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6.7 Աղմուկ և վիբրացիա 

6.7.1 Ներածություն 

ՄՖԿ ԿՍ 3-ում և ՎԶԵԲ ԿՊ 3-ում ընդունվում է, որ աղմուկից առաջացող հավանական 

ազդեցությունները կարող են աղտոտում առաջացնել այն առումով, որ Ծրագրի հետ 

կապված բոլոր գործողությունները ենթակա են աղտոտման կանխարգելման և 

վերահսկման: Բացի այդ, ԿՍ 2-ով և ԿՊ 3-ով, որոնք վերաբերում են Աշխատանքի 

պայմաններին, աշխատավայրում աղմուկի վերահսկում է պահանջվում: Սույն Գլխում 

քննարկվում են Ծրագրի ազդակիր համայնքների և դրանց շրջակա տարածքների  

բնապահպանական և սոցիալական ասպեկտների վրա հնարավոր ազդեցությունները: 

Աշխատավայրում աղմուկի ազդեցության վերահսկման պահպանման պահանջներին 

սույն Գլխում հատուկ անդրադարձ չի կատարվում: Դրանք գնահատվում են Գլուխ 8-ում, 

հատուկ քաղաքականությունների և կառավարման պահանջների համատեքստում: 

Այսպիսով, հատուկ մասնագիտական առողջական և անվտանգության չափանիշները, 

որոնք կիրառվում են Ծրագրի ազդակիր տարածքներում աշխատողների վրա, 

աշխատողների բնակեցման ճամբարի հետ մեկտեղ,հաշվի չեն առնված սույն գնահատման 

կամ Օդի որակի, Աղմուկի և վիբրացիայի Կառավարման պլանում:  

ՕՈԱՎԿՊ, Հավելված 8.14). 

 

6.7.2 Ծրագրի գործողությունները` կապված աղմուկի և վիբրացիայի հետ  

 

Ֆոնային աղմուկը կավելանա շինարարական աշխատանքների հենց սկզբից և 

կշարունակվի Ծրագրի տևողության ամբողջ ընթացքում և վերջնականապես կնվազի ու 

կդադարի Ծրագրի փակումից հետո: Տեղամասում աղմուկը կառաջանա հանքի և դրա հետ 

կապված ենթակառուցվածքների շահագործման նպատակով կատարվելիք 

շինարարական աշխատանքներից:  Շահագործման հետ կապված աղմուկը կառաջանա 

բաց եղանակով հանքավայրի շահագործումից, շարժական կայանից, այդ թվում` ջարդիչ 

կայան և դատարկ ապարների լցակույտ նյութերի տեղափոխումից, հանքաքարը ԱԴՎ 

կայան փոխադրելիս և ԿՏՀ-ի շահագործումից, իսկ պայթեցման աշխատանքների 

հետևանքով աղմուկ կառաջանա մթնոլորտային ավելցուկային ճնշումից: Բացահանքի 

տարածքում ապարը արդյունահանելու նպատակով կատարվող պայթեցումներից  և 

Ծրագրի հատուկ այլ աշխատանքների պատճառով  առաջացած վիբրացիան ևս կարող է 

վնասել կառույցները: Կոնկրետ աղմուկ և վիբրացիա առաջացնող աշխատանքները նշված 

կատեգորիաներից յուրաքանչյուրի համար առանձին դիտարկվել են սույն Բաժնում: 

 

Շինարարական աշխատանքների հետ կապված աղմուկի և վիբրացիայի ավելացման 
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առաջնային ընկալիչների թվում են Լիդիան ընկերության աշխատակիցները և 

իրականացվող հանքարդյունաբերական աշխատանքների տարածքին ամենամոտ 

գտնվող, այդ թվում՝ Գնդեվազ, Սարավան, Սարալանջ, Ջերմուկ (որի մեջ է մտնում նաև 

Կեչուտ գյուղը) և Գորայք համայնքների բնակիչներն ու շինությունները: Բացի այդ, 

աղմուկը և գետնի ցնցումները կարող են անհանգստություն պատճառել նախրապանների 

ժամանակավոր ճամբարներում, օրինակ` Ուղեձորում, և Ծրագրի մոտակա շրջակայքում  

ժամանակավոր իջևանատեղերում մնացող նախրապաններին: 

Բնական բնակմիջավայրին նպաստող կաթնասունների (այդ թվում`ընտանի 

կենդանիների) և թռչունների վրա հավանական ազդեցությունները գնահատվել են Բաժին 

6.11-ում և Բաժին 6.20-ում՝ ըստ պատճառած անհանգստության մակարդակի:   

 

6.7.3 Աղմուկի և վիբրացիայի կարևորության չափանիշներ 

 

Աղմուկի և վիբրացիայի բնապահպանական ազդեցության կարևորությունը որոշվում է 

ֆոնային աղմուկի մակարդակում փոփոխության ուժգնության և ընկալիչի զգայունության 

փոխազդեցության հիման վրա: Աղմուկի և վիբրացիայի առումով ազդեցության 

ուժգնությունը և ընկալիչի զգայունությունը որոշելու մեթոդաբանությունը ցույց է տրված 

Աղյուսակ 6.7.1-ում և Աղյուսակ 6.7.2-ում: 

 

Աղյուսակ 6.7.1 Զգայունությունը որոշելու մեթոդաբանությունը 

Զգայունություն Մեթոդաբանություն 

Աննշան 

Տեղանքի առումով փոփոխությունը հանդուրժելի է, այն չի վնասում 

տեղանքի առանձնահատկություններին, փոքր կամ տեղական 

կարևորություն է ներկայացնում, օրինակ` արդյունաբերական 

կառուցապատում: 

Միջին 

Տեղանքը չափավոր հնարավորություն ունի չեզոքացնելու 

փոփոխությունը առանց էապես փոխելու իր ներկա 

առանձնահատկությունները, կամ մեծ կարևորություն է 

ներկայացնում, օրինակ` բնակելի  շինությունները: 

Բարձր 

Տեղանքը փոփոխությունը չեզոքացնելու փոքր հնարավորություն ունի 

առանց սկզբունքորեն փոխելու իր ներկա 

առանձնահատկությունները կամ մեծ կարևորություն է 

ներկայացնում, օրինակ` հիվանդանոցները: 

Շատ բարձր 

Տեղանքի զգայունությունը աղմուկում և վիբրացիայում տեղի ունեցող 

փոփոխության նկատմամբ շատ բարձր է, կամ այն միջազգային 

կարևորություն է ներկայացնում: 
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Աղյուսակ 6.7.2. Աղմուկի ազդեցության ուժգնությունը որոշելու մեթոդաբանությունը 

Ազդեցություն Փոփոխությունը ելակետային վիճակի համեմատությամբ կամ 

ակնկալվող մակարդակում տարբերությունը ուղեցույցով սահմանված 

մակարդակի համեմատությամբ 

Չնչին 

Շրջակա միջավայրի ելակետային պայմաններում նկատելի 

փոփոխություն տեղի չի ունեցել, և այն չափումներում սխալների 

թույլատրելի սահմաններում է: 

Ցածր 

Ազդեցությունը հանգեցնում է շրջակա միջավայրի ելակետային 

պայմաններում նկատելի փոփոխության անցանկալի/ցանկալի 

պայմաններով, որոնք հանդուրժելի են: 

Չափավոր 

 Ազդեցությունը հանգեցնում է շրջակա միջավայրի ելակետային 

պայմաններում նկատելի փոփոխության, որի պատճառով ակնկալվում է, 

որ համապատասխան նպատակները կամ ուղեցույցում սահմանված 

մակարդակները նվազագույն չափով կգերազանցվեն, կամ, որը 

կհանգեցնի փոփոխությունը կրող միջավայրի վրա անցանկալի/ցանկալի 

հետևանքների: 

Բարձր 

Ազդեցությունը հանգեցնում է շրջակա միջավայրի ելակետային 

պայմաններում էական փոփոխության, որի պատճառով ակնկալվում է, 

որ համապատասխան նպատակները կամ ուղեցույցում սահմանված 

մակարդակները կգերազանցվեն, կամ, որը կհանգեցնի փոփոխությունը 

կրող միջավայրի վրա անցանկալի/ցանկալի անընդունելի հետևանքների: 

 

Աղմուկի և վիբրացիայի այս գնահատման նպատակով աղմուկի և վիբրացիայի 

հետևանքների կարևորության մակարդակը վերջնական կորոշվեն վերոնշյալ Աղյուսակ 

6.7.2-ում նշված ուժգնության չափանիշների և Աղյուսակ 6.1.3-ում նշված կարևության 

սանդղակի կիրառմամբ:  

 

6.7.4 Աղմուկ և վիբրացիա առաջացնող շինարարարական աշխատանքներ 

 

Բացահանքերի, լցակույտի տեղամասի, կույտային տարրալվացման հարթակի, ԱԴՎ 

կայանի, դրանց օժանդակ ենթակառուցվածքների տարածքների և մերձատար 

ճանապարհների շինարարական աշխատանքները կարող են  ժամանակավոր և տեղային 

ներգործություն ունենալ աշխատակիցների և շրջակա համայնքների բնակիչների վրա`  

ֆոնային աղմուկի ավելացման, ինչպես նաև պայթեցումների ազդեցությունների 

(մթնոլորտի ավելցուկային ճնշում և գետնի տատանում) առումով: Շինարարական 

աշխատանքները կիրականացվեն երկու տարվա ընթացքում, որոնք կհանգեցնեն աղմուկի 

մակարդակում հնարավոր բարձրացումների: Շինհրապարակում նախապատրաստական 
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աշխատանքների կատարումը, այդ թվում` հողի մակաշերտի հեռացումը` առաջացնելով 

լցակույտեր, հարթեցումը, փորումը, հիմքի բետոնալցումը, որպես կանոն, ամենաշատ 

աղմուկ առաջացնող շինարարական աշխատանքներն են և սովորաբար առաջանում են 

բաց տեղամասում շարժական կայանի աշխատանքներից: Բետոնախառնիչներ 

կպահանջվեն հանքում, հումքը կհանվի ծրագրի ազդակիր տարածքում և ծանր բեռնատար 

մեքենաներով կներկրվի մոտակա քարհանքերից, որտեղ այն չի կարող հանվել 

փոսորակներից: Այլ գործողությունները, ինչպիսիք են շենքերի կառուցումը, հսկման  

սարքավորումների տեղավորումը, լաբորատորիաները հիմնականում պակաս աղմկոտ 

գործեր են: 

