

պլանի մշակում և փուլավորում՝ կույտի  անհրաժեշտ զանգվածի (տոննաներով) և 

կույտավորման անհրաժեշտ ժամանակացույցի համապատասխան՝ ապահովելով 

անհրաժեշտ կայունություն և ջրահեռացում, 

  ԿՏՀ-ի և հանքաքարի կույտի լանջի կայունության վերլուծության իրականացում, 

որը հանգեցրեց ստատիկ և սեյսմիկ ծանրաբեռնվածության պայմաններում 

ընդունելի կայունության, 

  ԿՏՀ-ի համար ջրի հաշվեկշռի կազմում, որը հանգեցրեց արտադրությունում ջրի 

ծախսի և անհրաժեշտ լրաջրի ծավալների կանխատեսման, 

  կուտակման ավազանների  չափորոշում, հատակագծի և թեքության աստիճանի 

պլանի մշակում և փուլավորում՝ ջրային հաշվեկշռի հաշվարկներով 

կանխատեսված լուծույթի պահեստավորման և արտադրությունում ջրի ծախսի 

անհրաժեշտ ծավալներին համապատասխան, 

  մշակման և հեղեղաջրերի ավազանների տեխնիկական նախագծերի ապահովում, 

ներառյալ գագաթները, ամբարտակները, լանջերը, պարզարանները և միջադիր 

համակարգերը: 

  ԿՏՀ-ի փուլերի համար նյութերի քանակների հաշվարկ և կապիտալ ծախսերի 

նախահաշիվների կազմում, 

  տարրալվացման հարթակի և կուտակման ավազանների համար տեխնիկական 

մասնագրերի տրամադրում: 

 

3.12 Ադսորբցիա-դեսորբցիա-վերականգնման (ԱԴՎ) արտադրամաս 

3.12.1 Տեղամասի նկարագրություն 
Արտադրական տեղամասը ներառում է Ադսորբցիա – Դեսորբցիա – Վերականգնման 

արտադամաս, զտման և ռեագենտների համալրման և առաpման համակարգեր: ԱԴՎ 

կայանը տեղադրվելու է տեխնոլոգիական ավազանից դեպի հարավ-արևմուտք` ԿՏՀ 

ծայրամասում: ԱԴՎ կայանի ողջ տարածքը նախատեսվում է մեկուսացնել` 

արտահոսքերն ու կայանից առաջացող ամեն տեսակի հեղեղումները բացառելու 

նպատակով, այն միացվելու է տեխնոլոգիական ավազանին, որը տեղակայված է 

ԱԴՎ-ն կայանից հյուսիս-արևմուտք: 
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Նշված կայանում կատարվում է թանկարժեք մետաղների կորզում ՀԼ-ից 

ակտիվացված կոկոսային ածուխի մեջ` հանդիպակաց հոսքում ածխային 

աշտարակների օգագործմամբ: Թանկարժեք մետաղներով բեռնվելուց հետո ածուխը 

շարժվում է աշտարակներից դեպի շերտավոր անոթներ, որտեղ բարձր 

ջերմաստիճանի և ճնշման պայմաններում 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 առանձնանում են նստվածքի տեսքով, լուծույթը 

ֆիլտրվում է և մնացորդը չորացվում, ռետորտավորվում է և ստացվում է  

մնացորդային սնդիկ, որը պահպանվում է որպես կողմնակի արտադրանք 

վերավաճառման նպատակով: Չորացված խառնուկը խառնվում է բովախառնուրդին 

և հալեցվում` դորե ձուլվածքներ ստանալու համար, Այնուհետ դորե ձուլվածքները 

տեղափոխվում են ձուլարան հետագա զտման: ԱԴՎ ցիկլը թթվային լվացման 

եղանակով վերաակտիվացնում է նաև ածուխը և ռեգեներացման վառարանը` 

աշտարակներում մետաղները կլանելու ածխի կարողությունը պահպանելու 

նպատակով: Ռեակտիվանալուց հետո, ածուխը վերադարձվում է ածխային 

աշտարակ որպես թարմ ածուխ: 

 

Այս հանգույցներում ռեագենտ երկրորդային մեկուսացման միջոցառումները 

մանրամասն ներկայացված են Բաժին 3.13.5-ում: ԱԴՎ կայանի պատկերը 

ներկայացված է Նկար 3.20-ում: 

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 3  
 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10  Էջ 3.75 

 

 
Նկար 3.19.ԱԴՎ կայանի տեղամաս. Տեղանքի հատակագիծ 
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3.12.2 Կառուցում 

ԱԴՎ կայանի նախագիծը ներառում է կրկնակի մեկուսացման համակարգեր, այնպես 

որ արտահոսքերը կհավաքվեն կամ կվերաուղղվեն դեպի ԿՏՀ: Նախագծման այս 

հիմնական մոտեցմամբ ապահովվում է ցիանիդ պարունակող լուծույթների պատշաճ 

վերահսկումը՝ կանխելով շրջակա միջավայր ցիանիդի որևէ արտահոսք:  

 

3.12.3 Աշխատանքը 
 

Հագեցված տարրալվացման լուծույթը /ՀԼ/ պոմպերով մղվում է վերամշակման 

ավազանից դեպի ադսորբցիայի սնուցիչճնշման 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  ցիկլով, այնուհետ 

դատարկվում ածխային աշտարակ 5-ից ածխի պաշտպանիչ ցանցի վրայով  

աղքատացվածլուծույթի բաքի մեջ: 

 
Այնուհետ ածխային աշտարաների 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-ինաշտարակից 

պոմպամղվում է կորզման աշտարակ դեսորբցիայի համար, կամ թթվային լուծույթով 

լվացման աշտարակ: CIC ցիկլի ընթացքում վերջին 5-րդ աշտարակում ավելացվում 

էթարմ 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:  
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Ածխից մետաղների կորզումը /դեսորբցիան/ կատարվում է Անգլո-Ամերիկյան 

հետազոտական լաբորատորիաների մեթոդով, որը հարմարեցված է այնպես որ 

թթվային լուծույթով լվացումը կատարվի դեսորբցիայից առաջ կամ հետո: Թթվային 

լուծույթի օգնությամբ ածխի մակերեսից հեռացվում են ոչօրգանական 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 ժամվո ընթացքում:  

 

Թթվային լվացումից հետո, ածուխը լվացվում է ջրով, որպիսզի բացառվի թթուների և 

քլորիդների ներթափանցումը շերտավոր օղակ: Այդ ցիկլի ավարտից հետո ածուխը 

պոմպամղվում է կամ դեսորբցիայի աշտարակ, ածխի ջրազրկման ցանցկամ 

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:  

 
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 համարնախատեսված բաքը: Խոշորները 

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

 

Պտտուտակային սնուցիչի օգնությամբ կատարվում է պտտվող վերաակտիվացման 

վառարան թափվող ածխի չափավորում: Ածխի մակերեսից օրգանական 
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նստվածքների հեռացումը կատարվում է բարձր ջերմաստիճանի գոլորշիով` 550-700 

աստիճան Ցելսիումի պայմաններում, վերականգնողական միջավայրում: 

Վառարանից ստացվող արտադրանքը մեկուսացվում է ջրի տակ բուֆերային 

տարայով` թթվածնի ներթափանցումը համակարգ բացառելու նպատակով:   

Վառարանից դուրս եկող ածուխըմարվում է ածխի մարման բաքում, հետո այն 

պոմպամղվում է ածխի ջրազրկման ցանց/քարմաղ` 12 mesh 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:   

 

Ձուլման գործողությունները կատարվում են ապահով ձուլարանում, որտեղի մուտքը 

սահմանափակված 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: Այդ 

հագեցած լուծույթը պոմպամղվում է  վերակորզման համար նախատեսված հագեցած 

լուծույթի բաքից դեպի Merrill-Crowe շրջապտույտ: Ֆիլտրման սնուցիչ պոմպից հետո և 

ցինկի խառնուրդիներհոսքային տարածումից առաջլուծույթին ավելացվում է ցինկի 

փոշի: Ոսկու և արծաթի մասնիկները արագորեն թափվում են նստվածքի տեսքով` 

մինչև նստվածքային ֆիլտրեր հասնելը: Այդ հագեցած լուծույթը պոմպամղվում է 

երկշերտաշրջանակային նստվածքային ֆիլտրերիմիջոցով: Ֆիլտրատը հոսում է 

դեպի ֆիլտրատի բաքը և այնուհետ վերամշակվում և մղվում աղքատացված լուծույթի 

բաք:   

 

Ֆիլտրված նյութը հավաքվում է ռետորտային վառարարկղերում և տեղափոխվում 

սայ;լակառքով սնդիկի ռետորտային տարածք: Սնդիկի ռետորտային համակարգը 

տեղադրված է հանքի շահագործման ընթաքում առաջացող հնարավոր սնդիկը 

որսալու և հայտնաբերելու համար: Այդ ռետորտային փաթեթի միջոցով, որը 
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նախագծված է մատակարարի կողմից, կատարվում է սնդիկի կորզում ֆիլտրատի 

միջից` աստիճանաբար տաքացնելով այն մինչև 600-700◦C: Ռետորտային 

վառարանում 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: 

 

3.13 Ջրօգտագործում 

Ծրագրի համար օգտագործվող ջուրը դասակարգվելու է հետևյալ կատեգորիաների. 

 

  խմելու ջուր` վերցվում է ջրամատակարարներից կամ մաքրվում տեղում մինչև 

սահմանված չափանիշները, 

  տեխնիկական ջուր` ԿՏՀ-ի փակ ցիկլում շրջանառվող և պարբերաբար մաքրվող 

ջուր, 

  շինարարական ջուր՝ շիանարարական փուլում օգտագործվող ջուր, 

  կոնտակտային ջրեր` Ծրագրի տարրերի հետ շփման մեջ մտած ջրեր, որոնք բացի 

կախյալ պինդ մասնիկների աճից այլ ազդեցություն կարող են ունենալ ջրի որակի 

վրա 

  ոչ-կոնտակտային ջուր. այն ջուրն է, որը շփում ունի բացահանքերից, ԴԱԼ-ից և 

տարրալվացման կույտից հեռու գտնվող ենթակառուցվածքների հետ: 

Ենթակառուցվածքը ներառում է մերձատար ճանապարհը և հոսքագծի միջանցքը:  
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3.13.1 Նպատակներ 
Ջրօգտագործման հետ կապված հարցերում Ծրագրի հիմնական նպատակը 

կայանում է ջրի ծախսի պակասեցման, հնարավորությունների սահմաններում փակ 

ցիկլով ջրի օգտագործման, ինչպես նաև գետերի և բնական ավազանների մեջ լցվող 

արտահոսքերի մաքրման և բնապահպանական պահանջներին բավարարող որակի 

ապահովման մեջ:  

 

Աղյուսակ 3.7-ում ներկայացված են Ամուլսարի ծրագրի կոնտակտային ջրերի 

պահեստավորման տարողությունները: 

 

Աղյուսակ3.8: Ամուլսարի ծրագրի կոնտակտային ջրերի պահեստավորման 

տարողությունները 

Ավազան 
Ծավալ (մ3) միջակայքն արտացոլում է 

փուլերը 

Մեքենաների նորոգման 

արհեստանոցի պահեստ  
1000 

ԴԱԼ-ի ստերինավազան (PD-7) 6500 կամ 23,000 

Կոնտակտային ջրերի ավազան 

(PD-8) 
200 000- 1 280 000 

Հեղեղաջրերիավազան 1-4 42 000 – 630 000 

   

Կոնտակտային ջրերի ավազանները չափերը նախագծվել են 100 տարի 24 ժամ 

հոսող հեղեղաջրերի տեղավորման նպատակով: Դրանք նաև այնպես են 

նախագծվել, որ տեղավորեն զգալիորեն խոնավ և ձգձգվող եղանակներին հոսող 

հեղեղաջրերը:  

 

Ծրագրի ընթացքում Որոտան գետի և Սևանա լճի պաշտպանությունը հիմնական 

սկզբունքներից է: Այդ նպատակի համար բոլոր քիմիական նյութերի պահեստներն ու 

հանքի տեխնոլոգիական գործընթացների հանգույցները տեղակայվելու են Սևանա 

լճի  անմիջական ազդեցության տարածքից դուրս: Հարկ է նշել, որ բացահանքերը, 

ԴԱԼ-ն ու մանրացման կայանը այդ տարածքում են, բայց դրանցում հանքանյութի 
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մշակման գործունեություն չի իրականացվում:   

 

 

Ծրագրի օբյեկտների ջրամատակարարումը շահագործման փուլում իրականացվելու 

է Արփա գետից: Առաջարկվող ջրառի կետը ներկայացված է Նկար 3.1-ում: 

Պոմպակայանից ջուրը 250 մմ-անոց խողովակով մղվելու է ԱԴՎ արտադրամասում 

տեղադրված մաքուր ջրի ավազաններ: Երկրորդային մատակարարման ջուրը, որը 

կմատակարարվի Ամուլսար լեռան վրա գտնվող նստվածքային ավազաններից, 

կօգտագործվի բացահանքում, մերձատար ճանապարհների վրա և ջարդիչ կայանում 

ցողացիրներով փոշու նստեցման համար:  

 

Ցիանիդի լուծույթը շրջանառվելու է ԿՏՀ-ի, լուծույթի կուտակման ավազանների և 

ԱԴՎ արտադրամասի միջև (այսինքն՝ շրջանառությունը կլինի փակ ցիկլով), և որևէ 

կետում հեղուկի արտահոսք այս փակ համակարգից չի լինելու: Ջրի կորուստը 

տարրալվացման համակարգում կարող է պայմանավորված լինել միայն 

գոլորշիացումով:  

 

