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1

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1.1.1

Սույն հաշվետվության մեջ գնահատման և վերլուծության են ենթարկվել 2016թ.
հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում Ամուլսարի Ոսկու Հանքի (այսուհետ՝
Ծրագիր) շրջանակներում իրականացվող գործողություններին առնչվող ջերմոցային
գազերի

(ՋԳ)

հաշվետվությունն

արտանետումները:
անդրադառնում

է

ՋԳ

արտանետումների

նաև հաշվետու

վերաբերյալ

ժամանակահատվածում

Լիդիանի կողմից ներգրավված կապալառուների գործունեության հետ առնչվող
արտանետումները: Քանի որ, սա Ամուլսարի Ոսկու Հանքի շինարարության առաջին
տարին է, համեմատության համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալներ առկա չեն, և
այս տարվա տվյալները որպես հիմք կդիտարկվեն շինարարության փուլի հետագա
ժամանակահատվածի համար:
2

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԸ

2.1.1

Ծրագիրն այժմ գտնվում է շինարարության փուլում, իրականացվում են տեղամասի
նախապատրաստման և հողային աշխատանքներ: Ակնկալվում է, որ շինարարության
փուլը կտևի ևս մեկ տարի, որից հետո կմեկնարկեն Ամուլսարի ոսկու հանքի
շահագործման աշխատանքները:

2.1.2

2016թ. տեղամասում ընթացիկ շինարարական աշխատանքներում ներգրավված
հիմնական կապալառուներն են.

«ՌԱԿԵ» ՍՊԸ – հորատման աշխատանքներ իրականացնող կապալառու,
«Նոր Գեո» ՍՊԸ – հորատման աշխատանքներ իրականացնող կապալառու,
«Ռենկո Արմէստեյտ» ՍՊԸ– շինարարական աշխատանքներ իրականացնող
կապալառու,
Արփա Սևան» ՍՊԸ – շինարարական և հողային աշխատանքներ իրականացնող
կապալառու,
Ճանապարհ» ՍԲԸ – հողահին աշխատանքներ իրականացնող կապալառու
«Էներգացանց շին» ԲԲԸ (ENC) – էլեկտրաէներգիայի մատակարարում,
շինարարական և հողային աշխատանքներ իրականացնող կապալառու
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3

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

3.1.1

Ծրագրի համար ՋԳ արտանետումների վերաբերյալ հաշվետվությունն իրականացվել
է Հանուն Կայուն Զարգացման Համաշխարհային Գործարարության Խթանման
Խորհրդի (ԿԶՀԳԽ), Համաշխարհային Ռեսուրսների Ինստիտուտի (ՀՌԻ) 2003թ. «ՋԳ
Արտանետումների Արձանագրություն. Կորպորատիվ Հաշվապահական Հաշվառման
և Հաշվետվայնության» Ստանդարտի1 համաձայն:

3.1.2

Հանքի տեղամասի հետ առնչվող ջերմոցային գազերի ուղղակի և անուղղակի
արտանետումները բացահայտվել և դասակարգվել են հետևյալ կերպ.
ՋԳ Ուղղակի արտանետումներ («1-ին Կարգի արտանետումներ»).
ՋԳ Ուղղակի արտանետումներ

1

Արձանագրություն. Կորպորատիվ Հաշվապահական
Հաշվառման և Հաշվետվայնության ստանդարտ 2004թ.
Հղում՝ http://www.wri.org/sites/default/files/pdf/measuring‐ to‐ manage.pdf (2016թ. ապրիլ
ամսվա դրությամբ)
ԿԶՀԳԽ և ՀՌԻ (2004)
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Սրանք ընկերության սեփականություն հանդիսացող կամ դրա օպերատիվ
կառավարման ներքո գտնվող աղբյուրներից արտանետումներն են, օրինակ՝
դիզելային գեներատորներից, տրանսպորտային միջոցներից և արտադրական
սարքավորումներից/տեխնիկայից առաջացող արտանետումները: Ամուլսարի
Ծրագրին վերագրվում են հետևյալ ուղղակի արտանետումները.
o