Հորատման և պայթեցման աշխատանքները ԿՏՀ-ում և ջարդման տարածքում կսկսեն 2016 

թ. երրորդ եռամսյակում և կտևեն 18 ամիս: Պայթեցումները հանքափոսերում 

կիրականացվեն շինարարության ողջ ժամանակահատվածում: Պայթեցման 

աշխատանքները կիրականացվեն միայն ցերեկային ժամերին շաբաթվա ընթացքում՝ 

առավելագույնը 3 անգամ: Բացահանքում պայթեցումները կնախատեսվեն ըստ 

հանքարդյունաբերական ծրագրի, և նույնպես կիրակացվեն ցերեկային ժամերի 

ընթացքում: Ապարի արդյունահանման հետ կապված վերգետնյա վիբրացիաները 

Արտավազդեսում և Տիգրանեսում բացահանքեր հիմնելու համար, կարող են զգալ միայն 

հանքի աշխատողները ինչպես տեղում, այնպես էլ հարակից տարածքներում: 

 

 

6.7.5 Շահագործման հետ կապված աշխատանքները, որոնք կարող են աղմուկ և 

վիբրացիա առաջացնել 

 

Շահագործման աշխատանքների ընթացքում ֆոնային աղմուկի մակարդակի վրա 

հնարավոր ազդեցությունները կարող են առաջանալ հետևյալ աշխատանքների 

արդյունքում` հորատման և պայթեցման աշխատանքներ, հանքաքարի արդյունահանում և 

կուտակում, մանրացում, տեղափոխում կոնվեյերով, բեռնատարներով տեղափոխում, 

կուտակում և բեռնման աշխատանքներ, ինչպես նաև բացահանքի տարածքում ապարի 

արդյունահանումից կարող են առաջանալ վիբրացիա և մթնոլորտի ավելցուկային ճնշում: 

Հանքարդյունահանումն ու մշակումը կատարվելու է օրական 24 ժամ, տարեկան 

մոտավորապես 330 օր, ինչը ցերեկային և գիշերային ժամերին կարող է ավելացնել 

աղմուկի մակարդակը: Պայթեցման աշխատանքները, այդ թվում` հորատման և 

պայթեցման նախապատրաստական աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրելու, 

այդուհանդերձ, պայթեցումները կսահմանափակվեն ցերեկային ժամերով, և դրանց 

գրաֆիկը կկազմվի հանքարդյունահանման ծրագրին համապատասխան: Ապարի 
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արդյունահանման հետ կապված գետնի վիբրացիան բացահանքերի մեջ (Արտավազդես, 

Տիգրանես, Էրատո) և աշխատանքների իրականացման հարակից տարածքում կարող են 

զգալ միայն հանքի աշխատողները: 

 

Կառուցվելու են նոր բացատար ճանապարհներ բացահանքի և ջարդիչ կայանի, շարքային 

ապարի կույտի, դատարկ ապարների լցակույտի և կույտային տարրալվացման հարթակի 

միջև: 180-190 տոննա տարողունակությամբ բեռնատարները հանքաքարը բացահանքից 

տեղափոխելու են մինչև առաջնային ջարդիչ կայան, իսկ դատարկ ապարները` դատարկ 

ապարների լցակույտ: Տարեկան 10 միլիոն տոննա հանքաքարի արդյունահանումն 

ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ կլինի ունենալ մինչև 20 Cat 789  մակնիշի 

ինքնաթափ բեռնատարների շարժակազմ հանքաքարը մշակման արտադրամաս 

հասցնելու համար: Տեղափոխումը կբաշխվի ջարդիչ կայանի, դատարկ ապարների 

լցակույտի և բացահանքում ներքին տեղափոխումների միջև: Մանրացված ապարի 

տեղափոխումը ինքնաթափերի բեռնաթափման կառույց կկատարվի էլեկտրական 

շարժիչներով և անձայն աշխատող ծածկված փոխակրիչի միջոցով: 30 տոննա կշռող 

մայրուղային բեռնատարներն, այնուհետև, կօգտագործվեն ապարները ԿՏՀ-ի վրա 

բաշխելու համար: Բեռնատարների հետընթաց շարժման ազդանաշնները կարող են 

աղմուկ առաջացնել, հատկապես գիշերային ժամերին: Կանխարգելման այս մեթոդը 

ենթադրում է հետընթաց շարժման ազդանաշնների հաճախակի 

օգտագործում:Բեռնատարների հետընթաց շարժման ազդանաշանային տեխնոլոգիայի  

ամենաօպտիմալ տարբերակը գտնելու համար Լիդիանը հետազոտություն կիրականացնի՝ 

ԿՏՀ-ում աշխատողների առողջության ու անվտանգության պահպանման պահանջները 

հավասարակշռելու, ինչպես նաև ամենամոտ Գնդեվազ համայնքում վթարային ձայնային 

ազդանշանները նվազեցնելու/վերացնելու նպատակով: 

 

Շարժական սարքավորումների աշխատանքը հնարավոր է ավելացնի ֆոնային աղմուկի 

մակարդակը տարածքում, այդ թվում` մարդատար մեքենաների աշխատանքի աղմուկը, 

բեռնատարների և ծանր տեխնիկայի աշխատանքի աղմուկը և վիբրացիան կարող են 

առաջանալ ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներով մատակարարող 

բեռնատարների երթևեկումից: Ավտանգության նկատառումներով մատակարարող 

բեռնատարների երթևեկությունը կսահմանափակվի միայն ցերեկվա ժամերով: Ընդհանուր 

օգտագործման ճանապարհներով Ծրագրի հետ կապված փոխադրամիջոցների շարժը մեծ 

չի լինի, հետևաբար, ընկալիչների վրա չնչին ազդեցություն կունենա: Աղմուկի և 

վիբրացիայի այս հավանական աղբյուրը, հետևաբար, չի դիտարկվել այս գնահատման 
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հետագա փուլերում: 

 

6.7.6 Աղմուկի հնարավոր ազդեցություններ 

<Վատագույն դեպքերի> զգուշավոր գնահատականը տալու համար կազմվել է աղմուկի և 

վիբրացիայի հնարավոր ազդեցությունների մոդելը` օգտագործելով շինարարության և 

շահագործման փուլերի ընթացքում կանխատեսվող առավելագույն մակարդակները: 

Աղմուկի ազդեցության մոդելը կազմելիս կատարվել են հետևյալ ենթադրությունները` 

ապահովելու <վատագույն դեպքերի> գնահատումը. 

o Շինարարության փուլում գործարանի յուրաքանչյուր բաղադրիչ կազմված է այնպես, 

որ ներառի շահագործման ամենամոտ տեղանքում աղմուկի նկատմամբ զգայուն 

ընկալիչների գործառնությունը: 

o Դիտարկվել է շահագործման երկու սցենար. առաջինում ներկայացվում է հանքաքարի 

առավելագույն արտադրության և շահագործվող արտադրամասերի ու մեքենա-

մեխանիզմների առավելագույն քանակների հավանական ամենամեծ ազդեցության 

ժամանակահատվածը, որը կլինի 3-րդ տարում: Շահագործման երկրորդ դիտարկված 

սցենարն ընտրվել է ամենամոտ գտնվող բնակավայրի՝ Գնդեվազի վրա ԿՏՀ-ի 

շահագործման ամենաթեժ ժամանակ դրա գործողությունների հետ կապված 

հավանական ազդեցությունը  ներկայացնելու համար: Դա կլինի 8-րդ տարում: 

o Գնդեվազի (այսինքն՝ Ծրագրի տարածքին ամենամոտ համայնքի) հարավում մեկ 

ընկալիչի վայր (կացարան) մոդելավորվել է բնակավայրում աղմուկի մակարդակները 

ներկայացնելու նպատակով: Իրականում, բնակավայրի ավելի խորը ընկած տներում 

աղմուկի մակարդակներն ավելի ցածր կլինեն:   

o Շահագործման փուլերում ջարդիչ կայանը և ԱԴՎ կայանը պետք է շահագործվեն փակ 

տարածքներում, սակայն մոդելով չի ենթադրվում, որ աղմուկի մակարդակի նվազում 

կնկատվի շինություններում: 

 

Շինարարական աղմուկի առաջացման աղբյուրները  

Սույն գնահատման մեջ օգտագործված աղմուկի առաջացման առաջնային աղբյուրները, 

քանակը և ձայնային հզորության մակարդակները ներկայացված են Աղյուսակ 6.7.3-ում: 

 

  Աղյուսակ. 6.7.3 Առաջնային աղբյուրի ձայնային հզորության մակարդակները 

Աղբյուրը Աղբյուրների 

քանակը 

Ձայնային հզորության 

մակարդակը 

Lw (dB) 

Cat 6018 էքսկավատոր 2 113 

Cat D10 թրթուրավոր բուլդոզեր  3 123 
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Cat 824G անվավոր բուլդոզեր  1 111 

Cat 16M ավտոուղեհարթիչ (գրեյդեր) 1 111 

Բեռնատար 3 116 

Ջրատար մեքենա 1 116 

Cat 992G Անվավոր ապարաբարձիչ 1 116 

Cat 336 հետադարձ շերեփ 1 106 

 

 

 

Շահագործման հետ կապված աղմուկի առաջացման աղբյուրները  

Սույն գնահատման մեջ օգտագործված աղմուկի առաջացման առաջնային աղբյուրները, 

քանակը և ձայնային հզորության մակարդակները ներկայացված են Աղյուսակ 6.7.4-ում: 

 

Աղյուսակ 6.7.4. Առաջնային աղբյուրի ձայնային հզորության մակարդակները 

Աղբյուրը Աղբյուրների 

քանակը 

3-րդ տարի 

Աղբյուրների քանակը 

8-րդ տարի 

Ձայնային հզորության 

մակարդակը 

Lw (dB) 