Շինարարաության ընթացքում, ջրի պահանջարկ է դիտարկվելու  աշխատակիցների 

ճամբարի, փոշու նստեցման, հողային աշխատանքների և ցեմենտի արտադրության 

համար: Ծրագրի առաջընթացին զուգահեռ շինարարական ջրի մեծամասնությունը 

բերվելու է հետևյալ աղբյուրներից.  

i) Արփա գետ  – ժամանակավոր եւ մշտական մատակարարաման և 

տեղափոխում համակարգեր; 

ii) Բենիկի լճակ; և  

iii) Գոյություն ունեցողև նոր լճակներ, ինչպիսին են` D-1 PD-14, և PD-15: PD-15-ը C-1 

ջրանցքի երկայնքով լցվում է PD-14: PD-14 /15-ից ջուրն առաջանում է ձնհալից և 

անձրևաջրերից: Նմանապես, PD12-ը սնվելու  է ձնհալոցքային ջրերով: D-1 

ամբարտակը դերիվացիոն կառույց է, որն ուղղորդում է վերին խաթարված 

տարածքներից  եկող ջրերը և կատարում է նստվածքների վերահսկման 

գործառույթ, ինչպես նաև շինարարության ընթացքում պշատպանում է ԿՏՀ 

հարթակը:  
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Ջրօգտագործման ու աշխատանքային ջրի ամփոփագիրը ներկայացված  է 3.9 

աղյուսակում (Հավելված 6.10.1, տեղամասի ջրային ընդհանուր հաշվեկշիռի 

մանրամասն վերլուծության համար): 

Նստվածքների վերահսկման ավազանները կառուցվելու  են շինարարության փուլի 

վաղ շրջանում` Մակերևութային ջրերի կառավարման պլանի շրջանականերում, որի 

նպատակը խաթարված տարածքներից եկող նստվածքների կառավարումն է: 

Աղյուսակ 3.9-ում ցուցադրված է ջրօգտագործումը շինարարաության փուլի 

ընթացքում:  

 

Աղյուսակ 3.9  Աշխատանքային ջուրը շինարարաության փուլի ընթացքում 

Առարկա Չափման միավոր  Ընդհանուր սպառում  

Ջրօգտագործում  

Հողային 

աշխատանքներ, 

շինարարություն և 

փոշու վերահսկում մ3/օր 925 

 Ժամանակավոր 

գրասենյակները, 

հարմարություններ 

և 

աշխատակիցների 

բնակեցման 

ճամբար մ3/օր 115 

 

Ընդհանուր  1058    

Ջրի պահանջ  
 

Արփա գետ  մ3/օր 690 
 

Բենիկի լճակ  մ3/օր 110  

Բնակավայրերում 

գտնվող 

ավազաններ (PD13 մ3/օր 258 
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& PD14 և DI 

ամբարտակի 

ետևում) 

Ընդհանուր  
1058 մ3/օր 

<12.3 l/s 

   

Մշում: Մանրամասն վերլուծության համար` հավելված 6.10.1   

 

Տեղամասում խմելու ջրի պահանջը բավարարվելու է տեղամասի տարբեր 

հանգույցներ շշով ջրամատակարարաման միջոցով:   Խմելու ջրի ընդհանուր 

պահանջը գնահատվել  է լրացուցիչ 1.5 մ3/օր: Խմելու ջրի լրացուցիչ ծավալ է 

օգտագործվելու աչքերի լվացման կայանների, անվտանգության ցնցուղների և 

աշխատակիցների ցնցուղների համար: Խմելու ջրի պահանջարկը բավարարվելու  է 

Ջերմուկից խմելու ջրի տեղափոխման միջոցով: Դրանք պահեստավորվելու են 

բաքերում և օգատգործվելու են շինարարության ընթացքում: Շինարարության փուլի 

անռաջընթացին զուգահեռ խմելու ջուրը կարող է վերցվել ջրամատակարարաման 

հանրային կետերից կամ տեղում մաքրվել` մինչև համապատասխան որակը:  

Գնդեվազի ոռոջման ջրանցքը ներկայումս վերանորոգվում է Գեոթիմի կաղմից, և 

տեղական համայնքի կողմից օգտագործվելու ոռոգման և այլ նպատակներով:  

 

3.13.2 Ծրագրի շինարարության փուլի ջրային հաշվեկշիռ 
 

Շինարարության շրջանի մեկնարկից և այդ փուլի երկու տարիների ընթացքում 

շինարարական ջրի պահանջը միջինում մեծանալու է  12.3 լ/վ-ով (Աղյուսակ 3.9): 

տեղամասի ջրային հաշվեկշիռը (Հավելված 6.10.1) հիմնված է շինարարության փուլի 

ողջ ընթացքում ջրի մշտական պահանջարկի վրա: Նախնական շրջանում 

ջրամատակարարումը կատարվելու է Արփա գետից և բեռնատարների միջոցով 

տեղափոխվելու  է շինարարական աշխատանքների տարածքներ` մինչև նոր 

ջրատարի և  ջրառի կետի կառուցումը: Խողովակը տեղադրվելու է  շինարարության 

վաղ փուլում` 2016թ. երկրորդ և երրորդ եռամսյակի ընթացքում:  
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Բենիկի լճակից ջրառը նախատեսվում է մեկնարկել 2016 թ. 3-րդ եռամսյակում և ոչ 

սառնամանիքային ամիսների ընթացքում ապահովվելու  է 1.3 լ/վ կայուն ջրառ  

(մոտավորապես ապրիլի կեսերից մինչեւ նոյեմբերի կեսերը): Բենիկի լճակում 

տեղադրվելու են պոմպ և խողովակային համակարգ, որոնց միջոցով ջուրը 

տեղափոխվելու  է բացահանքերի կամ ԴԱԼ-ի հարևանությամբ տեղակայված 

ժամանակավոր պահեստային բաքեր: Բենիկի լճակից ջրամատակարարումը 

ցուցադրված է հավելված 6.10.2-ում:  

 

Նստեցման ավազաններն ու ամբարտակները շինարարության ընթացքում 

նստվածքների կառավարման և շինարարական ջրի ամբարման նպատակով 

հնարավորինս վաղ են կառուցվելու: Նստեցման ավազանները կառուցելու և հոսքերի 

ընդունման համար մատչելի են լինելու 2016թ. 2-րդ և 3—րդ եռամսյակներում: 

Շինարարական տարածքներից արտահոսքերը հոսելու են դեպի նստեցման 

ավազաններ, որոնք շինարարաության և շահագործման փուլերի ընթացքում 

պահպանվելու  են: Երբ այս ավազանները մատչելի դառնան արտահոսքերի 

կուտակման և ամբարման նպատակով, այս աղբյուրը ապահովելու  է առնվազն 3լ/վ, 

իսկ Արփա գետի ջուրը, ըստ անհրաժեշտության, կօգտագործվի ի հավելումն 

շինարարական ջրի պահանջի, սակայն ջրառը չի  գերազանցի 8 լ/վ: 

 

Տեղամասում նստեցման ավազաններից ու ամբարտակներից մատչելի ջրի ծավալը  

կախված  է ձնհալից, անձրևաջրերից և մակերևութային ջրահոսքից առաջացած 

դրենաժից, որը հեսում է դեպի ավազաններ: Ձնհալի և տեղումների կանխատեսվող 

ծավալը ցույց է տալիս, որ շինարարության համար պահանջվող ջրի 

մեծամասնությունը վերցվելու  է Բենիկի լճակից, իսկ ոչ սառնամանիքային 

ամիսներին` նախագծված նստեցման ավազաններից և ամբարտակներից (հավելված 

6.10.1): Ձմեռային ժամանակահատվածում ջրի պահանջարկի մեծամանսությունը 

բավարարվելու  է Արփա գետից: Քանի որ մինչև 2016թ. ձնհալը ավազանները չեն 

կառուցվելու 2016թ. 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներում ջրի հասանելի ծավալը կախված  է 

լինելու անձրևներից և Արփա գետից կատարվող ջրառից:  
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3.13.3 Ծրագրի ջրային հաշվեկշիռ 
Ամուլսարի հանքի ակտիվ հանքարդյունաբերական տարածքներից մակերեսային 

ջրահոսքերի, հանքին առնչվող արտահոսքերի  և ջրառի արդյունքում շահագործման 

ընթացքում առաջացող ռիսկերը գնահատելու համար կազմվել է ամբողջ Ծրագրի 

«ջրային հաշվեկշիռ»(տես՝ Հավելված 6.10.1): Ջրային հաշվեկշռում ներկայացվում են 

Ծրագրի տարածք մտնող և տարածքից դուրս եկող ջրաքանակները, ինչը թույլ է 

տալիս գնահատել ջրի ծախսը արտադրությունում, արտահոսքերի հնարավոր 

ծավալը, ջրի մաքրման պահանջը, ինչպես նաև կուտակիչ և հեղեղաջրերի 

ավազանների տարողությունները: «Ծրագրի տարածքը» տվյալ դեպքում ներառում է 

բացահանքերը, կույտային տարրալվացման հրապարակը (ԿՏՀ), դատարկ 

ապարների լցակույտը (ԴԱԼ), ինչպես նաև այլ արտադրամասերն ու 

տեղամասերը(հանքաքարի ջարդիչ կայանը, արհեստանոցը, մեքենա-մեխանիզմների 

վերանորոգման կետը և բացատար ճանապարհները, տես Նկար 3.20): 

Մակերևութային ջրերի պահեստավորման համակարգը ներառում էԿՏՀ-ի 

հեղեղաջրերի ավազանները, ԿՏՀ տեխնոլոգիական ավազանը, ԴԱԼ-ի ստորին 

ավազանը  և տարբեր նստվածքային ավազաններ (տես՝ Նկար 3.21): 
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Նկար 3.20: Շահագործման փուլի ջրի հաշվեկշռի տեխնիկական գործընթացի գծագիր
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Ոչ-կոնտակտային ջրերի համակարգ 
 

Նկար 3.20-ի ներքևում ներկայացված ոչ կոնտակտային ջրերի համակարգից սկսած, 

ջուրը հոսում է մերձատար ճանապարհի երկայնքով` հանքափոսերի և ջարդիչի (RD-

3) միջև ճանապարհի եզրով անցնող ջրանգծով: Երկրորդային ջրագիծը անցնում է 

առկա հանքատար ճանապարհի երկայնքով, որպեսզի ջրի հոսքը շրջանցի 

մերձատար ճանապարհի կտրված թեքությունները: Նշված երկու ջրագծերը միանում 

են փոքր պարզարանում` PD-15, որը նախատեսված է էներգիայի ցրման համար:  PD-

15-նայնուհետ թափվելու է այն ջրագծի մեջ, որով ոչ կոնտակտային ջուրը հոսում է 

դեպի ջարդիչից հարավարևմուտք գտնվող  նստվածքային ավազան` PD-14: Այս PD-

14 նստվածքային ավազանում տեղի է ունենում պինդ մասնիկների նստեցում` 

ապահովելով ճանապարհների և ջարդիչի տարածքում փոշու նստեցման համար 

անհրաժեշտ ջրամատակարարման առաջնային աղբյուր: PD-14-ից արտահոսը 

կատարվում է ինչպես վերգետնյա ճանապարհով, այնպես էլ խողովակաշարով` 

փոխակրիչի միջանցքի երկայնքով  դեպի նստվածքային ավազան` PD-12: 300 մմ-ոց 

խողովակաշարը նախատեսված է 10-ամյա ժամանակահատվածում դիտարկված 

ամենաուժեղհեղեղների դեպքում առաջացող հոսքերի տեղափոխման համար, 

վերոնշյալից ավելի ուժեղ  հեղեղումների պարագայում ավելցուկ հոսքերի 

տեղափոխումը կկատարվի վերգետնյա եղանակով` փոխակրիչի միջանցքի 

երկայնքով: 

 

PD-12-ն ունի երկակի ֆունկցիա. այն ծառայում է որպես էներգիայի ցրիչ և որպես ջրի 

աղբյուր:  PD-12-ն`կախված հանքի ջրի բալանսի կարիքներից, կօգտագործվի կամ 

երկրորդական փոշու նստեցման համար, կամ չմաքրված ջրի ավազան (D-1) 

տեղափոխման համար, կամ էլ Գնդեվազի ջրամբար թափվելու համար: D-1 

ավազանը հանդիսանում է տեխնոլոգիական լրացուցիչ ջուր ապահովող առաջնային 

ավազան: D-1-ից առաջացող հավելյալ ջուրը կհեռացվի շրջակա միջավայր:   

 

Չխախտված դրենաժային տարածքից առաջացող ջրի հիմնական մասը, որը հոսում է 

դեպի հանքատարճանապարհ (RD-2 և RD-6), կհոսի ճանապարհի տակով` մի շարք 

դրենաժային կառույցների միջոցով, որոնք կտեղադրվեն` լավագույն 
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համաշխարհային փորձր կիրառմամբ, ճանապարհի երկայնքով գտնվող ցածր 

տեղագրական կետերումայնպիսի բացթողի անցքերում, որոնք թույլ կտան 

ապահովել էներգիայի ցրում, էրոզիայի նվազեցում և բնական տեղագրական 

պայմաններում ջրի տարածում վերգետնյա հոսքերի միջոցով: 

 