Տեղամասում էլեկտրաէներգիայի արտադրման, շինարարական տեխնիկայի և
սարքավորումների շահագործման համար օգտագործվող վառելիքի
օգտագործումից առաջացող արտանետումներ

o Պայթուցիկների
արտանետումներ:

(եթե

այդպիսիք

առկա

են)

կիրառումից

առաջացող

Անուղղակի արտանետումներ (2-րդ կարգի անուղղակի արտանետումներ).
Սրանք ցանցից գնված էլեկտրաէներգիայի սպառման հետևանքով առաջացող
արտանետումներն են. Գնված էլեկտրաէներգիա է համարվում գնված կամ
Ծրագրի գործունեության տարածք որևէ այլ կերպ՝ հիմնականում ազգային
էլցանցին

միացած

տեղական

էլեկտրահաղորդման

գծերից,

բերված

էլեկտրաէներգիան:
3.1.3

Ի

հավելումն,

Ծրագրի

կողմից

չկառավարվող,

սակայն

արդյունաբերական

գործընթացում դեպի վերև և ներքև ընթացող ՋԳ արտանետումները ևս պետք հաշվի
առնվեն, եթե այդպիսիք առկա են: Նման արտանետումները կոչվում են 3-րդ կարգի
արտանետումներ: Տվյալ կարգի արտանետումների վերաբերյալ հաշվետվությունը
ըստ հայեցողության է իրականացվում, քանի որ 3-րդ կարգի արտանետումները
հանդիսանում են Ծրագրի գործունեության հետևանք, սակայն առաջանում են
Ծրագրի համար պատասխանատու ընկերությանը չպատկանող կամ դրա կողմից
չկառավարվող աղբյուրներից:
Ընկերության կողմից չկառավարվող արտանետումներ (3-րդ կարգի արտանետումներ)
են համարվում՝
o Տեղամաս հումքի տեղափոխման արդյունքում առաջացած
արտանետումները
o Աշխատողների դեպի տեղամաս և հետ փոխադրումների
արդյունքում առաջացած արտանետումները
o Վարձակալած կացարաններում/հյուրանոցներում բնակվող աշխատողների
կողմից սպառված էլեկտրաէներգիայի հետ կապված արտանետումները:
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Հաշվետու ժամանակահատված
3.1.4 Սույս հաշվետվության մեջ գնահատվում են 2016թ. հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն
ընկած ժամանակահատվածում արձանագրված ՋԳ արտանետումները:
3.2

Հաշվարկման մեթոդ
3.2.1 ՋԳ արտանետումների վերաբերյալ հաշվետվության հիմքում ԿԶՀԳԽ ՀՌԻ 2003թ.
ՋԳ Արտանետումների Արձանագրությունն է: ՋԳ արտանետումները գնահատվել են՝
կիրառելով գործունեության վերաբերյալ տվյալները, այդ թվում՝ գործարանի
տեխնիկայի համար վառելիքի այրման և էլեկտրաէներգիայի օգտագործման
վերաբերյալ
տվյալները
և
Կլիմայի
փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խումբի
Համաշխարհային
ռեսուրսների ինստիտուտի (ԿՓՓՄԽ/ՀՌԻ) կողմից յուրաքանչուր աշխատանքի
համար տրամադրված արտանետումների գործակիցները:
ՋԳ արտանետումներ = Գործունեության տվյալներ X Արտանետումների գործակից

3.2.2

Գոյություն ունի ՋԳ արտանետումների մի քանի տեսակ, այդ թվում՝ ածխածնի
երկօքսիդ (CO2), մեթան (CH4) և ազոտի օքսիդ (N2O), սակայն ընդունված է, որ ՋԳ
արտանետումներն ներկայացվում են տոննա ածխածնի երկօքսիդին համարժեք
(տCO2համ) 2 չափման միավորով: Այս մեթոդի հիմքում ընկած է տարբեր ջերմոցային
գազերի