Cat 6240 հորատման 

սարք 
4 4 118 

Cat 5150 հորատման 

սարք 
1 1 118 

Cat 6050 էքսկավատոր 2 2 123 

Cat 789D 190 տ 

ինքնաթափ 

56 ուղերթ 

ժամում 
54 ուղերթ ժամում 121 

Man 30տ  ինքնաթափ 
81 ուղերթ 

ժամում 
80 ուղերթ ժամում 108 

Cat D10 թրթուրավոր 

բուլդոզեր  
2 2 121 

Cat 966 ամբարձիչ  2 1 111 

Cat 16M 

ավտոուղեհարթիչ 

(գրեյդեր) 
2 2 114 

Belaz ջրատար մեքենա 2 2 116 

Cat 994 Highlift 

ապարաբարձիչ 
1 1 117 

Cat 824G Tyre բուլդոզեր  2 2 111 

Առաջնային ջարդիչ 

կայան 
1 1 104 

Երկրորդային ջարդիչ 

կայան 
2 2 104 

Վերգետնյա փոխակրիչ 1 1 75 

Վերգետնյա  

փոխակրիչի շարժաբեր 
2 2 95 
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Աղյուսակ 6.7.4. Առաջնային աղբյուրի ձայնային հզորության մակարդակները 

Աղբյուրը Աղբյուրների 

քանակը 

3-րդ տարի 

Աղբյուրների քանակը 

8-րդ տարի 

Ձայնային հզորության 

մակարդակը 

Lw (dB) 

ԱԴՎ  կայանի 

տեղամաս 
1 1 100 

 

 

Աղմուկի, մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման և վիբրացիայի ամենամոտ ընկալիչները  

գտնվում են Ջերմուկում՝ Ծրագրի տեղամասից մոտավորապես 7կմ հեռավորության վրա: 

Ծրագրի հարևանությամբ 4 գյուղական համայնքներ են գտնվում՝ Կեչուտ (Ջերմուկ 

քաղաքի հետ կապված գյուղական համայնք), Սարավան (ներառյալ Սարալանջն ու 

Ուղեձորը), Գնդեվազ, որն ամբողջովին գտնվում է Վայոց Ձորի մարզում և Գորայք, որը 

պատկանում է Սյունիքի մարզին: : Գնդեվազն ամենամոտն է գտնվում Ծրագրի 

տեղամասին, գյուղի հարավից և արևելքից 1 կմ հեռավորության վրա ընկած ԿՏՀ-ով: 

Ներկայումս Գնդեվազի և Ծրագրի սահմանների միջև ընկած տնային կենդանիների և 

կաթնամթերքի ֆերմայի մոտ ապրում է մի բնակիչ, որը, սակայն, համաձայնել է վաճառել 

իր սեփականությունը Ծրագրի Հովանավորին և,բնականաբար, շինարարական 

աշխատանքների մեկնարկից առաջ կտեղափոխվի (տես` Գլուխ 6.16): Այս վայրը կդառնա 

Դիտարկման Առաջնային կայան՝ թույլ տալու աղմուկի համապատասխանության 

երակարաժամկետ դիտարկում: Ծրագրի ազդակիր համայնքների ներսում զգայուն 

ընկալիչները բնակելի շինություններն են, և, հետևաբար, բոլոր ընկալիչների 

զգայունությունը միջին աստիճանի է (տես` Աղյուսակ 6.7.1): 

 

 

Կետային աղբյուրի աղմուկի փոխանցման վրա ազդող հիմնական գործոնը աղմուկի 

առաջացման վայրի և ընկալիչի միջև տարածությունն է: Բոլոր ընկալիչների համար 

հայտնաբերված հեռավորությունը կարևոր է աղմուկի  կլանման առումով: ISO9613-2:19961 

ստանդարտների համապատասխան կատարված աղմուկի  հաշվարկների համաձայն, 

մինչև 1կմ հեռավորության համար ճշտությունը սահմանվել է  ±3dB: Մեկ կիլոմետրից 

ավելի մեծ հեռավորությունների համար հաշվարկները պակաս ճշգրիտ են: 

Այնուամենայնիվ, աղմուկի հաշվարկային մակարդակները ձգտում են հավասարվել կամ 

պակաս լինել ելակետային պայմաններից: Դեպքերի մեծամասնությունում աղմուկի 

բացարձակ ցուցանիշը ընդհանուր առմամբ շատ քիչ է փոխվում, կամ չի փոխվում: Հարկ է 

                                                      
1Ակուստիկա – Բաց օդում տարածման ժամանակ ձայնի կլանում – Մաս 2. Հաշվարկների հիմնական մեթոդը, 

ISO9613-2:1996 
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նշել, որ Ծրագրի բոլոր ազդակիր համայնքները գտնվում են Ծրագրի տարածքում առկա 

աղմուկի հիմնական աղբյուրներից ավելի քան 1 կմ հեռավորության վրա: Սեզոնային 

նախրապանների ճամբարները և բիոլոգիական ընկալիչները կարող են լինել վերոնշյալ 

աղբյուրներից  1կմ հեռավորության սահմաններում, իսկ հավանական խախտվածությունը 

քննարկվում է, համապատասխանաբար, Բաժին 6.16-ում և Բաժին 6.11-ում: 

 

Օդի և հողի կողմից  ձայնի կլանումը ևս,  ինչպես եղանակային կլիմայական/ 

մթնոլորտային փոփոխությունները, ազդում է աղմուկի փոխանցման վրա, այդուհանդերձ, 

Ծրագրի շրջանակներում առաջացող աղմուկի փոխանցումը հաշվարկվել է ժայռոտ, կարճ 

խոտածածկույթով  մակերևույթների վրա, քանի որ այդ մակերևույթը ներկայացնում է 

ամռանը հանդիպող վատագույն պայմանները:  Աղմուկի առաջացման աղբյուրի և 

ընկալիչի միջև հեռավորությունը մնում է կարևոր նշանակության գլխավոր ուղղությունը: 

Նույնկերպ, աղմուկի առաջացման աղբյուրի և ընկալիչի միջև հեռավորությունը 

առաջնային նշանակություն ունի հնարավոր մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման և 

վիբրացիայի ազդեցությունների համար: Աղմուկի մոդելները հիմնված են այն 

ենթադրությունների վրա, որ Ծրագրի շրջանակներում առաջացող աղմուկը, 

մթնոլորտային ավելցուկային ճնշումը և վիբրացիան ամբողջ տարվա ընթացքում 

համեմատաբար կայուն կմնան:  

 

6.7.7 Աղմուկի կանխատեսման մեթոդաբանությունը 

 

Աշխատանքների տեղամասի շրջապատող հողերի ճշգրիտ մոդելը ստանալու համար 

կազմվել է AutoCAD քարտեզ, որտեղ ներառված են հանքարդյունահանման  

աշխատանքների տեղաբաշխման սխեման, և պատկերված են հողատարածքների 

եզրագծերի տվյալները` աղմուկի առաջացման աղբյուրի և ընկլաիչների միջև կլանման 

բնական արգելքները որոշելու նպատակով: 

 

Հաշվարկները կատարվել են մոդելների կազմման SoundPLAN համակարգչային ծրագրի 

7.1 տարբերակի կիրառմամբ: Համակարգչային մոդելների կազմման մեթոդաբանությունը 

համապատասխանում է ISO9613-1:1993 և ISO9613-2:19961 ստանդարտների (ձայնային 

ալիքների պարամետրերի չափում): ISO9613-2:19961 ստանդարտներում ընդգծվում են 

կլանման շատ գործոնները, որոնք կարող են օգտագործվել աղմուկի տարածման 

հաշվարկներում, այդ թվում երկրաչափական հեռավորությունը, մթնոլորտային կլանումը, 

երկրի ազդեցությունը, անդրադարձումը:  

 

Հետևյալ ենթադրություններն են կատարվել որոշված ընկալիչներից յուրաքանչյուրում՝ 
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տեղանքի աղմուկի կանխատեսումներում` 

 

 Երկրաչափական հեռավորությունը պայմանավորված է  երկրի մակերևույթի մոտ 

գտնվող աղբյուրի կետից բաց դաշտում աղմուկի կիսագնդային տարածմամբ – 

երկրաչափական հեռավորությունը աղմուկի կլանման ամենակարևոր գործոնն է, 

քանի որ տարածությունը նրա հիմնական բաղադրիչն է: 

 Մթնոլորտային կլանումը մթնոլորտի կողմից աղմուկի նվազեցումն է: Մթնոլորտի 

միջոցով աղմուկի տարածումը կախված է երկու գործոններից` ջերմաստիճանից և 

հարաբերական խոնավությունից: Ինչպես նախկինում նշվել էր, ոչ մի հատուկ 

լրացուցիչ նվազեցում չի կիրառվում կանխատեսումներում: 

 Երկրի ազդեցության շնորհիվ նվազեցումը երկրի մակերևույթի`  աղբյուրից մինչև 

ընդունիչ տարածվող ձայնի հետ բախման արդյունք է: Հաշվի առնելով այն փաստը, 

որ Ծրագրի և աղմուկի զգայուն ընկալիչների միջև ընկած տարածքի հողերը 

գլխավորապես ծածկված են ապարներով և հողով` երկրի գործոնը սահմանվել է 

զգուշավոր 0,25` 1 ISO9613-2:19961 ստանդարտների Բաժին 7.3.1-ում նշված 

ցուցումների համաձայն: Սա դիտարկվել է որպես վատագույն տարբերակ, քանի որ 

ձմռան ընթացքում ձյունածածկը կբերի լրացուցիչ նվազեցման: 

 Անդրադաձման շնորհիվ նվազեցումը աղբյուրից մինչև ընդունիչը աղմուկի 

տարածման ժամանակ արգելքների կողմից դրա անդրադարձման կամ կլանման 

արդյունքն է: Այս հաշվարկային գործընթացում, արգելքներ են հանդիսանում 

հողերի սահմանները, որոնք հանդիպում են աղմուկի տարածման ճանապարհին, 

ինչպես որոշված է կանխատեսումներում օգտագործված հողի մոդելում:  

Վերը նշվածից բացի, ակուստիկայի մոդելի պարամետրերը մտցվում են 

օդերևութաբանական ճշտումների մեջ, Cmet, որն օգտագործվում է ձայնի երկարաժամկետ 

շարունակական ճնշման մակարդակը հաշվելու համար, ինչպես նախատեսված է ISO9613-

2:1996-ի1 8-րդ կետով: 

 

6.7.8 Պայթեցումների կանխատեսումների մեթոդաբանությունը 

Հաշվարկային գործընթացը 

Պայթեցումների արդյունքում առաջացող մթնոլորտային ավելցուկային ճնշումը 

հաշվարկվել է AS2187:2-2006-ում2 ցույց տրված և ստորև ներկայացված հետևյալ 

հավասարման միջոցով` 


















3/1a
Q

R
KP

 