Կետային աղբյուրներից ջրահեռացումը շրջակա միջավայր կիրականացվի 

բացառապես վերահսկվող տեղայնքներում, որտեղ հնարավոր է ապահովել 

մոնիթորինգ:Կետային աղբյուրներից ջրահեռացման տեղայնքները լինելու են PD-12 և 

D-1-ից: Կշռված պինդ մասնիկների համար օրենքով սահմանված պահանջների 

կատարման նպատակով, նախատեսվել ենհատուկ միջոցառումներ, ինչպիսիք են 

օրինակ` ֆլոկուլյացիոն համակարգերի տեղադրում, որոնք պետք է տեղադրվեն 

նշված կետերում նստվածքների վերահսկման նպատակով: Հանքափոսերի` MP-1 և 

MP-2, միջև ընկած տարածքից արտահոսքը նախատեսվում է վերահսկել լավագույն 

միջազգային մեթոդներով` ապահովելու համար առկա բնական պայմաններին 

համահունչ մակերևութային հոսք դեպի Benik’s ավազան: Նախատեսվում է 

իրականացնել ակտիվ մոնիթորինգային և սպասարկման ծրագիր` տվյալ 

տարաքներում էրոզիայի և/կամ արտահոսքում նստվածքների առաջացումը խթանող 

վտակային հոսերը գնահատելու նպատակով:  

 

Կոնտակտային ջրերի համակարգ 
Կոնտակտային ջուրը պատկերված է Նկար 3.20-ի վերին ձախ մասում: Հանքափոսի 

դրենաժավորումը կատարվում է հանքափոսերից ավելցուկային կոնտակտային 

ջուրը պոմպամղելու եղանակով, որտեղից այն այնուհետև հոսում է RD-3-ի 

երկայնքով, խողովակաշարով, ջարդիչի կողքով և փոխակրիչի միջանցքի երկայնքով:   

 

ԴԱԼ-ի կոնտակտային ջուրը հավաքվում է ստորինպարզարանում (PD-7) և 

տեղափոխվում ինքնահոս խողովակաշարով ԿՏՀ-ի հարևանությամբ տեղակայված 

կոնտակտային ջրավազան (PD-8): Մեքենաների վերանորոգման արհեստանոցում 

առկա լվացման ջուրը նույնպես դիտարկվում է որպես կոնտակտային ջուր: Այն 

նախատեսվում է հավաքել առանձին ավազանի մեջ, այնուհետ ըստ 

անհրաժեշտության ենթարկել մաքրման (օրինակ` վառելիք հավաքող սարքով): 
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Արհեստանոցներից ստացվող կոնտակտային ջուրը նախատեսվում է հավաքել 

կոնտակտային ջրի համակարգում և օգտագործել մանրացման հանգույցում փոշու 

նստեցման նպատակով կամ տեղափոխել ԿՏՀ-ի մոտ գտնվող կոնտակտային 

ջրավազան: Խոշոր օբյեկտների համար ջրի բալանսի վերաբերյալ տվյալները 

ներկայացված են “Շինհրապարակի ջրի բալանսի և մակերևութային ջրի 

կառավարման պլան”-ում (Հավելված 6.10.1 և Հավելված 8.13): 

 

Ընդհուպ մինչև շահագործման 4-րդ Տարին կոնտակտային ջրի որևէ հեռացում 

նախատեսված չէ: 5-րդ տարուց սկսած, կարող է առաջանալ ավելցուկային 

կոնտակտային ջուր, քանի որ Փուլ 3-ի ԿՏՀ-ի հետ կապված ավելանում են ջրի 

ծավալները, որոնք գերազանցում են ԿՏՀ սպառման հնարավորությունները, և քանի 

որ լուծույթի օգտագործման տեմպի դանդաղումը հանգեցնում է ԿՏՀ-ի ջրի 

կորուստների կրճատման: ԿՏՀ չվերադարձվող կոնտակտային ջրի ավելցուկը 

ենթակա է մաքրման պասիվ մաքրման կայանում /ՊՄԿ/ (Բաժին 3.13.5): 

 

Փակումից/կոնսերվացումից հետո ԿՏՀ-ից արտահոսով ջրերը կշարունակվեն 

մաքրվել պասիվ մաքրման համակարգով՝ կանոնակարգային պահանջներին 

համապատասխան: 
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Նկար 3.21: Ծրագրի ջրային ենթակառուցվածքները
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3.13.4 Տեղամասերի դրենաժային ջրերը 
Ինչպես նշվել է վերևում, տեղամասերի դրենաժային ջրերի կառավարում 

կիրականացվի կոնտակտային ջրերը ոչ կոնտակտայինից առանձնացնելու համար: 

Ոչ կոնտակտային ջրերը, որոնք իրենց ճանապարհին շփվում են արտադրական 

օբյեկտների (ճանապարհներ, ջարդիչ կայան, էներգամատակարարման օբյեկտներ, 

ԱԴՎ կայան, որոնք ցիանդից հեռու են, և այլն) հետ, ենթակա են նստվածքների և 

հոսքաջրերի հետ կապված վերահսկման և պետք է ուղղվեն դեպի նստվածքային 

ավազաններ և, ի վերջո, դեպի բնական ջրահեռացման համակարգ: Կոնտակտային 

բոլոր ջրերը բացահանքերից, ԴԱԼ-ից և մեքենա-մեխանիզմների վերանորոգման 

կետից  ուղղվելու են Կոնտակտային ջրերի ավազան, որտեղ դրանք կօգտագործվեն , 

կամ էլ Տարի 5-ից հետո կհեռացվեն համապատասխան մաքրումից հետո: 

 

Բոլոր արտադրական և պահեստային տարածքները կառուցված կլինեն կամ բետոնե 

սալիկների, կա´մ անջրաթափանց շերտերի վրա` ստորգետնյա ջրերի աղտոտման 

ռիսկը նվազեցնելու համար: Ծրագրի տարածքի շուրջ կառուցվել են ստորգետնյա 

ջրերի մոնիթորինգի հորեր մոնիթորինգի աշխատանքը հեշտացնելու և վտանգը 

հայտնաբերելու դեպքում անհապաղ միջոցներ ձեռնարկելու համար: Եթե դա 

պահանջվի ստորգետնյա ջրերի լիարժեք մոնիթորինգի համար, կարող են կառուցվել 

լրացուցիչ այլ հորեր: 

 

Ստորգետնյա ջրերի հոսքերի մոդելավորումը ցույց է տալիս, որ հանքափոսի 

հատակը չի հասնելու ստորգետնյա ջրահորիզոններին, ինչը նշանակում է, որ 

ստորգետնյա ջրերի ներթափանցում հանքափոսի մեջ չի լինելու: Այդուհանդերձ, 

հանքափոսերի մեջ կարող են հավաքվել անձրևաջրեր և ձնհալի ջրեր, որոնց 

հեռացման համար օգտագործվելու են մեխանիկական դրենաժային համակարգեր: 

Շահագործման ընթացքում հանքափոսի դրենաժային ջրերը մղվելու են դեպի ԿՏՀ 

Կոնտակտային ջրերի ավազան:  
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3.13.5 ԴԱԼ-ի կոնտակտային ջրեր 

 

Շահագործման և հետփակման ժամանակահատվածում ժամանակի ընթացքում 

կայանի տակից արտահոսքերի  տեմպերը կանխատեսելու նպատակով 

իրականացվել է ԴԱԼ-ից հոսակորուստենրի տեմպերի գնահատում: ԴԱԼ-ի հիմքով 

արտահոսքերի տեմպն ըստ կանխատեսումների մինչև հանքարդյունահանման 5-րդ 

տարին կկազմի առավելագույնը 5 լ/վ մի քիչ ավել և շատ արագ կիջնի մինչև մոտ 2լ/վ՝ 

շարունակելով կրճատվել: ԴԱԼ-ի բոլոր կոնտակտային ջրերը հավաքվելու են 

ստորին ավազանում և պոմպամղվելու են ԿՏՀ-ի Կոնտակտային ջրերի 

ավազանորպես լրաջուրօգտագործվելու համար: 

Սկսած 5-րդ տարվանից, 3-րդ փուլի ԿՏՀ կառուցման ը զուգընթաց կոնտակտային 

ջրերի ծավալների մեծացման և լուծոյթների կիրառման ծավալների կրճատման 

արդյունքում ջրի կորուստների կրճատման հետ զուգընթաց առաջանալու են ԿՏՀ 

սպառողական տարողությունը գերազանցող ավելցուկային ջրեր: Ավելցուկային 

կոնտակտային ջրերը, որոնք կույտային տարրալվացման փուլ ետ չեն մղվում, 

նախքան բեռնաթափումը մաքրվելու են պասիվ ջրամաքրման համակարգում 

(ՊՋՄՀ):  ՊՄՋՀ կառուցվելու և ամբողջությամբ շահագործման է հանձնվել;ու  մինչև 

2020թ., իսկ ԴԱԼ կոնտակտային ջրերի մաքրումն իրականացվելու  է 2021թ.-ին: 

գործընթացի փորձարկումն իրականացվելու է 2016թ. 2-րդ եռամսյակում, որի համար 

կիրառվելու  է հանքի պորտալի արտահոսքը, որը ներառելու է ԱԴՎ կայանի 

ազդակիր ջրերը: Նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության 

շրջանակներում համակարգաի իրագործելության նպատակով ներառվելու են մի 

շարք խցեր:  ՊՄՋՀ մանրամասն նախագիծը մշակվելու  է հիմնվելով 

փորձարկումների վրա այն ձևով, որպեսզի համակարգն ամբողջությամբ կառուցված 

փորձարկված ու շահագործման համար պատրաստ լինի մինչև 2020թ.` նախքան ԴԱԼ 

կոնտակտային ջրերի մաքրման պահանջը:  

 

Կոնսերվացման փուլում նախագծված էվապոտրանսպիրացիոն ծածկաշերտերի 

արդյունավետությունը ԴԱԼ ջրի ներհոսքի կրճատման նպատակով Ամուլսարի 

կլիմայական պայմաններին համանման պայմաններում  ապացուցված է: 
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Չնայած ԴԱԼ-ից հոսակորուստների ծավալների նվազեցման համար նախատեսված 

միջոցառումներին, հանքի հետփակման փուլում կանխատեսվում է ԴԱԼ-ի 

արտահոսքերի մաքրման անհրաժեշտություն: Փակումից հետո մաքրումն 

իրականացվելու է մաքրման պասիվ համակարգով, որը կտեղակայվի ԿՏՀ-ում: Այդ 

համակարգի վերջնական նախագիծը մշակվելու է Ծրագրի շահագործման փուլում՝ 

մոնիթորինգի տվյալների հիման վրա: Այնուամենայնիվ, այս փուլում ջրի մաքրման 

համակարգը կներառի ԴԱԼ-ի արտահոսքի ուղղում տղմազտման ավազաններ, 

որտեղ կնստեն կախյալ նստվածքները: Այստեղից արտահոսքերը կանցնեն 

մանրացված կրաքար մի շարք պարունակող ստորգետնյա բաքերով, ավազաններով 

և կառուցապատված ճահճային էկոհամակարգերով: Համակարգի նախագծում 

հատուկ հաշվի է առնված թթվային ապարների դրենաժը, ինչպես նաև այն պետք է 

ենթադրի սուլֆատի կոնցենտրացիաների կրճատման բիոռեակտոր (ՍԲՌ): ՍԲՌ-ում 

տեղի կունենա հետևյալ քիմիական ռեակցիաները. 

  ՍՌԲ-ում կրաքարը կբարձրացնի ջրի ջրածնային ցուցիչը, 

  ՍՌԲ-ում օրգանական նյութերը կաջակցեն սուլֆատի կոնցենտրացիաների 

կրճատմանը, 

  ճահճացած հողերի բույսերը (օր.՝ եղեգները) կհանդիսանան բնական 

վերականգնող, կկայունացնեն և կկապեն տարրալուծված մետաղները և 

հավելյալ ջրի մաքրում կիրականացնեն:  

Այս համակարգը լինելու է կայուն, ջրի երկարաժամկետ  մաքրման համակարգ, որը 

նախագծված է ջրի որակի խիստ պահանջներով ստանդարտներին 

համապատասխան: Այն կաշխատի ինքնահոս կերպով, և պոմպերի կամ քիմիական 

նյութերի ավելացման որևէ անհրաժեշտություն չի լինի: Մաքրված ջուրը կարտահոսի 

բնական դրենաժային համակարգ կամ մաքրման պասիվ համակարգով ներքև 

ինֆիլտրացիոն դաշտ: 

 

Ներկայումս, ԹԱԴ ջրի երկարատև մաքրման պասիվ համակարգերի ոլորտը 

գիտական ուսումնասիրությունների է ենթարկվում, և այդ ոլորտում արագընթաց 

տեխնոլոգիական առաջընթացներ են տեղի ունենում: Քանի որ այս համակարգի 

անհրաժեշտությունը չի լինի մինչև հանքի փակումը, մաքրման այս այլընտրանքային 

համակարգերը հանքի ծառայման ընթացքում կվերանայվեն և կհետազոտվեն 
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նորագույն համակարգի համակարգի տեղադրման նպատակով:    

Այդ համակարգը լինելու է  կայուն, երկարաժամկետ ջրամաքրման համակարգ, որը 

նախագծվել է այնպես, որպեսզի համապատասխանի Արփայից 2-րդ կատեգորիայի 

արտահոսքի ստանդարտին: Այն շահագործվելու  է ինքնահոս կերպով: Չեն 

կիրառվելու ոչ պոմպեր, ոչ էլ` լրացուցիչ քիմիկատներ, բացառությամբ կրաքարի: 

Մաքրված ջրերը բաց են թողնվելու ինֆիլտրացիոն սրահներ, որոնք կառուցվելու են 

ՊՋՄՀ-ից ներքև կամ որպես այլընտրանք, ուղղակիորեն Կեչուտից ամբարտակից 

ներքև Արփա գետ:  

Փակման ընթացքում, նախագծված ծածկաշերտերը արդյունավետ են Ամուլսարի 

կլիմայական պայմաններում դեպի ԴԱԼ ջրահոսքի նվազեցման տեսանկյունից:   Այս 

պատճառով ԴԱԼ գագաթից բխող ջրերը կկրճատվեն: 

 

3.13.6 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 

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 2-3մմ 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: 
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3-րդ փուլի հարթակի շինարարությունից հետո ուժեղ տեղումների դեպքում հագեցած 

լուծույթի ավազանից ջուրը կարող է արտահոսել տեխնոլոգիականավազանիցդեպի 

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 (պասիվ մաքրման համակարգի զեկույցը տես Հավելված 3.1-ում):  

 

3.13.7 Կենցաղային ջրերի մաքրում 

Կենցաղային ջրերի մաքրման համար հետևյալ կետերում կտեղադրվեն կոյուղու բիո-

ռեագենտ կամ սեպտիկ համակարգեր. 