գլոբալ

գործունեության

տաքացմանը
ֆիքսված

նպաստելու

փոփոխական

ժամանակահատվածում

գազի

պոտենցիալը:
կողմից

Դա

կլանած

ինֆրակարմիր ճառագայթների ամբողջության հաշվարկի համեմատությունն է CO2 ի համարժեք զանգվածի հետ:
3.3

Գործունեության տվյալներ

3.3.1

ՋԳ

գնահատման

նախապատրաստման

ընթացքում

պայմանների

ընդհանուր

նկարագիրը ներկայացված է Աղյուսակ 1—ում:

Աղյուսակ 1. ՋԳ արտանետումները խթանող գործողությունների վերաբերյալ կարծիքներ
ՋԳ
արտանետումները
Տվյալների աղբյուր
խթանող
գործողություններ
1-ին ԿԱՐԳԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐ
Տեղամասում
Ա վառելիքի
Վառելիքի ստացում Լիդիանից և իր բոլոր կապալառուներից
օգտագործում
Տեղամասում պայթեցումներ չեն իրականացվել այս տարի,
Պայթուցիկների
քանի որ դա շինարարության փուլում է արվում: Հետևաբար՝
բ
կիրառում
պայթուցիկ նյութեր չեն կիրառվել
2-րդ ԿԱՐԳԻ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐ
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ՋԳ
արտանետումները
Տվյալների աղբյուր
խթանող
գործողություններ
Սպառվող
Լիդիանի կողմից հաշվետու ժամանակահատվածի համար
2
էլեկտրաէներգիա տրամադրված էլեկտրականության վճարների հիման վրա
3-րդ ԿԱՐԳԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՉԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐ
Հումքի տեղափոխման արդյունքում արձանագրված
արտանետումները գնահատվել են ողջ տարածությամբ
տեղափոխվելիք հումքի քանակության հաշվարկի հիման վրա:

Վառելիք (Դիզել և բենզին) - Արտանետումները հաշվարկվում

Հումքի
տեղափոխում

a

են հաշվի առնելով տեղամասում օգտագործվող վառելիքի ողջ
քանակությունը և մատակարարի գտնվելու վայրից դեպի
տեղամաս/կապալառուի գրասենյակ առաքման (մեկ
ուղղությամբ) միջին տարածությունը ՝ 200կմ դիզելի և 180կմ
բենզինի պարագայում:

Ցեմենտ/Շինանյութ – Արտանետումները հաշվարկվում են
հաշվի առնելով տեղամասում օգտագործվող
ցեմենտի/շինանյութի ամբողջ ծավալը և մատակարարի
գտնվելու վայրից միջին հեռավորությունը ՝160կմ ցեմենտի և
180կմ շինանյութերի պարագայում:

b

c

3.4

2

Աշխատողների
տեղափոխումը
աշխատավայր
Աշխատակիցների
կացարանների
սպասարկման
համար սպառվող
էլեկտրաէներգիա

Լիդիանի կողմից տրամադրված ճանապարհածախսերի
անդորագրերի հիման վրա:

Լիդիանի կողմից տրամադրված հյուրանոցների/վարձակալված
կացարանների էլեկտրաէներգիայի վճարների հիման վրա:

Արտանետումների գործակիցներ

Չափման ընդհանուր միավոր, որը կիրառվում է ջերմոցային գազերի գլոբալ
տաքացմանը նպաստելու հավանականությունը նշելու համար՝ մեկ միավոր ածխածնի
երկօքսիդի գլոբալ տաքացմանը նպաստելու հավանականության/պոտենցիալի
հաշվարկով:
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Ջերմոցային գազերի արտանետումներ