                                                      
2 Պայթեցումների և վիբրացիայի ազդեցության գնահատում, Հավելված J, AS2187.2-2006 
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որտեղ` P –ն ճնշումն է` կՊա-ով արտահայտված, Q – պայթուցիկների լիցքի զանգվածը` 

կիլոգրամններով արտահայտված, R – հեռավորությունը լիցքի կետից` արտահայտված մ-

ով, Ka – հաստատունը, իսկ α – տեղանքի բաղադրիչը: Հաշվարկված ճնշումը փոխակերպվել 

է գծային ձայնի ճնշման, չափանմուշային ճնշումն ընդունելով 20 մՊա 

Պայթեցումներից առաջացած վիբրացիան հաշվարկվել են` կիրառելով AS2187:2-20062-ում 

նշված հետևյալ հավասարումը` 

6.1

2/1Q

R
1140V
















  

որտեղ` V – մասնիկների առավելագույն արագությամբ (մմ/վ) վիբրացիան է, R–ը` լիցքի 

կետից հեռավորությունն է` մ-ով արտահայտված; Q-ն պայթուցիկների լիցքի զանգվածն է` 

արտահայտված կիլոգրամով, Kg և B – տեղանքի և ապարի հատկությունների գնահատման 

նպատակներով սահմանված հաստատունները: 

 

Ենթադրություններ 

Պայթեցումների հետևանքով առաջացող մթնոլորտային ավելցուկային ճնշումն ու 

վիբրացիան հաշվարկվել են` հիմք ընդունելով Առավելագույն ակնթարթային լիցքը (ԱԱԼ-

ն –նույն պահին գործարկված պայթուցիկների քանակն է)` 161 կգ: Ենթադրվում է նաև, որ 

լիցքերը պետք է խցանվեն փոսորակների մեջ: 

 

6.7.9 Շինարարական կանխատեսումներ 

Կառուցապատման յուրաքանչյուր մասի համար առաջարկվող հողային աշխատանքների 

և շինարարական փուլի հետ կապված գործողությունները կարող են աղմուկ առաջացնել և 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն ունենալ: 

 

Աղմուկի մակարդակի սահմանները  սահմանվել են ցերեկային (07:00-22:00) ժամերի 

համար, երբ կիրականացվեն աղմուկ առաջացնող հիմնական գործողությունները Ծրագրի 

շինարարական փուլի  ժամանակ և գիշերային ժամերը  (22:00-07:00)3,4: Հանքի 

շինարարական աշխատանքները իրականացվելու են 24/7 հերթափոխային սխեմայով և, 

հետևաբար, սահմանվել են նաև աղմուկի համապատասխան մակարդակները գիշերային 

ժամերին: Շինարարության փուլում մերձակա համայնքներում հնարավոր առաջացող 

աղմուկի մակարդակները համեմատվում են ցերեկային ժամերի համար սահմանված 

                                                      
3  ՄՖԿ-ի՝ Շրջակա միջավայրի, առողջության և անվտանգության պահպանման ձեռնարկ 

(www.ifc.org/ehsguidelines) 
4  «Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման 

տարածքներում» ՀՀ N 138 հրաման, 2002 
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Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության  

գնահատում, Գլուխ 6 

 

 

ZT520088 

Մայիս 2016թ. 
Տարբերակ 10  Էջ 6.7.14 

 

արժեքների հետ Աղյուսակ 6.7-5-ում: 

 

 

Աղյուսակ 6.7.5 Ցերեկային ժամերին շինարարական աղմուկի ազդեցության 

գնահատում  

Համայնք Տեղանքում ակնկալվող 

աղմուկի մակարդակ, 

LAeq (dB) 

Ցերեկային ժամերին 

աղմուկի համար 

չափանիշ, LAeq (dB) 

Տարբերություն 

Սարալանջ 28 45 -17 

Ուղեձոր 20 45 -25 

Սարավան 31 45 -14 

Գորայք 10 45 -35 

Գնդեվազ 39 45 -6 

Կեչուտ 25 45 -20 

Ջերմուկ 15 45 -30  

 

Այստեղից երևում է, որ շինարարական աշխատանքներից առաջացող աղմուկի ակնկալվող 

մակարդակը վատագույն դեպքերում համապատասխանում է ցերեկային ժամերի համար 

«Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի հասարակական շենքերում և բնակելի 

կառուցապատման տարածքներում» ՀՀ N 138 հրամանով սահմանած չափանիշին 

առնվազն 6dB-ով (տես՝ Աղյուսակ 2.14):  

 

ՄՖԿ Շրջակա միջավայրի, առողջության և անվտանգության պահպանման ձեռնարկում 

ՄՖԿ չափորոշով սահամնվում է նաև, որ Ծրագրի տարածքից դուրս ամենամոտ 

ընկալիչների տեղակայման վայրում աղմուկի ազդեցությունը չպետք է բարձրացնի 

ելակետային աղմուկի մակարդակը ավելի քան 3 dB-ով (տես՝ Աղյուսակ 2.14): Աղյուսակ 

6.7.6-ում ներկայացված է տեղանքում ակնկալվող աղմուկի ազդեցության մակարդակների 

փոխազդեցությունը նախկինում գոյություն ունեցած աղմուկի ելակետային մակարդակի 

համեմատ. 

 

 Աղյուսակ 6.7.6. Ցերեկային ժամերին շինարարական աղմուկի ազդեցության 

գնահատում 

Համայնք Տեղանքում 

ակնկալվող աղմուկի 

մակարդակ, LAeq (dB) 

Չափված 

ելակետային  

աղմուկի 

մակարդակը 

LAeq (dB) 

Ակնկալվող 

բացարձակ 

աղմուկի 

մակարդակը, 

LAeq (dB) 

Ելակետային  

մակարդակի 

համեմատ 

աճ 

Սարալանջ 28 49 49 0 
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Ուղեձոր 20 46 46 0 

Սարավան 31 48 48 0 

Գորայք 10 47 47 0 

Գնդեվազ 39 40 43 +3 

Կեչուտ 25 43 43 0 

Ջերմուկ 15 50 50 0 

 

Այստեղից երևում է, որ շինարարական աշխատանքներից առաջացող աղմուկի ակնկալվող 

մակարդակը վատագույն դեպքերում կբարձրացնի մոնիտորինգի ենթարկված ելակետային 

մակարդակը +3 dB-ով, և, հետևաբար, համապատասխանում է ՄՖԿ ուղեցույցի 

պահանջներին: Հարկ է նշել, որ այս կանխատեսումները ներկայացնում են վատագույն 

դեպքերի սցենարը, և որ շինարարական փուլի մեծ մասի ընթացքում աղմուկի 

ազդեցությունը զգայուն ընկալիչների վրա ավելի քիչ կլինի: 

 

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ Ծրագրով նախատեսված 

գործողություններից առաջացած գիշերային ժամերի աղմուկի մակարդակը 

գնահատվել է Աղյուսակ Error! Reference source not found.-ից Աղյուսակ  Error! 

Reference source not found..  

 

6.7.7: Գիշերային ժամերին շինարարական աղմուկի ազդեցության գնահատում – 

Շինարարական փուլ 

Գյուղ Տեղանքում ակնկալվող 

աղմուկի մակարդակ, LAeq 

(dB) 

Գիշերային ժամերին 

աղմուկի համար 

չափանիշ, LAeq (dB) 

Տարբերություն 

Սարալանջ 27 45 -18 

Ուղեձոր 19 45 -26 

Սարավան 26 45 -19 

Գորայք 11 45 -34 

Գնդեվազ 33 45 -12 

Կեչուտ 26 45 -19 

Ջերմուկ 16 45 -29 

 

Վերլուծության համաձայն՝ շինարարական աշխատանքներից առաջացող աղմուկի 

ազդեցության ակնկալվող մակարդակը վատագույն դեպքերում համապատասխանում է 

ՄՖԿ-ի գիշերային ժամերի համար աղմուկի ազդեցության մակարդակի չափանիշին (Տես 

Աղյուսակ 2.14) առնվազն 12 dB-ով: Աղյուսակ 6.7.8-ը ներկայացնում է տեղանքում 
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ակնկալվող աղմուկի ազդեցության մակարդակների փոխազդեցությունը նախկինում 

գոյություն ունեցած աղմուկի ելակետային մակարդակի համեմատ. 

 

 

6.7.8: Գիշերային ժամերին շինարարական աղմուկի ազդեցության գնահատում – 

Շինարարական փուլ 

Համայնք Տեղանքում 

ակնկալվող աղմուկի 

մակարդակ, LAeq (dB) 

Չափված 

ելակետային  

աղմուկի 

մակարդակը 

LAeq (dB) 

Ակնկալվող 

բացարձակ 

աղմուկի 

մակարդակը, 

LAeq (dB) 

Ելակետային  

մակարդակի 

համեմատ 

աճ 

Սարալանջ 27 43 43 0 

Ուղեձոր 19 47 47 0 

Սարավան 26 40 40 0 

Գորայք 11 38 38 0 

Գնդեվազ 33 38 39 +1 

Կեչուտ 26 36 36 0 

Ջերմուկ 16 42 42 0 

  

Այստեղից երևում է, որ Ծրագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքներից 

առաջացող աղմուկի ազդեցության ակնկալվող մակարդակը վատագույն դեպքերում 

կբարձրացնի ելակետային մակարդակը ոչ ավելի, քան 1 dB-ով՝ համապատասխան ՄՖԿ 

ուղեցույցի պահանջներին գիշերային ժամերի ընթացքում (Տես Աղյուսակ 2.14): 

 

 

Համեմատելով կանխատեսվող շինարարարական փուլի ֆոնային աղմուկի մակարդակը 

ՄՖԿ ուղեցույցի հետ` շինարարարական փուլի աղմուկի ազդեցության ուժգնությունը 

համարվում է աննշան կամ չնչին բոլոր հավանական ազդակիր համայնքներում և, 

հետևաբար՝ ոչ կորևոր: 

 