  Աշխատակիցների ճամբարում, 

  ԱԴՎ կայանում/վարչական շինություններում, 
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  առաջնային և երկրորդային ջարդիչ կայաներում, 

  մեքենա-մեխանիզմների վերանորոգման արհեստանոցում: 

 

Բիո-ռեագենտները,  սեպտիկ բաքերը և տարրալվացման դաշտերն ենթադրաբար 

կընտրվեն որպես Ամուլսարի ծրագրի սանհագույցի թափոնների հեռացման 

նախընտրելի մեթոդներ:  Այս փուլում նախագիծը միայն հայեցակարգային է. 

համակարգի չափորոշման համար կիրառվել են ձեռնարկներում ներկայացված 

օրինակները, որպեսզի հնարավոր լինի նախահաշիվ կազմել: Տեխնիկական 

նախագծման փուլում անհրաժեշտ կլինի իրականացնել մանրամասն 

ուսումնասիրություն և երկրաբանատեխնիկական/ներթափանցման փորձաստուգում: 

 

 

3.13.8 Հակահրդեհայիննպատակներովջրամատակարարում 
Ջրի հիմնական բաքերը (մեկը՝ ԿՏՀ ջրի մաքրման կայանի տարածքում, իսկ մյուսը՝ 

ջարդիչ կայանի մոտ) կծառայեն ինչպես տեխնիկական/քաղցրահամ ջրի, այնպես էլ 

հակահրդեհային նպատակներով օգտագործվող ջրի պահուստավորման համար: 

Բաքերը կունենան երկու ելք տարբեր բարձրությունների վրա, որպեսզի բաքերի 

վերին մասում առկա ջուրը ծառայի տեխնիկական/քաղցրահամ 

ջրամատակարարմանը, իսկ դրանց ստորին մասում առկա ջուրը՝ հակահրդեհային 

նպատակներով: Այս կերպ, նույնիսկ եթե տեխնիկական ջուրը ամբողջովին սպառվի, 

հնարավոր հրդեհների մարման համար ամբարված ջուր կլինի: 

 

 

3.14 Օժանդակ ենթակառույցները և գործողությունները 

Հանքի տարածքում լինելու է երկու վարչական շինություն. մեկը բեռնատարների 

վերանորոգման արհեստանոցների հարևանությամբ, մյուսը` ԱԴՎ 

արտադրամասում: Վարչական անձնակազմը, որոնցից են` ֆինանսների, 

կառավարման և համայնքի հետ կապերի և հանքի շահագործման գծով կառավարիչը 

և արտադրության ու բնապահպանության գծով մասնագետները աշխատելու են 

հանքի արհեստանոցների մոտի գրասենյակում, իսկ մետալուրգիական թիմը` ԱԴՎ 

արտադրամասի տարածքում (Նկար 3.20):  
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Հանքի տեխսպասարկման արհեստանոցները և բեռնատարների վերանորոգման 

արհեստանոցըտեղակայվելու են  ԴԱԼ-ից հյուսիս-արևելք ընկած հատվածում (Նկար 

3.1): Դրանք ներառելու են հանքի ավտոմեքենաների տեխսպասարկման 

արհեստանոցը, բեռնատարների  լվացման կետը (նավթամթերքից ջուրը մաքրելու 

համակարգով) և անիվների պահեստն ու արհեստանոցը: Հանքի բուժկետն ու արագ 

արձագանքման ծառայությունը նույնպես տեղակայվելու են հանքի օբյեկտների 

նշված համալիրում:  

 

Մեքենաներիլցավորման կայանը` դիզելի և բենզինի պահեստավորման վերգետնյա 

ցիստեռններով, կտեղակայվեն ԴԱԼ-ի արևմտյան մասում ևջարդիչ կայանի 

հարավում գտնվող մերձատար ճանապարհի երկայնքով: 

 

ԿՏՀ-ի ԱԴՎ արտադրամասի տարածքումլինելու են հետևյալ օբյեկտները. 

  արտադրամասի մետալուրգիական լաբորատորիան` ցիանիդի, ջրածնային 

ցուցիչի և ոսկու փորձանմուշների մետալուրգիական փորձաքննություն 

իրականացնելու համար, 

  Առաջին օգնության կետը,անվտանգության ծառայության անցակետերը, և  

  ռեագենտների և քիմիական նյութերի պահեստը: 

 

Այլ օժանդակ կառույցների թվում են լինելու (տես Նկարներ 3.1, 3.19և3.20). 

  աշխատակիցների կացարանները /հյուրանոցներ/բնակարաններ/Ջերմուկում և 

այլ համայնքներում, 

  գլխավոր պահեստը և հանքի երկրաբանական լաբորատորիան Գորայք գյուղում, 

  Չորս անցակետ. մեկը` ԴԱԼ-իհարևանությամբ, մեկը ` ԱԴՎ արտադրամասում, և 

մեկական` շինհրապարակի հիմնական մերձատար ճանապարհներից 

յուրաքանչյուրի համար,  

  պայթուցիկ նյութերի պահեստը ԴԱԼ-ի հարևանությամբ: 

  հիմնական էլեկտրական ենթակայանը: 

 

Տարածքից ոչ հեռու անցնում է հեռախոսի օպտիկամանրաթելային մալուխ: Ծրագրի 
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տարածքի մեծ մասը գտնվում է բջջային հեռախոսակապի ծածկույթի գոտում: 

 

3.14.1 Լաբորատորիաներ 
Աշխատանքները 

Գեոթիմը ներկայումս շահագործում է երկրաբանական լաբորատորիա, որը գտնվում 

է Գորայք գյուղում: Լաբորատորիան իրականացնում է երկրաբանական նմուշների 

փորձաստուգում: Տվյալ լաբորատորիան կօգտագործվի հանքրադյունահանման 

ժամանակ, ոսկու պարունակությունը որոշելու նպատակով, հորատանցքի  

վերլուծության համար:  Տեխնիկական գործընթացի չափումների համար 

նախատեսված մետալուրգիական լաբորատորիան տեղակայված կլինի ԱԴՎ 

կայանում:  

Լաբորատորիաներում կատարվելու են նաև անալիզներ, այդ թվում` նմուշների 

նախապատրաստման աշխատանքներ: Բոլոր մանրամասն անալիտիկ պահանջներն 

իրականացվելու են տեղամասից դուրս` պատշաճորեն հավատարմագրված 

լաբորատորիայում:  Այս լաբորատորիայում կիրականացվեն ցիանիդի, ԱԴՎ 

լուծույթներում ոսկու ևpH վերլուծություն, լաբորատորիան ունենալու է նմուշների 

պատրաստման բաժին,  մետաղորոշիչ անալիզի բաժին, ԱԴՎ արտադրանքի և 

տարրալվացման լուծույթի նմուշների անալիզի համար ատոմային աբսորբցիոն 

սպեկտրոմետր (ԱԱՍ), ինչպես նաև սարքեր և ապարատներ մետալուրգիական 

թեստերի համար, ինչպես օրինակ` ցանցային անալիզը: Շշային թեստերը և 

տարրալվացման աշտարակային թեստերը նույնպես իրականացվելու են 

արտադրամասի լաբորատորիայում:  

 

Լաբորատորիայի շենքերն ունենալու են համապատասխան օդափոխության ու 

դրենաժի համակարգեր: 

 

3.14.2 Մերձատար և բացատար ճանապարհներ 

Տեղամասի նկարագրությունը 
Ծրագրի տարածքը գտնվում է Երևանից եկող «M-2» ավտոճանապարհից դեպի 

հյուսիս: Ծրագրի տարածք տանող հիմնական ճանապարհն անցնում է «H-42» 

ավտոճանապարհով, որը ճյուղավորվում է «M-2»-ից: Գնդեվազ գյուղի մոտշրջադարձ 
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կատարելով դեպի արևելք, կարելի է հասնել ԿՏՀ և ԱԴՎ կայան: Շարունակելով 

Գնդեվազից դեպի հյուսիս և Կեչուտի մոտից թեքվելով դեպի արևելք, կարելի է 

մոտենալ ջարդիչ կայանի և բացահանքի տարածք հյուսիսային կողմից` ԴԱԼ-ի 

տեղամասի միջով: Խճաքարային այս ճանապարհը ժամանակավոր է և չի 

օգտագործվելու որպես հիմնական ճանապարհ հանքի շահագործման փուլում: 

 

Որպես հիմնական հանքատար ճանապարհ ծառայելու է Գնդեվազը Սարավանին 

միացնող գոյություն ունեցող համայնքային ճանապարհը: Այս ճանապարհը 

նախատեսվում է ընդլայնել Գնդեվազի, հանգույցի և  հիմնական հանքատար 

ճանապարհի (RD-2) միջև: Տվյալ հանգույցում կսկսվի նաև երկրորդ ճանապարհը, 

որը կտանի դեպի բեռնատարների բեռնաթափման տարածք: 

 

Որպես այլընտրանքային մերձատար ճանապարհ կարող է ծառայել Գորայքի մոտով 

և Որոտանի հովտով անցնող ներկայիս գրունտային ճանապարհը, որը տանում է 

մինչև ԴԱԼ տեղամաս: Այս ճանապարհը շինարարության ընթացքում կարող է 

օգտագործվել տեղացի աշխատողերին՝ հիմնականում Գորայք գյուղից, Ծրագրի 

տեղամաս փոխադրելու համար: Այս ճանապարհն օգտագործվելու է 

աշխատանքների ընթացքում միայն դեպքից-դեպք և միայն թեթև մեքենաների 

համար: 

 

Հանքի բեռնափոխադրման հիմնական ճանապարհը(RD-3) կապելու է 

հանքափոսերը, հանքի սպասարկման օբյեկտները,ջարդիչ կայանը և ԴԱԼ-ը: 

 (տես Նկար3.1). 

 

Կառուցում և գործարկում 

Հանքատար ճանապարհները լայնացվելու են մինչև 10մ,ինչպես նաև կառուցվելու են 

նոր ճանապարհներ` առկա ճանապարհները նոր ենթակառուցվածքներին միացնելու 

նպատակով: 

 

Մերձատար և բացատար ճանապարհները ծածկվելու են կայուն նյութով: Դրանց 

լայնությունը լինելու է մինչև 30 մ, և դրանք կապելու են հանքափոսերը, հանքի 
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օբյեկտներիտարածքը, ջարդիչ կայանը և ԴԱԼ-ը: 

 

Ճանապարհների շինարարության ժամանակ հեռացված հողի վերին շերտը 

կույտավորվելու է մոտեցնող ճանապարհների հարևանությամբ` տվյալ 

տարածքներում ավելացնելով ճանապարհի ընդհանուր տարածքը ևս 3մ-ով: Ի լրումն, 

մոտեցնող ճանապարհի և կուտակի միջև դրենաժի նպատակով պահանջվելու  է 

բուֆեր, որը ճանապարհի տարածման գոտին կավելացնի ևս 8մ-ով:  Հողի վերին 

շերտը կծածկվի բուսականությամբ և պահպանվելու է շահագործման փուլի 

ընթացքում: Այդ կույտերը ծառայելու են որպես պատնեշ շահագործվող և 

չշահագործվող գոտիների միջև, և կարող են օգտագործվել հանքի կոնսերվացման 

փուլում բուսածածկույթը վերականգնելու համար: Որոշ դեպքերում, այդ կույտերը 

կփոխարինեն ցանկապատը` նվազեցնելով ծախսերը: Կույտերի և ցանկապատների 

դասավորությունն ավելի մանրամասնորեն կներկայացվի հանքի վերջնական 

հատակագծում:  

 

Հիմնական հանքատար ճանապարհները, որոնց համար փորվածքները կատարվելու 

են  հողաթմբերի կողերին, հողի վերին շերտի կուտակները պատրաստվելու են 

պարբերական ինտերվալներով և հանքատար ճանապարհների եզրից ներս ընկած, 

որի նպատակը երթևեկության արդյունքում սեղմումից, հողի էրոզիայի կանխումը և 

հանքատար ճանապարհի մակերեսից փոշու ցրման հետևանքով աղտոտման 

մակարդակի նվազեցումն է:  Հողի վերին շերտի առաջնային կուտակների 

ինդիկատիվ տեղադիրքը ցուցադրված  է Նկար 3.1-ում:  

 

Գոյություն ունեցող խճային ճանապարհը, որը Ծրագրի տարածք է մտնում Կեչուտի 

մոտից, կօգտագործվի շինարարության փուլում, իսկ հետո կփակվի` շահագործման 

փուլում մուտքը սահմանափակելու նպատակով: 

 

Շահագործում 

Շահագործման փուլում հանքի գրասենյակի, ԿՏՀ-ի և ԱԴՎ կայանի աշխատակազմի 

և նյութերի բոլոր փոխադրումները դեպի Ծրագրի տարածք կիրականացվեն 

Գնդեվազի հարավով անցնող մայրուղուն միացող  կարճ ճանապարհով: 
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Հանքարդյունաբերության տարածքներ հասնելու համար աշխատակիցները 