3.4.1 Հաշվի են առնվել ԿՓՓՄԽ ՋԳ արտանետումների գործակիցները: Այն դեպքերում, երբ ՋԳ
արտանետումների գործակիցը առկա չէր ԿՓՓՄԽ տվյալների բազայում, արտանետումների
համապատասխան գործակիցները վերցվել են կառավարական այլ աղբյուրներից (Աղյուսակ 1):

4

2016թ. ՋԳ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ

2016թ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ Կարգերի արտանետումների ամփոփ նկարագիրը ներկայացված է Աղյուսակ 2-ում:
Արտանետումներ

Ընդհանու

Միավոր

տCO2համ

Միավոր

ՋԳ
արտանետումնե
ր

0.00268548

տCO2 համ/լիտր

1254.61

ր քանակ
1

1-ին ԿԱՐԳԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐ (ՈՒՂՂԱԿԻ)

1.

Արտանետումներ վառելիքի այրումից

1
ա

Դիզելային

467,183

լիտր

վառելիքի

6

օգտագործում
բ

Բենզինի

111,766

0.002279955 տCO2համ/լ

լիտր

254.82

օգտագործում

1.

Արտանետումներ պայթուցիկների կիրառումից

2
ա

Ամոնիումի

0

տոննա

0.00

0

տոննա

0.00

նիտրատ և հեղուկ
վառելիքային
պայթուցիկ
բ

Էմուլսիա

2

2-րդ ԿԱՐԳԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐ (ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ)

2.

Էներգահամակարգ

1

ից

63,138.23

կՎտ/ժ

ստացված

0.00012339

տCO2համ/կՎտ/ժ

7.79

2

էլետրաէներգիա
1-ին և 2-րդ Կարգերի ընդհանուր արտանետումները
3

3-րդ ԿԱՐԳԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐ

3.

Տրանսպորտային փոխադրումներ և բաշխում

1
Հումքի տեղափոխում
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Ջերմոցային գազերի արտանետումներ

ա

Դիզելային

78,386

տոննա/կմ

0.0001143

բ

Բենզին

14,706

տոննա/կմ

0.0001143

գ

Ցեմենտ

5600

տոննա/կմ

0.0001143

դ

Շինանյութ

811,170

տոննա/կմ

0.0001143

3.

Աշխատակիցների երթևեկությունը աշխատավայր և հետ

տCO2համ/
տոննա/կմ
տCO2համ/
տոննա/կմ
տCO2համ/
տոննա/կմ
տCO2համ/
տոննա/կմ

0.14
0.03
0.01
1.44

2

3.
3

Աշխատակիցների
գործուղումները
արտերկիր
Աշխատակիցների
գործուղումները
երկրի ներսում
Աշխատակիցների
կացարանների
համար
Էներգահամակարգի
ց ստացված
էլետրաէներգիա

29

գործուղու
մ

7.9935

տCO2համ/վայրէջ
ք- թռիչք ցիկլ

231.81

170,500

Կմ

0.00018695

տCO2համ/կմ

31.87

144,000

կՎտ/ժ

0.00012339
2

տCO2համ/կՎտ/ժ

17.77

3-րդ Կարգի ընդհանուր արտանետումներ

4.1.2

283.07

2016թ. ընթացքում Ծրագրի գործունեթյան արդյունքում ՋԳ ուղղակի և անուղղակի
արտանետումները կազմել են ածխածնի երկօքսիդին համարժեք (տCO2համ) 1,517
տոննա: 1-ին և 2-րդ Կարգերի արտանետումների 99.5%-ն առաջացել է տեղամասում
էլեկտրաէներգիայի արտադրման և

շինարարական

տեխնիկայի

համար

օգտագործված վառելիքից: Ծրագրի հետ առնչվող 3-րդ Կարգի արտանետումները
կազմել են ածխածնի երկօքսիդին համարժեք (տCO2համ) 283 տոննա:

NT12746/002
Մարտ, 2017թ

LYDIAN INTERNATIONAL
Amulsar Gold Mine
Greenhouse Gas Emissions

NT12746/002
March 2017