Ամենամոտ ազդակիր համայնքը Գնդեվազն է (որը Ծրագրի խոշոր ենթակառույցներից 1կմ 

հեռավորության վրա է), մինչդեռ հանքավայրում աշխատողները կլինեն աղմուկի և 

վիբրացիայի յուրաքանչյուր աղբյուրին մոտ:  Աշխատողներին պաշտպանելու համար 

աղմուկի մեղմացման ստանդարտ միջոցառումները և ամենաարդյունավետ փորձը 

կորդեգրվեն Մասնագիտական հիվանդությունների կանխարգելման և մասնագիտական 

անվտանգության պլանից (ՄՀԿԱՊ, Հավելված 8.7): Անհրաժեշտ է կիրառել ազդեցության 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության  

գնահատում, Գլուխ 6 
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մեղմացման համապատասխան միջոցառումներ՝ աշխատողների համար մնացորդային 

ազդեցությունների անվտանգությունը և դրանց՝ միջազգային լավագույն փորձին 

համապատասխան նվազեցումը ապահովելու նպատակով:  

 

Սեզոնային նախրապանների ճամբարները և կենդանիներին արածեցնելու վայրերը 

լինելու են Ծրագրի մոտակայքում, ներառյալ դատարկ ապարների  առաջարկվող 

լցակույտից դեպի հյուսիս-արևելք և արևելք ընկած սեզոնային նախրապանների մեզ 

հայտնի ճամբարները: Եթե այդ ճամբարները գտնվում են առաջարկվող 

սահմանափակված տարածքից դուրս, Ծրագրի տարածքի շրջակայքում, շինարարության 

փուլում առաջացող աղմուկի ազդեցության ուժգնությունը ցածր կլինի ՄՖԿ ուղեցույցում5 

սահմանված ուժգնության շեմից և, հետևաբար, կհամարվի աննշան և ոչ կարևոր: 

Սահմանփակված տարածքների շուրջը ցանկապատում չի առաջարկվում, այնպես որ 

հովիվների հետ հաղորդակցության միջոցով իրազեկում կապահովվի: 

 

Հնարավոր աղմուկի և վիբրացիայի ազդեցությունը էկոլոգիական ընկալիչների վրա 

դիտարկվում է Բաժին 6.11-ում (Կենսաբազմազանություն): 

 

Աղմուկի կանխատեսման մոդելի արդյունքը, որը ցույց է տալիս Ծրագրի շինարարական 

փուլում առաջացող աղմուկի տարածումը ցերեկվա ժամերին, ներկայացված է Նկար 6.7.1-

ում: Հարկ է նշել, որ քարտեզի վրա չներկված հատվածները ներկայացնում են այն 

տարածքները, որտեղ տեղանքում ակնկալվող աղմուկի մակարդակը LAeq45dB-ից4 ցածր է: 

                                                      
5 Նույն աղբյուրից՝ 3, էջ 6.7.10 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Փետրվար 2016թ. 
Տարբերակ 10 Էջ 6.7.18 

 

  

Նկար 6.7.1 Շինարարական փուլում կանխատեսվող աղմուկը



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 

գնահատում, Գլուխ 6 
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6.7.10 Շահագործման ազդեցության կանխատեսումներ 

Գոյություն ունեցող և դիտարկվող յուրաքանչյուր ընկալիչի վրա ազդող աղմուկի 

մակարդակի փոփոխությունները գնահատվել են` համեմատելով Ծրագրի շահագոծման 

փուլում ակնկալվող աղմուկի մակարդակը բացարձակ աղմուկի մակարդակի 

սահմանների հետ, որոնք չպետք է գերազանցվեն ցերեկային ժամերին (07:00-22:00) և 

գիշերային ժամերին (22:00-07:00)6, տես՝ նաև Աղյուսակ 2.14: Մերձակա համայնքներում 3-

րդ և 8-րդ տարիների ընթացքում ակնկալվող ցերեկային ժամերին աղմուկի արժեքները 

համեմատվում են նշված արժեքների հետ Աղյուսակ 6.7.9-ում և Աղյուսակ 6.7.12-ում: 

 

Աղյուսակ 6.7.99 Ցերեկային ժամերին աղմուկի ազդեցության գնահատումը -3-րդ 

տարի 

Համայնք Տեղանքում 

ակնկալվող աղմուկի 

մակարդակը, LAeq. (dB) 

Ցերեկային 

ժամերին աղմուկի 

համար չափանիշ, 

LAeq. (dB) 

Տարբերություն 

Սարալանջ 34 45 -11 

Ուղեձոր 32 45 -13 

Սարավան 31 45 -14 

Գորայք 24 45 -21 

Գնդեվազ 36 45 -9 

Կեչուտ 31 45 -14 

Ջերմուկ 22 45 -23 

 

Այստեղից երևում է, որ վատագույն դեպքերում Ծրագրի շահագործման 3-րդ տարում 

աղմուկի ակնկալվող մակարդակը համապատասխանում է «Աղմուկն աշխատատեղերում, 

բնակելի հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» ՀՀ N 

138 հրամանի չափանիշին առնվազն 9dB4-ով:  

 

ՄՖԿ ուղեցույցի7 չափանիշով սահմանվում է նաև, որ Ծրագրի տարածքից դուրս 

ամենամոտ ընկալիչների տեղակայման վայրում աղմուկի ազդեցությունը չպետք է 

բարձրացնի աղմուկի ելակետային մակարդակը ավելի քան 3 dB-ով (տես՝ Աղյուսակ 2.14): 

Աղյուսակ 6.7.10-ում ներկայացված է տեղանքում ակնկալվող աղմուկի ազդեցության 

մակարդակների փոխազդեցությունը նախկինում գոյություն ունեցած աղմուկների 

ելակետային մակարդակի համեմատ. 

 

                                                      
6 Նույն աղբյուրից ՝3 և 4, էջ 6.7.10 
7 Նույն աղբյուրից՝ 3, էջ 6.7.10 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 

գնահատում, Գլուխ 6 
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Աղյուսակ 6.7.1010 Ցերեկային ժամերին աղմուկի ազդեցության գնահատումը –3-րդ 

տարի 

Համայնք Տեղանքում 

ակնկալվող աղմուկի 

մակարդակը, LAeq (dB) 

Չափված 

ելակետային 

աղմուկի 

մակարդակը 

LAeq (dB) 

Ակնկալվող 

բացարձակ 

աղմուկի 

մակարդակը, 

LAeq (dB) 

Ելակետային  

մակարդակի 

համեմատ 

աճ 

Սարալանջ 34 49 49 0 

Ուղեձոր 32 46 46 0 

Սարավան 31 48 48 0 

Գորայք 24 47 47 0 

Գնդեվազ 36 40 42 +2 

Կեչուտ 31 43 43 0 

Ջերմուկ 22 50 50 0 

 

Այստեղից երևում է, որ վատագույն դեպքերում Ծրագրի շահագործման 4-րդ տարում 

աղմուկի ակնկալվող մակարդակը չի բարձրացնի ելակետային մակարդակները ավելի քան 

2dB-ով՝ ՄՖԿ ուղեցույցին8 համապատսխան:  

 

Համեմատելով ցերեկային ժամերին հանքարդյունահանման աշխատանքներից առաջացող 

ֆոնային աղմուկի ակնկալվող մակարդակները ՄՖԿ ուղեցույցի9 հետ` ցերեկային 

ժամերին աղմուկի ազդեցության ուժգնությունը համարվում է ցածր Գնդեվազում և չնչին՝ 

բոլոր այլ ազդակիր համայնքներում:  

 

Աղյուսակ 6.7.1111 Ցերեկային ժամերին աղմուկի ազդեցության գնահատումը -8-րդ 

տարի 

Համայնք Տեղանքի ակնկալվող 

աղմուկի մակարդակը, 

LAeq. (dB) 

Ցերեկային 

ժամերին աղմուկի 

համար չափանիշ, 

LAeq. (dB) 

Տարբերություն 

Սարալանջ 34 45 -11 

Ուղեձոր 32 45 -13 

Սարավան 33 45 -12 

Գորայք 24 45 -21 

Գնդեվազ 34 45 -11 

Կեչուտ 28 45 -17 

Ջերմուկ 19 45 -26 

 

                                                      
8 Նույն աղբյուրից՝ 3, էջ 6.7.10 
9 Նույն աղբյուրից՝ 3, էջ 6.7.10 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 

գնահատում, Գլուխ 6 
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Այստեղից երևում է, որ վատագույն դեպքերում Ծրագրի շահագործման 8-րդ տարում 

աղմուկի ակնկալվող մակարդակը համապատասխանում է «Աղմուկն աշխատատեղերում, 

բնակելի հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» ՀՀ N 

138 հրամանի չափանիշին (տես՝ Աղյուսակ 2.14) առնվազն 11dB4-ով:  

 

ՄՖԿ ուղեցույցով10 սահամնվում է, որ Ծրագրի տարածքից դուրս ամենամոտ ընկալիչների 

տեղակայման վայրում աղմուկի ազդեցությունը չպետք է բարձրացնի ելակետային 

աղմուկի մակարդակը ավելի քան 3 dB-ով (տես՝ Աղյուսակ 2.14): Աղյուսակ 6.7.2-ում 

ներկայացված է տեղանքում ակնկալվող աղմուկի ազդեցության մակարդակների 

փոխազդեցությունը նախկինում գոյություն ունեցած աղմուկի ելակետային մակարդակի 

համեմատ: 

Աղյուսակ 6.7.12 Ցերեկային ժամերին աղմուկի ազդեցության գնահատումը –8-րդ տարի  

Համայնք Տեղանքի ակնկալվող 

աղմուկի 

մակարդակը, LAeq (dB) 

Չափված 

ելակետային 

աղմուկի 

մակարդակը 

LAeq (dB) 

Ակնկալվող 

բացարձակ 

աղմուկի 

մակարդակը, 

LAeq (dB) 

Ելակետային  

մակարդակի 

համեմատ 

աճ 

Սարալանջ 34 49 49 0 

Ուղեձոր 32 46 46 0 

Սարավան 33 48 48 0 

Գորայք 24 47 47 0 

Գնդեվազ 34 40 41 +1 

Կեչուտ 28 43 43 0 

Ջերմուկ 19 50 50 0 

 

Այստեղից երևում է, որ վատագույն դեպքերում Ծրագրի շահագործման 8-րդ տարում 

աղմուկի ակնկալվող մակարդակը չի բարձրացնի ելակետային մակարդակները ավելի քան 

1dB-ով՝ ՄՖԿ ուղեցույցին11 համապատասխան:  

 