կօգտագործեն Գնդեվազի հյուսիսից եկող ճանապարհը: 

 Նախատեսվում է, որ հերթափոխի թեժ ժամերին մոտ 47 փոխադրամիջոց (ներառյալ 

ավտոբուսներն ու թեթև մեքենաները) կերթևեկեն այդ ճանապարհով՝ տեղամասից 

Ջերմուկ կամ այլ տեղական համայնքներ: Շահագործման ընթացքում քիմիական 

նյութերի և ռեագենտների փոխադրումները կիրականացվեն 20-40 տոննա 

տարողությամբ ինքնաթափով բեռնատարներով; Այն կներառի հետևյալը. կիր 

(օրական 3 փոխադրում), ակտիվացված ածուխ (ամսեկան 1 փոխադրում), կաուստիկ 

սոդա (ամսեկան 2 փոխադրում), ցիանիդ (ամսեկան 1 փոխադրում 3 

փոխադրամիջոցով), հակասկալանտ (ամսեկան 3 փոխադրում), վառելիք (օրական 4 

փոխադրում), շարժակազմի ընդհանուր տեխսպասարկում (ներառյալ այլ 

ապրանքներ և ծառայություններ օրական 11 փոխադրում) և  սննդի և սպառման 

ապրանքների առաքում (օրական 4 փոխադրում): 

 

Ծրագրի տարածքի ներսում մերձատար ճանապարհների նախագծվող ցանցը թույլ 

կտա համապատասխան փոխադրամիջոցներին ու մեքենա-մեխանիզմներին 

անարգել հասնել հանքի բոլոր օբյեկտներին: Երևեկության անվտանգությունն 

ապահովելու համար կտեղակայվեն երթևեկության կառավարման համակարգեր: 

 

3.14.3 Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում 

Տեղանքի նկարագրությունը 

Նոր սարքերի ընդհանուր էլեկտրական բեռնվածությունը կկազմի մոտ 6.3 ՄՎ, իսկ 

ընդհանուր միացված բեռնվածությունը`12.7 ՄՎ: Շահագործման ընթացքում 

վերգետնյա փոխակրիչը կարտադրի մինչև 3 ՄՎ 

էլեկտրականություն`զառիթափության 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 գիծըշարունակվում է դեպի հարավ 

Գորայքի ուղղությամբ:  Այս գծի հարևանությամբ, RD-3/RD-1 հանգույցի մոտ, Ծրագրի 

համար կկառուցվի նոր ենթակայան: Հիմնական ենթակայանի լարումը կիջեցնի 
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մինչև 35 կվ: 35կվ բաշխիչէլեկտրագծերը 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: Այդ 6 կվ-անոց գծերով հոսանքը կբաշխվի հանքի 

սպասարկման օբյեկտների,ջարդիչ կայանների, հոսքագծերի, ԿՏՀ, ԱԴՎ 

արտադրամասի և Արփա գետի ջրամատակարարման պոմպակայանի միջև: 

 
 

Կառուցում 
Հանքարդյունաբերական համալիրի օբյեկտների էներգամատակարարման համար 

կպահանջվեն նոր 35կՎ վերգետնյա էլեկտրագծեր` հիմնական ենթակայանից դեպի 

տարածքային ենթակայաններ:  

 

 

3.14.4 Կենցաղային և արտադրական պինդ թափոնների ուտիլիզացիա 

Պինդ թափոններ 

Դատարկ ապարները պինդ թափոններ են, որոնք կառավարվում են ԴԱԼ-ի նախագծի 

համաձայն (Բաժին 3.7): Հանքի ծառայման ավարտին տարրալվացման հարթակի 

վրա մնացած վերամշակված հանքաքարը համարվում է թափոն, քանի որ դրանից 

արդեն կորզվել են բոլոր թանկարժեք մետաղները: Կույտային տարրալվացման 

հարթակը և ԴԱԼ-ը կվերահսկվեն Հանքի ռեկուլտիվացիայի, փակման և 

վերականգնման նախնական պլանի (ՀՌՓՎՊ) համաձայն (Հավելված 8.18):   

 

Հանքի տարածքում՝ ենթադրաբար ԴԱԼ-ի արևելյան մասում, կառուցվելու է 

աղբավայր (տես Նկար 3.1, ենթակա է մանրակրկիտ նախագծման), որտեղ թաղվելու 
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են կենցաղային և վտանգ չներկայացնող արտադրական թափոնները: Աղբավայրի 

խորությունը կլինի մոտավորապես 3մ, որի տրամագծով կկառուցվեն բերմաներ, իսկ 

դրսային մասով՝ մակերևութաին ջրերի դերիվացիոն համակարգ և բերմաներ 

մակերևութային ջրահոսքերը աղբավայրից հեռու պահելու համար:  

 

Աղբավայրը կկառուցվի միջազգային լավագույն ստանդարտների՝, մասնավորապես 

Համաշխարհային բանկի խմբի ԲԱԱ  ընդհանուր ուղեցույցի, ՎԶԵԲ/ԵՄ պահանջների 

ևմիջազգային լավագույն արտադրական այլ պրակտիկաների (ՄԼԱՊ)համաձայն: 

Աղբավայրի նախագծում ներառված են խցեր, որոնց չափսերը հաջորդաբար 

կընդլայնվեն աղբավայրի ընդլայնմանը զուգահեռ: Բաց խցերում կթափվեն 

թափոնները, որոնք տոփանման միջոցով կխտացվեն և ամեն օր կծածկվեն ծածկով՝ 

հերմետիկ փակելով խցիկը: Թափոնների տեղադրումը խցիկում ավարտելուց հետո 

տարածքը հերմետիկ կփակվի անջրաթափանց ծածկաշերտով: 

 

Հանքում նաև իրականացվելու է թափոնների տեսակավորում, որպեսզի 

վերաօգտագործման ենթակա թափոններն ուղղարկվեն համապատասխան 

վերամշակման կենտրոններ, իսկ այն թափոնները, որոնք չեն կարող թաղվել 

տեղամասում թափոնների կառավարման աղբավայրում, ուղարկվեն տեղամասից 

դուրս այլ աղբավայր:Որպես Թափոնների կառավարման պլանի մաս  

վերաօգտագործման ենթակա կամ Հայաստանում մասնագիտացված հատուկ 

օբյեկտներ հեռացման ենթակա թափոնները կենթարկվեն անալիզի: Այն կօգնի 

աղբավայրային հանգույցի վերջնական չափերի որոշմանն ու վերջնական նախագծի 

կազմմանը: 

 

Այն դեպքերում, երբ թափոնները հնարավոր չէ վերամշակել կրկնակի օգտագործման 

համար, դրանք կենթարկվեն ուտիլիզացիայի, ոչնչացման և էկոլոգիապես անվտանգ 

եղանակով հեռացման: Ցիանիդի ցիստեռնները կլվացվեն նախքան 

վերաօգտագործման նպատակով մատակարարին վերադարձվելը: Պահպան 

տարածքի սահմաններից դուրս ցիանիդի արտահոսքի դեպքում թունավորված հողը 

պետք է հավաքվի և լցվի կույտային տարրալվացման հարթակի վրա: 
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Շահագործման փուլում,մինչև այդ աղբավայրի կառուցումը հանքում և հարևան 

համայնքներում  հանքին առնչվողվայրերում գոյացող  ողջ կենցաղային աղբը 

թափվելու է հանքի հարևանությամբ կամ/և Ջերմուկի տարածքում կառուցված 

սանիտարական աղբանոցում: 

 

Ծրագրի շրջանակներում գոյանալու են հետևյալ թափոնները. 

  հանքի շահագործման թափոններ (դատարկ ապարներ, օգտագործված նյութեր), 

  վտանգավոր թափոններ (վառելիք և յուղեր, քիմիական նյութերի տարաներ և 

բուժկետի աղբը), 

  արդյունաբերական թափոններ (չեզոք նյութեր, ինչպես օրինակ` պլաստմասսան, 

ապակին և շինանյութերը), 

  կենցաղային (օրգանական) թափոններ (այդ թվում` սննդի մնացորդներ և ինքնա-

քայքայվող այլ նյութեր):* 

 

Վտանգավոր թափոնների գոյացումը հնարավորության սահմաններում պետք է 

կանխվի դրանց հեռացման հետ կապված ծախսերը կրճատելու համար: Այդ 

նպատակով վտանգավոր թափոնները պետք է առանձնացվեն այլ թափոններից և 

սահմանված կարգով մեկուսացվեն այդ նպատակի համար նախատեսված 

վտանգավոր թափոնների պահեստավորման ժամանակավոր տարածքներում, որոնք 

գտնվում են ԱԴԿ կայանի հարևանությամբ: Նախատեսվում է ձեռք բերել աղբակեզ 

վառարան:  

Ըստ հնարավորության, հեռացման ծախսերի կրճատման նպատակով վտանգավոր 

նյութերի առաջացումն ու հեռացումը նվազեցվելու  են, իսկ հեռացման համար 

նախատեսված ցանկացած վտանգավոր նյութ առանձնացվելու  է ոչ 

վտանգավորներից և պատշաճ կերպով պահեստավորվելու է երեսպատված կցիկում, 

որի համար ներկայումս ընտրվել են երկու վայրեր (Նկար 3.1): Վտանգավոր 

թափոնների պահեստավորման վայրը նախագծվելու  է ծածկով և բոլոր վտանգավոր 

թափոնները պահեստավորվելու են հստակ առանձնացված վայրերում` մինչև 

24.10.2004թ. ընդունված ՀՀ «Թափոնների մասին» օրենքի պահանջների համաձայն 

դրանց անվտանգ հեռացումը տեղանքից:  
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Դյուրավառ վտանգավոր նյութերը` ինչպիսիք են օգտագործված յուղերը և քսուքները 

հեռացվելու են պատասխանատվության փոխանցման փաստաթղթի առկայությամբ 

կամ, որպես այլընտրանք, օգտագործվելու են ջռուցման կամ այրման նպատակով: 

Այրման կայանի օգտագործումն ու տեղադրումը վերանայվելու են շինարարության 

փուլի ընթացքում:  

 

3.14.5 Ռեագենտների պահեստավորումն ու օգտագործումը 

Տեղանքի նկարագրությունը  
Ռեագենտներն ու քիմիական նյութերը պահեստավորվելու են այն պրոցեսների ու 

ապարատների հարևանությամբ, որոնց համար դրանք նախատեսված են: 

Համապատասխան պահանջները ներկայացված են Աղյուսակ 3.9-ում: Մերձատար 

ճանապարհների ցանցը կկառուցվի այնպես, որ նյութերի փոխադրումը հնարավոր 

լինի իրականացնել մեքենաներով: 

 

Աղյուսակ 3. 9: Քիմիական նյութերի ու ռեագենտների տեսակներն ու դրանց 
պահեստավորումը 

պահեստավորման վայր ռեագենտ / նյութ 

մեքենա-մեխանիզմների վերանորոգման 
արհեստանոց և պահեստ (ԴԱԼ-ի 
հարևանությամբ), ցիստեռնների կայանատեղ 
(ցանկապատված և կողպված տարածքում) 

30 WT շարժիչի յուղ 
50 WT շարժիչի յուղ 
90 WT շարժիչի յուղ 
օգտագործված յուղ 
քսայուղ 
անտիֆրիզ 
դիզելային վառելիք 

հոսքագծի բեռնաթափման շինություն խճային կիր 

ԱԴՎ արտադրամաս 

կաուստիկ սոդա (NaOH) 
նատրիումի ցիանիդ (NaCN) 
ակտիվացված ածուխ 
աղաթթու (HCl) 
հալանյութեր, բոր,  սիլիցիումի 
երկօքսիդ, ամոնիումի նիտրատ 
(K2NO3), նատրիումի կարբոնատ 
Հակասկալանտ 
Ցինկ 
Դիատոմիտ 

ԱԿԴ տեղամաս (ցանկապատված և կողպված դիզելային վառելիք 
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Աղյուսակ 3. 9: Քիմիական նյութերի ու ռեագենտների տեսակներն ու դրանց 
պահեստավորումը 

պահեստավորման վայր ռեագենտ / նյութ 
տարածքում) աղաթթվի օրվա պաշար 

ածխի դեսորբցիայի համար 
դիզելային վառելիքի օրվա 
պաշար 
պահեստային գեներատորի 
համար 

պայթուցիկ նյութերի պահեստ 
ամոնիումի նիտրատ / դիզելային 
վառելիք (իգդանիտ) 

 

Ընդհանուր առմամբ, Ամուլսարի ծրագրի բոլոր աշխատանքային հեղուկ լուծույթների 

և ռեագենտների համար, ըստ նախագծի, պետք է կիրառվի երկրորդաին 

մեկուսացում: Մեկուսացման տարողությունները, ըստ նախագծի, յուրաքանչյուր 

տարածքում պետք է կազմեն ամենամեծ բաքի տարողության 110%-ը: ԱԴՎ կայանի 

տարածքում լրացուցիչ արտահոսք տեղի ունենալու դեպքում ավելցուկը ինքնահոս 

պոմպով պետք է մղվի տարրալվացման հարթակի մեկուսացման տարածք: 

 

Վառելիքի պահեստավորումը պետք է իրականացվի մեկուսացված՝ վառելիքը 

վաճառողի կողմից տրամադրված պահեստավորման բաքերում: Վառելիքի 

պահեստավորման բաքերի տարողությունը կկազմի մոտ 580 000լ դիզելային բաքերի 

դեպքում, իսկ բենզինի պարագայում` մոտ 50000 լիտրանոց բաքեր: Դրանք 

կտեղադրվեն արտահոսքից պաշտպանված առանձին հերմետիկ տարածքներում, 

որոնք կնախագծվեն այնպես, որպեսզի դրանցում հավաքվի վառելիքի լցման 

տարածքից կամ խողովակաշարից արտահոսող նավթը, ավելցուկը կամ 

հոսակորուստները: 

 

Վառելիքի բաքերը կունենան ստանդարտ մետաղյա կառուցվածք և շրջապատված 

կլինեն բերմայով կամ բետոնե եզրաքարերով, այնպես որ ամենամեծ՝ 110% ծավալով 

բաքը հնարավոր լինի մեկուսացնել մեկուսացման տարածքում: 

 

Վերջինս կառուցվելու է բետոնից, կամ մեկուսացման տարածքում բաքերի համար 
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տեղադրվելու է գեոսինթետիկ միջադիր շերտ:  

 

Վառելիքի ավազանն այնպես է կառուցվելու, որպեսզի վառելիքի լիցքավորումն 

իրականացվի բետոնապատ հարթակի վրա: Հարթակը այնպես է կառուցվելու, 

որպեսզի այդտեղից ցանկացած արտահոսք հոսի դեպի միջադիր շերտ ունեցող 

պարզարան, որտեղ մակերևութային ջրերը՝ նախքան արտահոսքը կարելի է 

փորձաստուգման ենթարկել՝ պարզելու համար, թե արդյոք դրանք աղտոտվել են: 

Դաշտում որևէ շարժական սարքավորում լիցքավորելու դեպքում անրաժեշտ է  

պահպանել շահագործման ստանդարտ ընթացակարգեր՝ կանխելու համար 

հոսակորուստները: Դրանք պետք է ներառեն հոսակորուստներից պաշտպանող 

քանդվող կցորդիչներ (Վիննինգի ոճով): Հոսակորուստի դեպքում աղտոտված 

նյութերը պետք է մաքրվեն և կառավարվեն Արտակարգ իրավիճակներին 

պատրաստվածության և  արտահոսքերին արձագանքման պլանի համաձայն: Նավթի 

պահուստավորումը պետք է համապատասխանի Հայաստանում գործող նավթի 

պահուստավորման կանոնակարգերին:  

 

ԱԴՎ կայանի տարածքում դատարկ ապարների տարրալվացման լուծույթների 

բաքերը տեղադրվելու են տարրալվացման հարթակի տարածքի մոտ:  

 

Ամուլսարի ծրագրով ևս կապահովվի բոլոր քիմիապես մաքուր բաքերի երկրորդային 

մեկուսացում, որը ենթադրում է արտահոսքերի հուսալի արգելքներ: ԱԴՎ կայանում 

լուծույթի պատրաստման և պահեստավորման բաքերի երկրորդային մեկուսացման 

համակարգը կկառուցվի բետոնից: Քիմիապես մաքուր բաքերի չափսերը 

համեմատաբար փոքր են: Դրանք ներակայցված են ստորև. 

 

  Կաուստիկ լուծույթի պատրաստման/պահեստավորման բաք (1.5 մ տրամագիծ 

և 1.8, բաձրություն),  

  նատրիումի ցիանիդի պատրաստման բաք (2.5 մ տրամագիծ և 2.8, 

բաձրություն),  

  նատրիումի ցիանիդի պահեստավորման բաք (2.9 մ տրամագիծ և 3.2մ 

բաձրություն): 
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Թթվի լվացման և դեսորբացիայի տարածքի համար ևս նախատեսվում է երկրորդային 

մեկուսացում՝ երկու բաքերի համար 110% մեկուսացման հնարավորություն տալով: 

Աղաթթվի պահեստը պետք է առանձնացված լինի ցիանիդի պահեստավորման 

տարածքից՝ փոխադարձ աղտոտումից խուսափելու համար: 

 

Ռեագենտների պահեստավորման վայրերը պատկերված են Նկարներ  3.22-ում և 

6.23-ում: Խճային կրի պահեստավորման վայրը գտնվում է բեռնատարների բեռնման 

տեղամասում, որի հատակագիծը պատկերված են Նկար 3.13-ում:. 
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Նկար 3.22. Մեքենա-մեխանիզմների վերանորոգման արհեստանոց և օժանդակ կառույցների հատակագիծ 
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Նկար 3.23. Ռեագենտների և ԱԴՎ կայանոմ թթվային  նյութերի կառույցների տվյալներ 
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Կառուցում 
Քիմիական նյութերի ու խառնուրդների պահեստները կառուցվելու են 

ջրամեկուսացված հիմքերի վրա և ունենալու են հերմետիկ դրենաժային 

համակարգեր` պատահական արտահոսքերը դեպի շրջակա միջավայր կանխելու 

համար: 

 

Աշխատանքները 
ԿՏՀ-ում կույտավորված հանքանյութից թանկարժեք մետաղների կորզման համար 

օգտագործվող քիմիական նյութերի ու ռեագենտների թվին են պատկանում 

նատրիումի ցիանիդը (NaCN), կիրը, կաուստիկ սոդան (NaOH) և աղաթթուն (HCl): 

Ռեագենտներն ու խառը լուծույթները պետք է առանձին պահեստավորվեն: 

Քիմիական նյութերի ու խառնուրդների պահեստները ապահովված են լինելու 

հերմետիկություն ապահովողերկրորդային միջոցներներով. արտահոսած 

լուծույթները կհավաքվեն և ետ կմղվեն համապատասխան տեխնոլոգիական 

համակարգեր: 

 

Կաուստիկ սոդայի տեղամասում պատրաստվում է 25%-անոց` NaOH-ի բրիկետները, 

ջրի մեջ լուծելու եղանակով: 

 

 Մեկ այլ տարողությունում պատրաստվում է NaCN-ի 20%-անոց լուծույթ: Այս 

կոնցենտրիկ լուծույթը լցվում է NaCN-ի բաշխիչ բաքի մեջ, որտեղից այն մտնում է 

տեխնոլոգիական պրոցեսի մեջ:  

 

Կոնցենտրիկ աղաթթուն գործարանային տարաներից պոմպով և հատուկ խողովակի 

միջով մղվում է թթվի նոսրացման բաք:  

 

Լուծույթների պատրաստման տեղամասերում կլինեն անվտանգության ջրի 

ցնցուղներ աշխատակազմի համար և դրենաժային ավազան` լուծույթների վթարային 

արտահոսքի դեպքում:  

 

Քիմիական նյութերի մատակարարումն և բեռնաթափումն իրականացվելու է միայն 
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համապատասխան փաստաթղթերով, ինչը հեշտացնելու է վերահսկողությունը: Ամեն 

անգամ լրացվելու է «նյութերի անվտանգ շարժի» ձևաթուղթը (ՆԱՇՁ-ը): Նյութերի 

հետ աշխատելու թույլտվություն ստացած անձինք կանցնեն անվտանգության և 

առաջին օգնության դասընթացներ յուրաքանչյուր նյութի գծով: Նման 

վերապատրաստում անցած գոնե մեկ անձ միշտ ներկա կլինի պահեստում և 

լուծույթների պատրաստման տեղամասում` անհրաժեշտության դեպքում մինչև 

բուժաշխատողների ժամանելը առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար:  

 

Ցիանիդի օգտագործումը, պահեստավորումը, փոխադրումը և շարժը 

իրականացվելու է Ցիանիդի կառավարման պլանի և Ցիանիդի կառավարման 

միջազգային օրենսգրքի (ՑԿՄՕ) համաձայն: 

 

Ցիանիդիփոխադրման տարաները հնարավորության դեպքում պետք է վերադարձվեն 

դրանք մատակարարողներին, իսկ հակառակ դեպքում՝ ոչնչացվեն ՑԿՊ-ում նշված 

ընթացակարգերի համապատասխան: 

 

Յուղերի թափոնները կվերադարձվեն յուղերի մատակարարներին կամ կոչնչացվեն 

յուղերի թափոնների համապատասխան վարառաններում, տվյալ տարածքի 

ջեռուցման նպատակով, դրանք վառելու միջոցով: 

 

3.14.6 Փոխադրումների կառավարում 
Արտերկրից մատակարարվող պարագաները, նյութերն ու սարքավորումները պետք է 

առաքվեն Վրաստանի Փոթիի կամ Բաթումիի նավահանգիստներ, որտեղից 

էլՎրաստանի և Հայաստանի տարածքներով փոխադրվելու են մինչև Ծրագրի վայր: 

Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանի միջոցով օդային բեռնափոխադրումները ևս 

ճանապարհային ցանցով կհասցվեն Ծրագրի վայր:  Նյութերի ներպետական 

մատակարարման մեծ մասը առաքվելու է Երևանից ճանապարհային ցանցով կամ 

անմիջապես կոմերցիոն մատակարարներից, ինչպես օրինակ՝ կիրը Արարատի 

ցեմենտի գործարանից: Ցիանիդի առաքումը կիրականացվի Վրաստանի 

նավահանգիստներով (Փոթիի կամ Բաթումիի) փոխադրամիջոցների շարասյունով:   
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 Եղանակային անբարենպաստ պայմանների դեպքում փոխադրաբեռը կպահվի 

նավահանգստում կամ որևէ այլ նախապես սահմանված պահեստային տարածքում, 

մինչև շարասյան ճանապարհ ընկնելու թույլտվության ստանալը:  

 

Ծանր բեռնատար մեքենաներով բոլոր առաքումները Ծրագրի տարածք կերթևեկեն 

նշված երթուղով՝ M-2 մայրուղուց H-2, որը կապում է  M-2 մայրուղին Գնդեվազին և 

Ջերմուկին ( /տես Նկար 3.25/) 
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Նկար 3.24. Ծրագրի տարածք տանող մերձատար հանգույցներ
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Ծրագիրը կունենա հանք տանող H-42-ից երկու առաջնային մերձատար հանգույցներ: 

/Առաջնային մերձատար A և B/ և երկրորդական մերձատար /C/ նույնպես H-42-ից, 

տես Նկար 3.25: 

 

Հանգույց A-ն գտնվում է Գնդեվազի հանգույցից մոտ 1,3կմ դեպի հարավ H-42-ի վրա, 

այն ապահովելու է ԿՏՀ, ԱԴՎ կայանի և հարակից գործառնական գոտու 

հասանելիությունը: Տվյալ հանգույցը նախատեսված է օգտագործել ԿՏՀ-ի 

շինարարության ժամանակ, իսկ այնուհետև` շահագործման փուլում, այն կդառնա 

տվյալ կարույցներ տանող հիմնական մերձատար ճանապարհը:  B հանգույցը 

կծառայի որպես դեպի հանք, ընդունարան և գրասենյակային տարածքներ տանող 

ճանապարհ ամեն տեսակի նյութերի, աշխատողների և այցելուների համար: 

Երկրորդ հանգույցը /C/ կապահովի ԿՏՀ-ի արևելյան մասում գտնվող 

ենթակառուցվածքների հասանելիություն: Տվյալ հանգույցները ցանկացած պահի 

լինելու են անվտանգ և ապահովված անձնակազմով: 

 

Մերձատար կետ D-ն դեպի Կեչուտ գյուղի հյուսիս տանող գոյություն ունեցող 

գունտային ճանապարհ է, որը Ծրագրի հետախուզական գործողությունների համար 

նախատեսված հետախուզական ճամբար տանող հիմնական ճանապարհն էեղել և 

կշարունակի մնալ մերձատար ճանապարհ շինարարության փուլի ընթացքում:   

 

Ծանր մեքենաների մուտքը Ծրագրի վայր տանող, ներկայում գոյություն ունեցող 

բոլոր մյուս գրունտային մերձատարներ կարգելվի, սակայն դրանք կարող են 

օգտագործվել թեթև մեքենաների երթևեկության համար: 

 

3.13.7. Պարսպապատում և անվտանգություն 

Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, նախատեսվում է պարսպապատել 

Ծրագրի ենթակառուցվածքները 1,8մ բարձրությամբ կամ 3,6մ 

բարձրությամբշղթայական ցանցի կամ զոդված շղթայական արմատուրային ցանցի 

միջոցով` բացառելու համար ընտանի և վայրի կենդանիների մուտքը տարածք` 

փշալարի կիրառմամբ /տես Նկար 3.25/: Բացի այդ, նախատեսվում է բացատար և 
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հանքատար ճանապարհներին տեղադրել ճանապարհային բերմա` ընտանի և վայրի 

կենդանիների մուտքը բացառելու համար:  

 

3.15 Աշխատանք և ծառայություններ 

3.15.1 Աշխատուժ 
Շահագործման փուլում հանքարդյունաբերական համալիրում աշխատելու է մոտ 657 

մարդ: Շինարարության փուլում աշխատելու է առավելագույնը 1 300 հաստիքային 

աշխատող: Նկար 3.26-ում ներկայացված է շինարարական աշխատուժի 

կացարանային ապահովման պահանջները: 

 
Նկար 3.25. Ոչ-տեղացի շինարարական աշխատուժի համար կացարանային 
պահանջներ 
 
Հողային աշխատանքների մեծ մասն իրականացվելու է տեղի հայկական 

կապալառուների կողմից: Արդեն իրականացվել է տեղական շուկայի գնահատումը և 

կազմվել այն ձեռնարկությունների ցանկը, որոնք կարող են կատարել նման 

աշխատանքներ: Ընտրված կապալառուների ՄՌ և ԱԲԱԿ պահանջների 

գնահատումն իրականացվելու  է Կապալառուների կառավարման պլանի համաձայն: 

Այս աշխատանքը շարունակական բնույթ ունի` հատուկ շեշտադրելով վաղ փուլի 

շինարարաության մեջ ներգրավված կապալառուներին:  
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Շինարարության փուլում ծանր տեխնիկայի օգտագործման հետ կապված 