Ամենամոտ ազդակիր համայնքը գտնվում է Ծրագրի հիմնական ենթակառուցվածքներից 

1կմ հեռավորության վրա, և, հետևաբար, հանքավայրում աշխատողները կլինեն աղմուկի 

և վիբրացիայի յուրաքանչյուր աղբյուրին մոտ:  Աղմուկի մեղմացման ստանդարտ 

միջոցառումները և ամենաարդյունավետ փորձը կորդեգրվեն աշխատողների 

մասնագիտական հիվանդությունների կանխարգելման և մասնագիտական 

անվտանգության կառավարման պլանից (ՄՀԿՄԱՊ, Հավելված 8.7)` աշխատողներին 

                                                      
10 Նույն աղբյուրից՝ 3, էջ 6.7.10 
11 Նույն աղբյուրից՝ 3, էջ 6.7.10 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 

գնահատում, Գլուխ 6 
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պաշտպանելու համար: Ազդեցության մեղմացման համապատասխան միջոցառումների 

կիրառմամբ մնացորդային ազդեցությունը և հետևանքի կարևորությունը Չնչին են Ծրագրի 

բոլոր ազդակիր համայնքներում, բացառությամբ Գնդեվազ համայնքի, որտեղ դրանք 

Աննշան են:  

 

Նշված է, որ սեզոնային նախրապանների ճամբարները և կենդանիներին արածացնելու 

վայրերը պետք է տեղափոխել դատարկ ապարների առաջարկվող լցակույտից 

հյուսիսարևելք և արևելք: Եթե այդ ճամբարները գտնվում են առաջարկվող 

սահմանափակված տարածքից դուրս Ծրագրի տարածքի շրջակայքում, շահագործման 

փուլում առաջացող աղմուկի ազդեցության ուժգնությունը ցածր կլինի ՄՖԿ ուղեցույցում12 

սահմանված ուժգնության շեմից և, հետևաբար, կհամարվի Չնչին, բացառությամբ 

Գնդեվազ համայնքի, որտեղ այն Աննշան է:  

 

Հնարավոր աղմուկի և վիբրացիայի ազդեցությունները էկոլոգիական ընկալիչների վրա 

դիտարկվում է Բաժին 6.11-ում (Կենսաբազմազանություն): 

 

Աղմուկի կանխատեսման մոդելի արդյունքը, որը ցույց է տալիս Ծրագրի շահագործման 4-

րդ տարում առաջացող աղմուկի տարածումը ցերեկվա և գիշերվա ժամերին, ներկայացված 

է Նկար 6.7.2-ում: Ծրագրի շահագործման 8-րդ տարում առաջացող աղմուկի տարածումը 

ներկայացված է Նկար 6.7.3-ում: Հարկ է նշել, որ քարտեզի վրա չներկված հատվածները 

ներկայացնում են այն տարածքները, որտեղ տեղանքում ակնկալվող աղմուկի մակարդակը 

LAeq45dB-ից ցածր է (ՄՖԿ ուղեցույցի և ՀՀ վերոնշյալ հրամանի աղմուկի վերաբերյալ 

չափանիշներին13 համապատասխան): 

 

                                                      
12 Նույն աղբյուրից՝ 3, էջ 6.7.10 
13 Նույն աղբյուրից ՝4, էջ 6.7.10 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  
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Նկար 6.7.2 Շահագործման փուլի ակնկալվող աղմուկը -3-րդ տարի  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  
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Նկար 6.7.3. Շահագործման փուլի ակնկալվող աղմուկը -8-րդ տարի



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  
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Ծրագրի շահագործման փուլի 4-8րդ տարիներին գիշերային ժամերին առաջացող աղմուկի 

մակարդակները գնահատվել են Աղյուսակ 6.7.13- Աղյուսակ 6.7.16-ում: 

 

Աղյուսակ 6.7.13. Գիշերային ժամերին աղմուկի ազդեցության գնահատումը-3-րդ տարի 

Գյուղ Տեղանքում ակնկալվող 

աղմուկի մակարդակը, 

LAeq. (dB) 

Գիշերային ժամերին 

աղմուկի համար 

չափանիշ, 

LAeq (dB) 

Տարբերություն 

Սարալանջ 34 45 -11 

Ուղեձոր 32 45 -13 

Սարավան 33 45 -14 

Գորայք 24 45 -21 

Գնդեվազ 36 45 -9 

Կեչուտ 31 45 -14 

Ջերմուկ 22  45 -23 

 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Ծրագրի շահագործման 3-րդ տարում առաջացող 

աղմուկի ակնկալվող մակարդակը վատագույն դեպքերում համապատասխանում է 

գիշերային ժամերի համար ՄՖԿ ուղեցույցով սահմանած չափանիշին (տես՝ Աղյուսակ 

2.14) առնվազն 9dB-ով: Աղյուսակ 6.7.14--ում ներկայացված է տեղանքում ակնկալվող 

աղմուկի ազդեցության մակարդակների փոխազդեցությունը նախկինում գոյություն 

ունեցած աղմուկի ելակետային մակարդակի համեմատ: 

  

Աղյուսակ 6.7.14. Գիշերային ժամերին աղմուկի ազդեցության գնահատումը-3-րդ տարի 

Համայնք Տեղանքում 

ակնկալվող աղմուկի 

մակարդակը, LAeq 

(dB) 

Չափված 

ելակետային 

աղմուկի 

մակարդակը 

LAeq (dB) 

Ակնկալվող 

բացարձակ 

աղմուկի 

մակարդակը, 

LAeq (dB) 

Ելակետային  

մակարդակի 

համեմատ 

աճ 

Սարալանջ 34 42 44 +1 

Ուղեձոր 32 35 36 +1 

Սարավան 31 40 41 0 

Գորայք 24 36 36 0 

Գնդեվազ 36 33 40 +2 

Կեչուտ 31 40 40 0 

Ջերմուկ 22 40 40 0 

 

Այստեղից երևում է, որ վատագույն դեպքերում ակնկալվող աղմուկի մակարդակը Ծրագրի 

շահագործման 3-րդ տարում գիշերային ժամերին չի բարձրացնի ելակետային 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  
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մակարդակները  ավելի քան 2dB-ով` ՄՖԿ ուղեցույցին համապատասխան (տես՝ 

Աղյուսակ 2.14):  

 

Աղյուսակ 6.7.15. Գիշերային ժամերին աղմուկի ազդեցության գնահատումը-8-րդ տարի 

Գյուղ Տեղանքի ակնկալվող 

աղմուկի մակարդակը, 

LAeq. (dB) 

Գիշերային ժամերին 

աղմուկի համար 

չափանիշ, LAeq (dB) 

Տարբերություն 

Սարալանջ 34 45 -11 

Ուղեձոր 32 45 -13 

Սարավան 33 45 -12 

Գորայք 24 45 -21 

Գնդեվազ 34 45 -11 

Կեչուտ 28 45 -17 

Ջերմուկ 19 45 -26 

 

Աղյուսակ 6.7.15-ում ներկայացված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Ծրագրի 

շահագործման 8-րդ տարում առաջացող աղմուկի ակնկալվող մակարդակը վատագույն 

դեպքերում համապատասխանում է գիշերային ժամերի համար ՄՖԿ ուղեցույցով 

սահմանած չափանիշին առնվազն 11dB-ով: Աղյուսակ 6.7.16--ում ներկայացված է 

տեղանքում շահագործման 8-րդ տարում ակնկալվող աղմուկի ազդեցության 

մակարդակների փոխազդեցությունը նախկինում գոյություն ունեցած աղմուկի 

ելակետային մակարդակների համեմատ:  

 

Աղյուսակ 6.7.16. Գիշերային ժամերին աղմուկի ազդեցության գնահատումը-8-րդ տարի 

Համայնք Տեղանքի ակնկալվող 

աղմուկի 

մակարդակը, LAeq 

(dB) 

Չափված 

ելակետային 

աղմուկի 

մակարդակը 

LAeq (dB) 

Ակնկալվող 

բացարձակ 

աղմուկի 

մակարդակը, 

LAeq (dB) 

Ելակետային  

մակարդակի 

համեմատ 

աճ 

Սարալանջ 34 43 44 +1 

Ուղեձոր 32 47 47 0 

Սարավան 33 40 41 +1 

Գորայք 24 38 38 0 

Գնդեվազ 34 38 40 +2 

Կեչուտ 28 36 37 +1 

Ջերմուկ 19 42 42 0 

  

Այստեղից երևում է, որ վատագույն դեպքերում ակնկալվող աղմուկի մակարդակը Ծրագրի 

շահագործման 8-րդ տարում գիշերային ժամերին չի բարձրացնի ելակետային 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  
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մակարդակները  ավելի քան 2 dB-ով` ՄՖԿ ուղեցույցին14 համապատասխան (տես՝ նաև 

Աղյուսակ 2.14):  

 

Համեմատելով գիշերային ժամերին հանքարդյունահանման աշխատանքներից առաջացող 

ֆոնային աղմուկի ակնկալվող մակարդակները ՄՖԿ ուղեցույցի հետ` գիշերային ժամերին 

աղմուկի ազդեցության ուժգնությունը համարվում է Ցածր Գնդեվազում: Բոլոր այլ 

ազդակիր համայնքներում աղմուկի ազդեցությունը չնչին է: Ազդեցության կարևորությունը 

Աննշան է Գնդեվազում և Չնչին՝ բոլոր այլ ազդակիր համայնքներում: 

 

Ամենամոտ ազդակիր համայնքը գտնվում է Ծրագրի հիմնական ենթակառույցներից 1կմ 

հեռավորության վրա, և, հետևաբար, հանքավայրում աշխատողները կլինեն աղմուկի և 

վիբրացիայի յուրաքանչյուր աղբյուրին մոտ:   Աղմուկի մեղմացման ստանդարտ 

միջոցառումները և ամենաարդյունավետ փորձը կորդեգրվեն աշխատողների 

մասնագիտական հիվանդությունների կանխարգելման և մասնագիտական 

անվտանգության կառավարման պլանից (ՄՀԿՄԱՊ, Հավելված 8.7)` աշխատողներին 

պաշտպանելու համար: Ազդեցության մեղմացման համապատասխան միջոցառումների 

կիրառմամբ մնացորդային հետևանքի կարևորությունը համարվում է Չնչին 

Սարալանջում, Ուղեձորում, Սարավանում, Գորայքում, Կեչուտում և Ջերմուկում: 