աշխատանքների համար կպահանջվի մասնագիտացված վերահսկողություն 

արտասահմանյան փորձագետների կողմից: Դրա  համար միջազգային որևէ  ֆիրմայի 

/ֆիրմաների/ հետ կկնքվեն Նախագծման, գնումների իրականացման ու 

շինարարության ղեկավարման պայմանագրեր` նախագծման ու Ծրագրի 

շինարարության կառավարման նպատակով: Ընտրված ֆիրման/ները/ կտրամադրեն 

գրեթե բոլոր արտասահմանյան խորհրդատուներին, որոնք Ծրագրին անհրաժեշտ են 

շինարարության փուլում: Այդ խորհրդատուների գործի մի մասն էլ լինելու է 

տեղական աշխատուժի առավել ակտիվ ներգրավումն ու տեղացի 

ենթակապալառուների ավելի արդյունավետ օգտագործումը` համապատասխան 

հմտությունների առկայության պարագայում: Շինարարական աշխատուժի մոտ 30% 

ենթադրվում է, որ կներգրավվի մոտակա համայնքներից: Շինարարության ոլորտի ոչ 

տեղացի հայ ու արտասահմանցի աշխատողները բնակվելու են տեղական 

հյուրանոցներում և բնակարաններում Ընկերության այլ աշխատակիցների հետ 

մեկտեղ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` ժամանակավոր շինարարական 

ճամբարում:  

 

Փակումից հետո նախատեսվում է պահել մոտ 20 հոգանոց աշխատակազմ` 

շահագործումից հանված կայանի մոնիթորինգի ու պահպանման գործառույթներն 

իրականացնելու համար: Աշխատավարձերի չափերը որոշվել են Հայաստանի 

հանքարդյունաբերության ոլորտում գործող դրույքաչափերի հիման վրա: 

 

Կախված աշխատանքի բնույթից և աշխատակցի քաղաքացիությունից, 

շահագործման փուլում նախատեվում է Աղյուսակ 3.10-ում ներկայացված 

հերթափոխային գրաֆիկը: 

 

Աղյուսակ 3.10: Հերթափոխային գրաֆիկը Ամուլսարի հանքարդյունաբերական 
համալիրում 
աշխատող Հերթափոխի ազատ 

հայ – հերթափոխային, 12 4 օր 4 օր 
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ժամյա հերթափոխեր 

հայ – 8/9 ժամյա 

հերթափոխեր  
5օր 2 օր 

արտասահմանցի 6 շաբաթ 2 շաբաթ 

ՀՀ քաղաքացիների համար նախատեսված են ավելի կարճ հերթափոխներ` ՀՀ աշխա-

տանքային օրենսդրության պահանջները բավարարելու համար (աշխատանքային 

շաբաթվա մեջ ոչ ավելի քան 48 աշխատանքային ժամ): 

 

Աղյուսակ 3.11-ում ամփոփված են տարբեր ստորաբաժանումներում պահանջվող 

աշխատուժի վերաբերյալ մոտավոր տվյալները: 

 

Աղյուսակ3.11: Աշխատողների մոտավոր թիվն ըստ ստորաբաժանումների 
Ստորաբաժանում աշխատողների թիվը 
հանքաքարի արդյունահանում 315 
կորզում և արտադրություն 199 
Ընդհանուր և ադմինիստրացիա 133 
Լաբորատորիա 10 
Ընդամենը 657 
 
Աշխատակիցների քաղաքացիություն 

Աշխատակիցների մեծ մասը լինելու է ՀՀ քաղաքացի: Ավելին, մշտական 

աշխատողների մեծ մասը լինելու է հարևան բնակավայրերից` Գորայքից, 

Սարավանից, Գնդեվազից, Կեչուտից և Ջերմուկից, ինչպես նաև Ծրագրի տարածքից 

45կմ շառավիղով գտնվող այլ համայնքներից:: Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով այդ 

համայնքներում հանքարդյունաբերական ոլորտի մասնագետների պակասը, 

ակնկալվում է մեծ թվով որակավորված մասնագետներ բերել Երևանից և 

մարզկենտրոններից: Այն դեպքերում, երբ չստացվի տեղական մասնագետ գտնել 

որևէ հաստիքի համար, պայմանագրային հիմունքներով աշխատանքի կընդունվի 

համապատասխան որակավորում ունեցող արտասահմանյան մասնագետ: 

Ակնկալվում է, որ 3-5 տարվա ընթացքում տեղական աշխատուժը ձեռք բերած կլինի 

արտասահմնայան մասնագետների մեծ մասին փոխարինելու համար 

համապատասխան փորձ և  կարողություններ: 
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3.15.2 Կադրերի հավաքագրում և ուսուցում 
Ամուլսարի հանքարդյունաբերական համալիրի ինչպես շինարարության, այնպես էլ 

շահագործման փուլերի ընթացքում ընկերությունը ձգտելու է. 

  զարգացնել տեղական կադրերը ի նպաստ Ծրագրի և տեղի համայնքի, 

  միջազգային լավագույն փորձի տարածում ընկերության մասնագետների և 

կապալառուների միջև, 

  պատվերներ տալ տեղի գործարարներին` վերջիններիս կարողությունները զար-

գացնելու և նրանց գործունեությունը հարևան համայնքներում ընդլայնելու 

համար: 

 

3.15.3 Աշխատակիցներին ժամանակավոր կացարանով ապահովումը 
Շինարարության փուլում աշխատողները կտեղավորվեն աշխատողների բնակեցման 

ճամբարում և անհրաժեշտության դեպքում տեղի հյուրանոցներում և 

բնակարաններում: 

 

Շահագործման ընթացքում ոչ տեղացի հայերն ու արտասահմանցի 

աշխատակիցները կտեղավորվեն աշխատողների բնակեցման ճամբարում և/կամ 

Ջերմուկում գտնվող ունեցող հյուրանոցներում և բնակարաններում:  

 

3.16 Հողօգտագործում և հումքի սպառում 

3.16.1 Հողօգտագործում 
Ծրագրով նախատեսված հողօգտագործումը կազմելու է մոտ 609հա (այստեղ 

ներառված չէ Ջերմուկում գտնվող բնակատեղին և Գորայքում գտնվող 

երկրաբանական լաբորատորիայի և պահեստի տարածքը): Սա այն տարածքն է, որ 

անմիջապես խախտվելու է նոր ենթակառույցների հիմնման և հողային 

աշխտանանքերի արդյունքում:  

 

Լրացուցիչ սահմանափակված տարածքներն այն տարածքներն են, որոնք 

ցանկապատված են կամ շրջապատված մուտքի տեխնիակական խոչընդոտներով, 
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կամ որտեղ մուտքը վերահսկվելու կամ սահմանափակվելու է՝ ելնելով 

անվտանգության նկատառումներից և հանքը շահագործողների ՝ հասարակությանը 

վնասից ապահովելու պարտականությունից: Տվյալ տարածքի շնորհիվ Ծրագրի 

տարածքը կավելանա ևս 383 հա:  

 
3.16.2 Վառելիք և էներգակիրներ 
Ծրագրի վառելիքի և էլեկտրաէներգիայի պահանջները ամփոփ ներկայացված են, 

համապատասխանաբար, Աղյուսակ 3. 13-ում և Աղյուսակ 3.14-ում: 

 

Աղյուսակ3.13: Դիզելային վառելիքի պահանջարկ 

Մեքենա-մեխանիզմ 
Դիզելային վառելիքի ամսեկան միջին 
պահանջ  

Արտաճանապարհային Լիտր 
Բեռնավորում և բեռնափոխադրում   
Էքսկավատոր 212,337 
ինքնաթափով բեռնատար 638,786 
Այլ 

 
Օժանդակմեխանիզմներ 249,491 
Հորատում 73,192 
Հորատանցքերի փորում 13,600 
Ջրահեռացում, դրենաժ 35,700 
Ընդամենը 1,223,106 
 
Աղյուսակ 3.14.  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 
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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 
*  - Վերականգնվող էներգիայի համակարգ – միացված հոսանքը 4.85 ՄՎտ հզորություն ուներ  
 
3.16.3 Ջուր 

Սպառում 
 
Շահագործման ընթացքում հանքը հիմնականում օգտագործում է PD-8-ով անցած 

կոնտակտային ջուրը: Այնուամենայնիվ, ջրի բալանսից դատելով շահագործման 

առաջին տարիներին  կպահանջվի լրացուցիչ ջուր արտաքին աղբյուրներից: Միջին 

կլիմայական սցենարի պարագայում, անհրաժեշտ կլինի կատարել մինչև 250,000մ3 

ջրառ Արփա գետից շահագործման առաջին չորս տարիների ընթացքում 

(առավելագույնը 8լ/վ ջրառ): Սակայն, ըստ ՄՋՀ  (Հավելված 6.10.2), հարատև չոր 

պայմանների դեպքում կարող է պահանջվել 547,000մ3հանքի շահագործման ողջ 

ընթացքում: Շահագործման փուլի ընթացքում Արփա գետից ջրառը շարունակվելու  է 

մնալ առավելագույնը  8լ/վ, որոնք վերօգտագործվելու են կոնտակտային ջրերից:  

 

Հիմնական հանքատար ճանապարհների վրա և ջարդիչ կայանի շրջակայքում փոշու 

նստեցման համար օգտագործվող ջրի պահանջը գնահատվում է օրական 466մ3–ի  

չափով, սակայն այս դեպքում ջուրը վերցվելու է դրենաժային ավազաններից և 

բացառապես առկա մակերեսեային ջրային ռեսուրսներից ավելի չոր 

ժամանակահատվածների ընթացքում: 

 
Ջրահեռացում 
Ընդհանուր առմամբ, Շինհրապարակի տարածքում «Ջրի բալանսի և մակերևույթային 

ջրերի կառավարման պլան»ի մոդելը ենթադրում է կոնտակտային ջրի ավելցուկ 

միջին կլամայական պայմանների պարագայում ԿՏՀ-ի 3-րդ փուլի շինարարությունից 

հետո: Կոնտակտային ջրերի նվազեցման մեթոդներից մեկը նախատեսում է 
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գոլորշիացման ավելացում բարակ սպրեյերի, ցնցուղների կամ ձյուն 

պատրաստողսարքերի միջոցով, ինչը համարվում է ԿՏՀ ջրային բալանսի և ԿՏՀ 

շահագործման հանձնարարականներիցմեկը: 

Տեխնիկատնտեսական վերլուծության ժամանակ կատարված ԿՏՀ և ԴԱԼ-ի ջրային 

բալանսի` որպես հավանական մոդուլների, միավորումը ՄՋՋՀ-ում 

հնարավորություն է տվել նախատեսել օրական կտրվածքովժամանակային 

ինտերվալներ և գնահատելջրի կառավարման տարբեր ռազմավարությունների 

արդյունավետությունը: Տվյալ վերլուծությունը նախատեսվում է խորացնել 

մանրակրկիտ նախագծման փուլում:  

 

Ջրի որակը ուղեցույցների պահանջներին հասցնելուց հետո ոչ կոնտակտային ջրերը 

պետք է հեռացվեն նստվածքային ավազաններից: 

ՄՋԿՊ-ով նախատեսված է երկու վերահսկվող տեղայնք ոչ կոնտակտային ջրերը 

բնական միջավայր հեռացնելու համար`ջրառ կառույցի մոտ PD-12-ից ներքև և D-1-ոի 

մոտ:  Բնական միջավայր /գետեր/ հեռացնելուց առաջ անհրաժեշտ է ապահովել 

հեռացվող ջրի համապատասխանությունը ՀՀ Ջրի որակի չափանիշներին: 

Ջրահեռացման տարածքումփոշենման կավային հողերիառկայության և Պինդ 

կշռված մասնիկների ցածր պարունակության վերաբերյալօրենքով սահմանված 

պահանջների պատճառով, կարող են պահանջվել ֆլոկուլյանտներ, որոնք 

կօգտագործվեն մեծ արտահոսքերի ժամանակ: Մինչև նստվածքային ավազաններ 

թափվելըջրերում առկա պինդ մասնիկների քանակությունը նվազեցնելու 

նպատակով որոշ տեղայնացված կետերում կօգտագործվեն միջազգայնորեն  

փորձարկված լրացուցիչ միջոցներ նստվածքների վերահսկման նպատակով, 

ինչպիսիք են` ծղոտե սարքեր, ժայռային բերմաններ և տեղադրվող նստվածքային 

որսիչներ կամ ավազաններ:  

 

Ջրի բալանսի մոդելի համաձայն, միջին կլիմայական պայմանների առկայության 

դեպքում շահագործման 5-րդ տարում անհրաժեշտ կլինի մաքրել և հեռացնել  մոտ 

167,000 մ3 կոնտակտային ջուր` հասցնելով այդ ծավալը մինչև 317,000 մ3 մինչև 10-րդ 

տարին:  
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Համայնքային ջրամատակարարում  

Գնդեվազի բնակիչների խմելու ջրի մատակարարումը կատարվում է գյուղից 17 կմ 

դեպի հյուսիսարևելք, Որոտան դաշտավայրում, գտնվող յոթ աղբյուրներից, 2 

ինքնահոս ստորգետնյա ջրատարների միջոցով /չնայած որ դրանցից մեկը 

անհրաժեշտ է դիտարկել որպես չգործող/:  

 

ԴԱԼ-ի հյուսիսային մասը (Նկար 3.21) հատող և հանքի մոտեցնող ճանապարհների 

հարևանությամբ խողովակները միանում են հանքի հանգույցների շենքերին և ԿՏՀ-

ին: Հանքի մոտեցնող ճանապարհները հատելու են գոյություն ունեցող խմելու ջրի 

խողովակի հետ, այդ պատճառով ճանապարհի շինարարության ընթացքում, 

խողովակը կամ պետք է պաշտպանվի կամ տեղափոխվի, որպեսզի 

ջրամատակարարման շարունականությունն ապահովվի:   

 

Արփայի կիրճի ոռոգման խողովակաշարով կատարվում է Գնդեվազի ու ութ այլ 

համայնքների ջրամակատարարումը Կեչուտի ջրամբարից: Ստորգետնյա խողովակը 

հատում է նախատեսվող ԿՏՀ-ի տարածքը, և այն ենթակա է տեղեփոխման 

շինարարությունը սկսելուց առաջ: Գեոթիմը ներկայումս պլանավորում է այդ 

աշխատանքը Ջրային համակարգերի պետական կոմիտեի հետ 

համագործակցությամբ:  

 

Գնդեվազի ջրամբարի սնուցումընախատեսվում էր իրականացնել Գնդեվազի 

ջրանցքով, որն արդեն մի քանի տարի է ինչ չի գործում, չնայած որ դրա 

վերականգնումը ներկայումս ընթացքի մեջ է /Գեոթիմի կողմից/: Ներկայումս այդ 

ջրամբարը սնուցվում է ձնհալի ջրերով և օգտագործվում է գյուղատնտեսական 

ոռոգման նպատակներով ամբարտակից ներքև: Ծրագրի իրականացումը որևէ կերպ 

չի խափանի ջրամբարի ջրամատակարարումը. առկա է անհրաժեշտության դեպքում 

ավելցուկ ոչ կոնտակտային ջուրը ջրավազան հեռացնելու պայման: 
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3.16.4 Շինարարական նյութեր 

 

Շինարարության փուլում կպահանջվեն հետևյալ շինանյութերը. 

  բետոն` մոտավորապես 10,000 մ3, 

  մետաղակոնստրուկցիաներ` մոտ 2,500 տոննա, 

  այլ շինանյութեր, այդ թվում` գիպսակարտոն, կապի կաբելներ, ներկ և մածիկ, 

փայտանյութ, մելամին, կերամիկական սալիկներ, ռետին, գեոմեմբրան, 

պոլիէթիլենային ջրամեկուսիչ թաղանթներ, չժանգոտվող խողովակներ և այլն: 

 

Պահանջվող նյութերի մանրամասն ցուցակն ըստ տեղամասերի այս պահին առկա չէ, 

այն պատրաստ կլինի մանրակրկիտ մշակման փուլում: Նախատեսված է ԱԴՎ-ի 

ընդհանուր տեղանքում վերգետնյա փոխակրիչի երկայնքով պահեստային տարածք 

ունենալ, քանի որ այն չափավոր հարթ է, և մայրուղուց այնտեղ մտնելը հեշտ է: 

Պահեստային տարածքների հողերի օգտագործումը կլինի ժամանակավոր՝ 

շինարարության ընթացքում, որի ավարտից հետո դրանք կվերականգնվեն: Հողի 

օտարմանը և ապրելամիջոցների վերականգնման գործողություններին  

ներկայացվող պահանջները հողօգտագործման և պահեստային տարածքների 

վերականգնման տվյալների հետ միասին հասանելի կլինեն շինարարության 

աշխատանքային նախագծի մշակումից հետո: 

 

3.16.5 Այլ հումք և պահանջներ 

Աղյուսակ3.15-ում ամփոփ ներկայացված են այն հիմնական նյութերը, որոնց 

պահանջը կարող է զգացվել շահագործման փուլում: 

 

Աղյուսակ 3.12: Հումքի պահանջարկ կամ օգտագործում 
Ծրագրի 
բաղադրիչ/գործողություն 

Օգտագործվող նյութ/առարկա Պահանջարկ 

Հանք 
ANFO (իգդանիտ)  
 
անվադողեր, շարժիչի յուղ, քսայուղեր 

8,890տ/տարի 

մանրացում և Փոխակրիչի ռետինե ժապավեն և Մաշվելու 
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Աղյուսակ 3.12: Հումքի պահանջարկ կամ օգտագործում 
Ծրագրի 
բաղադրիչ/գործողություն Օգտագործվող նյութ/առարկա Պահանջարկ 

փոխադրում անիվներ, ջարդիչի թաղանթներ 
Կիր 

դեպքում 
փոխարինման 
ենթակա 
32,232տ/տարի 

ԱԴՎ 

ակտիվացված ածուխ 
նատրիումի ցիանիդի բրիկետներ 
աղաթթվի լուծույթ 
կաուստիկ սոդայի լուծույթ 
հակասկալանտ 

59.57 տ/տարի 
1050,9 
տ/տարի 
530,91 
տ/տարի 
189,6 տ/տարի 
43,3տ/տարի 

 

3.17 Արտադրության դադարեցում և փակում 

Նախատեսվող փակման ընդհանուր նպատակն է աստիճանաբար վերականգնել 

շինհրապարակի ավարտված տարածքները, որպեսզի դրանք հնարավորինս շուտ 

դառնան էկոլոգիապես անվտանգ:  Վերականգնումը կիրականացվի Հանքի 

ռեկուլտիվացման, փակման և վերականգնման նախնական պլանի (Հավելված 8.18) 

համապատասխան: Վերջնական հողօգտագործումը կքննարկվի՝ հիմնվելով կայուն 

ապրելամիջոցների և ներկա գյուղատնտեսական գործողությունների վրա, ինչպիսիք 

են արածեցումը, բույսերի հավաքը, խոտհարքը և հողօգտագործման այլ տեսակներ: 

 

նՀՌՓՎ պլանով սահմանվում է հանքարդյունաբերական համալիրի 

կառուցվածքների ապամոնտաժման և տեխնոգեն ազդեցության ենթարկված հողերի 

ու բնապատկերների վերականգնման ծրագիրը, ինչպես նաև հանքի փակման 

սոցիալ-տնտեսական հետևանքների նվազեցման հայեցակարգը: Հանքի փակման 

պլանավորումը Ծրագրի ԲՍԱԳ-ի անբաժանելի բաղադրիչն է: Տեխնիկական 

վերլուծության և խորհրդատվության միջոցով այն հստակեցնում է հանքի փակումից 

հետո հողօգտագործման ամենանպատակահարմար ձևերն ու փակման հետ կապված 

նպատակները: Պլանավորումը հանքի  շահագործումից փակման անցման 

ընթացքում ուղղորդիչ է: Լավագույն փորձի համաձայն փակման պլանավորումը 

պետք է լինի ընթացիկ խնդիր, իսկ վերջնական փակման պլանը պետք է ավարտվի 
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հանքի փակումից առնվազն երկու տարի առաջ և ներառի աշխարհում հանքերի 

փակման լավագույն փորձը: 

 

Հանքի փակման պլանը ներառում է բոլոր մակերևութային կառույցների հեռացում, 

երբ դրանց անհրաժեշտությունն այլևս չկա: ԿՏՀ-ն և ԴԱԼ-ը հարթեցվելու են և հողի 

էրոզիան նվազեցնելու նպատակով կայուն մակերևույթ ստեղծելու համար ծածկվելու 

հողով ու բուսականությամբ, որը նախատեսված է դատարկ ապարների կույտ 

ներթափանցումը սահմանփակելու և հանքի փակմանը հաջորդող 

հողօգտագործմանը համապատասխան բուսական համակեցությունների 

վերականգնմանն աջակցելու համար, և որը  խնամվելու և պահպանվելու է փակմանը 

հաջորդող մի որոշակի ժամանակաշրջանի ընթացքում:  

ԿՏՀ-ի և ԴԱԼ-ի դրենաժային ջրերը մաքրվելու են պասիվ մաքրման համակարգի 

միջոցով և ենթարկվելու են մոնիթորինգի և փակումից հետո մաքրվելու այնքան 

ժամանակ, քանի դեռ դրա կարիքը կա: Հանքափոսերի հետլիցքը կաջակցի 

հանքափոսերի ռեկուլտիվացմանը, կնվազեցնի փակմանը հաջորդող վիզուալ 

ազդեցությունները, ԴԱԼ-ի ընդհանուր ծավալը, մակերեսը և ազդեցությունը և 

հանքափոսերում փոքր լճակների առաջացման հավանականությունը: Խոշոր 

ժայռաբեկորները և քարերի կույտերը կարող են թողնվելհանքափոսերի մեջ որպես 

հավանական ալպիական բուսական աշխարհի բնակմիջավայր և գիշատիչ 

թռչունների բների կառուցման համար հավանական հարմար տեղ : Անվտանգության 

նկատառումներով հանքափոսի բերանի շուրջ կկառուցվի հողապատնեշ և այն 

ամբողջությամբ կշրջապատվի ցանկապատով` կողմնակի անձանց մուտքը 

սահմանափակելու համար: Ծրագրի ամբողջ տարածքը կծածկվի տեղի 

բուսականությամբ. այդ նպատակով դեռևս շահագործման փուլում կկատարվի 

ուսումնասիրություն` համապատասխան բուսատեսակները ճիշտ ընտրելու համար: 

Ձեռնարկված վերականգնման միջոցները, այդ թվում` ինժեներական լուծումները և 

բուսածածկույթի վերականգնումը, թույլ կտան նվազեցնելու հողի էրոզիայի 

հնարավորությունը:  

 

Կարող է նաև հնարավորություն լինի օգտագործելու փակված հանքի շինությունները 

հարակից համայնքների կողմից: Այս հնարավորությունը կուսումնասիրվի դեռևս 
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շահագործման փուլում, հանքի փակման սոլիալ-տնտեսական հետևանքների 

ուսումնասիրության շրջանակներում` համայնքների ակտիվ ներգրավմամբ ու 

մասնակցությամբ: 

 

Փակման պլանավորումն ու հանքի փակման պլանի մշակումն իրականացվում են 

փուլերով. 

  1-ին փուլ. փակման նախնական պլանի մշակում՝ որպես ԲԱՍԳ-ի մաս, 

  2-րդ փուլ.  փակման նախնական պլանին համապատասխան մոնիթորինգի 

և լրացուցիչ գնահատման իրականացում և պլանի կանոնավոր 

վերանայում: Պլանը կվերանայվի Ծրագրում կամ տվյալների բազայում  

ցանկացած էական փոփոխության դեպքում՝ հանգեցնելով փակման 

միջանկյալ պլանի մշակմանը: 

  3-րդ փուլ. Ծրագրում կամ տվյալների բազայում  ցանկացած էական 

փոփոխություններին հաջորդող փակման թարմացված պլանների հիման 

վրա սահմանված փակման միջոցառումների ինժեներական նախագծի 

կազմում: 

  4-րդ փուլ. Փակման պլանի վերջնականացում, հանքի ծառայման ավարտից 

առնվազն երկու տարի առաջ՝ հաշվի առնելով նախորդող աշխատանքը: 

 

Իրականացվելու են հետևյալ ռազմավարություններն ու գործողությունները. 

  Շինարարության ընթացքում որպես տեսողական էկրան, սերմերի 

պահեստարան և փակման ժամանակ բուսածածկի վերականգնման համար 

օգտագործման նպատակով աճման միջավայրի և ենթամակերևութային 

շերտերի տեղափոխում, կույտավորում և մոնիթորինգ,  

  Ծրագրի ողջ ընթացքում տեսակների հավաքում, պահեստավորում և 

բուսական համակեցությունների վերականգնում,  

  Հանքի շահագործման ընթացքում, որտեղ հնարավոր է ազդեցության 

ենթարկված տարածքների պրոգրեսիվ վերականգնում, 

   Ժամանակավոր շենքերի և կառույցների հեռացում՝ դրանց նպատակին 

ծառայելուց հետո, 

  Երբ շահագործման համար ԴԱԼ, ԿՏՀ, բացատար և հանքատար 
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ճանապարհները և բացահանքերն այլևս անհրաժեշտ չլինեն դրանց 

վերատրամատավորում և համահարթեցում, 

  Վտանգավոր և կենցաղային թափոնների պահեստավորում և հեռացում,  

  Էրոզիայի նկատմամբ դիմացկուն և կայուն հողատեսքեր ստանալու 

նպատակով նախագծում և բուսականության վերականգնում, 

  Փակումից հետո հողօգտագործման նպատակներին համապատասխանության 

նպատակով խախտված տարածքներում բուսածածկի վերականգնում՝ 

առջնահերթությունը տալով տեղական տեսակներին և բուսականության 

տիպերին, որոնք գոյություն են ունեցել տարածքում նախքան 

հանքարդյունահանումը: 

 

Բացահանքերի սահմանագծով տարածքները կարող են թողնվել որպես խոշոր 

ժայռաբեկորներ և քարերի կույտեր, քանի որ դրանք կարող են հարմար տեղ 

հանդիսանալ Մատնունի ծիրանավորների խիստ վտանգված պոպուլիացիայի բների 

կառուցման և բնակմիջավայրերի համար. անհրաժեշտ է ապահովել նրանց 

պոպուլացիաների բարելավում: Գեոթիմն աշխատանքներ է իրականացնում 

մասնագետ-խորհրդատուների հետ՝ փակմանը հաջորդող հետագա այլընտրանքների 

գնահատման ողղությամբ: 

 

Փակման նախնական պլանը մի փաստաթուղթ է, որում ներկայացված են փակման 

ուղղորդիչ սցենարը, ինչպես նաև ծրագրի պլանավորման փուլի մասով հասանելի 

տեղեկատվության հիման վրա փակման հիմնական նպատակները: Փակմանը 

հաջորդող խնամքն ու պահպանումը կշարունակվի մինչև բնապահպանական և 

փակմանը հաջորդող հողօգտագործման նպատակների իրականացումը: Ակնկալվում 

է, որ առնվազն 5 տարի կպահանջվի նախքան Ծրագրի տարածքը 

իշխանություններին հանձնելը: 
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