Մնացորդային հետևանքի կարևորությունն Աննշան է Գնդեվազում:   

 

Նշված է, որ սեզոնային նախրապանների ճամբարները և կենդանիներին արածացնելու 

վայրերը պետք է տեղափոխել դատարկ ապարների  առաջարկվող լցակույտից 

հյուսիսարևելք և արևելք: Եթե այդ ճամբարները գտնվում են առաջարկվող 

սահմանափակված տարածքից դուրս Ծրագրի տարածքի շրջակայքում, շահագործման 

փուլում առաջացող աղմուկի ազդեցության ուժգնությունը ցածր կլինի ՄՖԿ ուղեցույցում15 

սահմանված ուժգնության շեմից և, հետևաբար, կհամարվի Չնչին: 

 

Հնարավոր աղմուկի և վիբրացիայի ազդեցությունները էկոլոգիական ընկալիչների վրա 

դիտարկվում է Բաժին 6.11-ում (Կենսաբազմազանություն): 

 

 

 

6.7.11 Պայթեցումների աղմուկի և վիբրացիայի կանխատեսումներ  

                                                      
14 Նույն աղբյուրից՝ 3, էջ 6.7.10 
15 Նույն աղբյուրից՝ 3, էջ 6.7.10 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  
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Մթնոլորտային ավելցուկային ճնշում  

 

Յուրաքանչյուր համայնքում ընկալիչների վրա շահագործման աշխատանքների 

ընթացքում բացահանքերում իրականացվող պայթեցումներից առաջացող մթնոլորտային 

ավելցուկային ճնշման վերաբերյալ կանխատեսումներն արվել են` հիմնվելով Բաժին 6.6.7-

ում նկարագրված ենթադրությունների վրա: Մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման 

ակնկալվող մակարդակը ներկայացված է Աղյուսակ 6.7.17-ում:  

  

Աղյուսակ 6.7.17.  Մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման մակարդակները 

Համայնք 
Շահագործման փուլՄթնոլորտային ավելցուկային ճնշման 

մակարդակը (dBL) 
Սարալանջ 109 

Ուղեձոր 108 

Սարավան 104 

Գորայք 109 

Գնդեվազ 99 

Կեչուտ 98 

Ջերմուկ 94 

 

Մերձակա գյուղերում մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման ակնկալվող մակարդակները 

ցույց են տալիս, որ Ծրագրի ընթացքում իրականացված բոլոր պայթեցումները լսելի կլինեն, 

բայց միայն յուրաքանչյուր պայթեցումից հետո շատ կարճ ժամանակով (մեկ վայրկյանից 

քիչ տևողությամբ): Աղյուսակ 6.7.17-ում նշված բոլոր ակնկալվող մակարդակները Բաժին 

2.4.4-ում նշված համապատասխանության սահմանված թիրախներից ցածր են:   

Շինարարական աշխատանքների փուլում պայթեցումները կարող են իրականցվել 

ԿՏՀի պատրաստման ժամանակ և հանքափոսերում կարճ ժամանակով միայն 

ցերեկային ժամերին: Պայթեցման մեթոդը կնախագծվի այնպես, որպեսզի 

համապատասխանի 115dB նպատակային չափանիշին:    

Վիբրացիա 

Բացահանքերում շահագործման փուլում պայթեցումներից առաջացող գետնի 

վիբրացիայի ազդեցությունները յուրաքանչյուր համայնքի ընկալիչների վրա, որոնք 

հիմնվում են Բաժին 6.6.8-ում նկարագրված ենթադրությունների վրա, ներկայացված են 

ատորև` Աղյուսակ 6.7.18-ում:  

 

Աղյուսակ 6.7.18  Վիբրացիայի ակնկալվող մակարդակ 

Համայնք 
Շահագործման փուլ Վիբրացիայի 

մակարդակը (մմ/վ-1) 
Սարալանջ 0.09 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  
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Ուղեձոր 0.08 

Սարավան 0.05 

Գորայք 0.09 

Գնդեվազ 0.02 

Կեչուտ 0.02 

Ջերմուկ 0.01 

 

Վիբրացիայի ակնկալվող մակարդակները մերձակա գյուղերում ցույց են տալիս, որ 

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող բոլոր պայթեցումները նկատելի չեն լինի: 

Շինարարական աշխատանքների փուլում պայթեցումները կարող են իրականցվել 

ԿՏՀ-ի պատրաստման ժամանակ և հանքափոսերում կարճ ժամանակով, միայն 

ցերեկային ժամերին: Պայթեցման մեթոդաբանությունը կնախագծվի այնպես, 

որպեսզի համապատասխանի 5 մմ/վ վիբրացիայի նպատակային չափանիշին:    

 

 

6.7.12 Պայթեցումների ազդեցության գնահատում  

Պայթեցումների հետևանքով առաջացող հնարավոր ազդեցությունները գնահատվել են 

մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման (սա օդի միջով տարածվող ճնշման միջանկյալ ալիք 

է, որն առաջանում է պայթեցման ընթացքում) և վիբրացիայի առումով: 

 

Մթնոլորտային ավելցուկային ճնշում 

Մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման վերաբերյալ կանխատեսումներն արվել են AS2187-

2:200616 ստանդարտների համաձայն: Վատագույն կանխատեսումները նկատի առնելով` 

ցուցումների ձեռնարկում նշվում է, որ անբարենպաստ եղանակային պայմաններում 

սովորաբար մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման մակարդակը բարձրանում է մինչև 20 

dBL  բարձրության մեծացման հետ կապված ջերմաստիճանի (կարգափոխում) և/կամ 

քամու արագության (քամու տեղաշարժ) աղդեցությունների շնորհիվ: Հաշվի առնելով 

եղանակային պայմանները` բացահանքում պայթեցման աշխատանքների նախագծի հետ 

միասին մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման գնահատման տվյալները ներկայացված են 

Աղյուսակ 6.7.19-ում: 

 

Աղյուսակ 6.7.19 Մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման ազդեցության գնահատում 

Համայնք 
Կանխատեսվող 

մթնոլորտային 

ավելցուկային 

Մթնոլորտային 

ավելցուկային ճնշման 

չափանիշը 

Տարբերություն 

                                                      
16 Նույն աղբյուրից՝ 2, էջ 6.7.9 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  
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ճնշման մակարդակը  

 (dBL) 
 (dBL) 

Սարալանջ 109 115 -6 

Ուղեձոր 108  -7 

Սարավան 104  -11 

Գորայք 109  -6 

Գնդեվազ 99  -16 

Կեչուտ 98  -17 

Ջերմուկ 94  -21 

 

Բոլոր ազդակիր համայքները առնվազն 6db տարբերությամբ կհամապատասխանեն 

մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման չափանիշներին:  Օրացուցային տարվա ընթացքում 

պայթեցումների 95 տոկոսի դեպքում ոչ մի համայնքի ընկալիչում մթնոլորտային 

ավելցուկային ճնշումը չպետք է գերազանցի 115dB, իսկ պայթեցումների մնացած 5%-ի 

դեպքում այն կարող է հասնել առավելագույն 120դԲ սահմանին: 

 

Համեմատելով պայթեցման աշխատանքներից առաջացող մթնոլորտային ավելցուկային 

ճնշման մակարդակները AS2187-2:200617 ստանդարտով սահմանված մակարդակների 

հետ` մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման ուժգնությունը համարվում է Չնչին է և ոչ 

կարևոր: 

 

Ազդեցության մեղմացման ստանդարտ միջոցառումները և ամենաարդյունավետ փորձը 

պետք է հաստատվեն` համաձայն աշխատողների պաշտպանության համար 

մասնագիտական հիվանդությունների կանխման և մասնագիտական անվտանգության 

կառավարման պլանի (ՄՀԿՄԱՊ, Հավելված 8.7): Ազդեցության մեղմացման պատշաճ 

միջոցառումների կիրառմամբ մնացորդային ազդեցության ուժգնությունը համարվում է 

Ցածր: Միջոցառումները կսահմանվեն  վերոնշյալ ՄՀԿՄԱՊ-ում (տես՝ Հավելված 8.7): 

 

Վիբրացիա  

Վիբրացիայի կանխատեսումներն իրականացվել են AS2187-2:200618 ստանդարտի 

համաձայն, որում նշվում է, որ տեղամասի հաստատունն ընդունելով Kg = 1,140 և 

աստիճանացույցը` B = 1.6, տրվում է ‘միջին’ պայմաններում վիբրացիայի մակարդակի 

գնահատումը: Գործնականում, մակերևութային պայմանների և այլ գործոնների 

փոփոխությունների շնորհիվ, արդյունքում գետնի տատանումների մակարդակը կարող է 

2/5-ից 4 անգամ տարբերվել գնահատվածից: Պայթեցման աշխատանքների համար 

                                                      
17 Նույն աղբյուրից ՝2, էջ 6.7.9 
18 Նույն աղբյուրից ՝2, էջ 6.7.9 
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վիբրացիայի ազդեցության գնահատման տվյալները ներկայացված են Աղյուսակ 6.7.20-

ում: 

 

Աղյուսակ 6.7.20  Վիբրացիայի ազդեցության գնահատում 

Համայնք 
Վիբրացիայի 

ակնկալվող 

մակարդակ (մմ/վ-1) 

Վիբրացիայի 

չափանիշը (մմ/վ-1) 
Տարբերություն 

Սարալանջ 0.09 5 -4.91 

Ուղեձոր 0.08  -4.92 

Սարավան 0.05  -4.95 

Գորայք 0.09  -4.91 

Գնդեվազ 0.02  -4.98 

Կեչուտ 0.02  -4.98 

Ջերմուկ 0.01  -4.99 

 

Բոլոր մերձակա համայնքներում վիբրացիայի մակարդակները առնվազն  4.91մմ/վ-1-ով 

կհամապատասխանեն վիբրացիայի չափանիշներին: 

 

Օրացուցային տարվա ընթացքում պայթեցումների 95%-ի դեպքում ոչ մի համայնքի 

ընկալիչի վրա գետնի ցնցումները չպետք է գերազանցեն մասնիկների առավելագույն 

արագությունը (ՄԱԱ)` 5մմվ-1, իսկ պայթեցումների մնացած 5%-ի դեպքում այն կարող է 

հասնել ՄԱԱ առավելագույն սահմանին` 10մմվ-1: 

 

Վիբրացիայի ակնկալվող մակարդակները մերձակա գյուղերում ցույց են տալիս, որ 

Ծրագրի ընթացքում իրականացվող բոլոր պայթեցումները նկատելի չեն լինի: Հետևաբար, 

պայթեցումների հետևանքով առաջացած ցնցումների ակնկալվող մակարդակները  

AS2187-2:20062 ստանդարտի հետ համեմատելիս` ազդեցության ուժգնությունը համարվում 

է չնչին և ոչ կարևոր: 

 

Համարվում է, որ պայթեցումներից շշալցման համար նախատեսված Ջերմուկի աղբյուրի 

ջրերի վրա ազդեցության հավանականություն չկա, քանի որ Ջերմուկի տարածքում 

ստորգետնյա ջրերի աղբյուրների ուսումնասիրությունը (տես՝ Բաժին 4.8 և Հավելված 

4.9.1) ցույց է տվել, որ Ջերմուկի աղբյուրը սնող ստորգետնյա ջրերի աղբյուրը կապված չէ 

Ամուլսար լեռան հետ: 

 

Աշխատողների պաշտպանության համար ազդեցության մեղմացման ստանդարտ 

միջոցառումները և լավագույն փորձը կորդեգրվեն  Մասնագիտական հիվանդությունների 

կանխման և մասնագիտական անվտանգության կառավարման  պլանից (ՄՀԿՄԱՊ, 
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Հավելված 8.7): Ազդեցության մեղմացման պատշաճ միջոցառումների կիրառմամբ 

մնացորդային ազդեցության ուժգնությունը համարվում է ցածր և, հետևաբար, ոչ կարևոր: 

 

6.7.13 Աղմուկի և վիբրացիայի ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումները 

Աղմուկ 

Աղմուկի աղբյուրների նկատմամբ ձեռնարկվող ընդհանուր միջոցառումները, որոնք 

կկիրառվեն Ծրագրի նախագծված ծառայման ընթացքում՝ հայտնաբերված 

ազդեցությունների դեմ պայքարելու նպատակով, ամփոփ  ներկայացված են ստորև (տես 

նաև՝ Օդի որակի, աղմուկի և վիբրացիայի կառավարման պլանը (ՕՈԱՎԿՊ, Հավելված 

8.14)).  

 

Նախատեսվող մեղմացման միջոցառումներ  

 Աղմուկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներն իրականացնել նախապես, 

ներառյալ ջարդիչ կայանի փակ շինության կառուցումը (որը պետք է կառուցված 

լինի նախքան ջարդիչ կայանի փորձարկումները սկսելը): Բացատար ուղիների 

երկայնքով գոյացած հողի  բլրակները պետք է լրացուցիչ մեկուսացում ապահովեն 

բեռնատարի և մոտակա բնակավայրի միջև:   

 Ջարդիչ կայանից մինչև ինքնաթափերի բեռնաթափման կառույց կառուցել 

ծածկված հոսքագիծ: Ջարդիչերի գործարկումից անմիջապես հետո փորձարկել և 

նախապատրաստել հոսքագիծը այն  գործնականում օգտագործելու համար, քանի 

որ մանրացված ապարի տեղափոխման նպատակով հոսքագծի օգտագործումը, 

ինքնաթափերի և բացատար ճանապարհների օգտագործման համեմատությամբ, 

աղմուկի նվազեցմանն ուղղված կարևորագույն միջոցառում է, և 

 Շինարարության տեխնիկական նախագծման ժամանակ նախատեսել   

ձայնամեկուսիչներ, ձայնային խլացուցիչներ կամ փակ կառույցներ, որոնք 

կնվազեցնեն աղմկոտ սարքավորումների՝ գեներատորների, կոմպրեսորների, 

պոմպերի, արագության փոխանցման տուփերի առաջացրած աղմուկը: Պահպանել 

համապատասխան հեռավորություն մշտական աղմուկի աղբյուրի և մոտակա 

բնակավայրերի միջև:  

 

Մեղմացման միջոցառումներ շահագործման արտադրամասում 

 Բոլոր շարժական սարքավորումները պետք է անցնեն կանոնավոր ստուգում և 

տեխզննում: Անհրաժեշտ է, որ դրանք ունենան որոշակի չափանիշներին 

համապատասխանող աղմկախլացուցիչներ, և որ մաշված մասերը փոխարինվեն 

նորերով:  
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 Աղմկոտ շինարարական գործունեությունը պլանավորել այնպես, որ տեղի 

բնակավայրերը կարողանան շահագրգիռ կողմերի միջոցով նախապես տեղեկանալ 

այդ մասին:  

 Եթե գործնականում հնարավոր է, աղմկոտ շինարարական գործունեությունը պետք 

է իրականացվի ցերեկվա <բնականոն աշխատանքային> ժամերին,և 

 Բացատար ճանապարհների մակերևույթը պահել բարվոք վիճակում և կիրառել 

արագության սահմանափակում:  

 

Շահագործման ընթացքում կկիրառվեն աղմուկի նվազեցմանն ուղղված և 

ամենաարդյունավետ փորձի վրա հիմնված հետևյալ միջոցառումները:  

 Աշխատողները կվերապատրաստվեն` ծանոթանալով աղմուկի նվազեցմանն 

ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ ամենաարդյունավետ միջոցառումներին, 

այդ թվում և շարժիչներն ու սարքավորումներն անջատելու անհրաժեշտությանը, 

երբ դրանց աշխատանքի կարիքը չկա:  

 Բացատար ճանապարհների տեխնիկական վիճակը կպահվի բարվոք վիճակում, 

իսկ ուղղաձիգ թեքությունների առկայության դեպքում աշխատողները շարժիչների 

ձայնը կնվազեցնեն` դադարեցնելով դրանց ավելորդ աշխատանքը և այլն, 

 Բեռնաթափման բարձրությունը կհասցվի նվազագույնի, 

 Միաժամանակյա աղմուկից խուսափելու նպատակով փոխադրամիջոցների և 

սարքավորումների գործարկումը կհաջորդի մեկը մյուսին: 

 Բոլոր փոխադրամիջոցների վրա կտեղադրվեն հետընթաց ազդանշանային 

համակարգեր, որոնք համապատասխանում են Ծրագրի տարածքում 

օգտագործմանն ու գործունեության ոլորտին՝ միաժամանակ ապահովելով 

մասնագիտական հիվանդությունների կանխարգելման և անվտանգության ու 

շրջակա միջավայրի աղմուկի վերահսկման պահանջներին 

համապտասխանությունը:    

 Մշտական այրման շարժիչներն ու այլ ագրեգատները, ինչպես օրինակ 

գեներատորները օդի ներհոսքի և արտահոսքի հատվածներում կապահովվեն 

խլացուցիչներով:  

 Բեռնափոխադրամիջոցներն ու ագրեգատները կանցնեն կանոնավոր տեխզննում, 

համոզվելու համար, որ դրանց վրա տեղադրվել են  արդյունավետ խլացուցիչներ, 

մաշված մասերը փոխարինվել են և յուղվել` առաջացող աղմուկի նկատմամբ 

առաջադրվող տեխնիկական պահանջները բավարարելու նպատակով: 

 Արտադրամասի ագրեգատը փոխարինելու դեպքում, նոր ագրեգատի ձայնի 

հզորության մակարդակը պետք է չգերազանցի և կամ պակաս լինի փոխարինման 

ենթակա ագրեգատի հզորությունից:  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  
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 Պայթեցման աշխատանքների նախագիծը պետք է ներառի պրոֆիլների որոշում և 

պայթուցիկ նյութերի փաթեթավորում, յուրաքանչյուր պայթեցման դեպքում  

բնապահպանական պահանջները բավարարելու նպատակով: 

 Հանքարդյունահանման և պայթեցման աշխատանքների մեջ ներգրավված Լիդիան 

ընկերության աշխատողներին ու կապալառուներին կտրամադրվեն 

համապատասխան ձայնապաշտպան ականջակալներ` բարձր աղմուկի 

տեղամասերում կրելու համար: Այդ տեղամասերը կունենան համապատասխան 

լեզուներով տարբերանշաններ, իսկ աշխատողներն ու կապալառուները 

կվերապատրաստվեն լսողական օրգանների պահպանման գործընթացների 

համար: 

 Հովիվներին խորհրդատվություն կտրամադրվի նրանց իրազեկելու համար ԴԱԼ-ի 

շուրջը սահմանափակ մուտքի հնարավորությամբ գոտու մասին, որպեսզի նրանց 

վրա աղմուկի ազդեցությունը հասցվի նվազագույնի: 

 Ջարդիչ կայանում տեղադրված մշտական ագրեգատն ու  ԱԴՎ կայանը 

կտեղակայվեն շենքի ներսում, իսկ շենքի ճակատային մասում գտնվող 

բացվածքները (դռներ, լուսամուտներ) կհասցվեն նվազագույնի, այդպիսով 

նվազագույնի հասցնելով շենքի ներսում արձակվող աղմուկը, որը կվերահսկվի 

ձայնակլանիչ նյութերի միջոցով: 

 Հանքարդյունահանման և պայթեցման աշխատանքների ընթացքում առաջացած 

աղմուկի կամ վիբրացիայի վերաբերյալ բողոքները  կվերահսկվեն շահագրգիռ 

կողմերի ներգրավվամբ, և Ծրագրի հետ կապված բողոքների և բողոքարկման 

գործընթացի միջոցով,  ներառյալ մեկնաբանություների համար նախատեսված 

տուփերի տեղադրումը, որոնք կխրախուսեն կատարման վերաբերյալ 

գնահատականները:  

 ՕՈԱՎԿՊ-ի (Հավելված 8.14) համաձայն կիրականացվի աղմուկի մոնիտորինգ, 

եթե համապաստասխան կառույցին բողոք ներկայացվի այդ աղմուկի 

ազդեցությունն իր վրա կրող համայնքի ընկալիչների կողմից:   

 Ուսումնասիրության արդյունքում ստացված տվյալները կգրանցվեն և կպահվեն 

բնապահպանական և սոցիալական կառավարման համակարգի մատյանում, 

Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում տարեկան մեկ անգամ 

կհրապարակվեն և անհրաժեշտության դեպքում կտրամադրվեն:   

 

 

Հետևյալ ընդհանուր միջոցառումները կիրականացվեն Ծրագրի շրջանակներում 

իրականացվող բեռնափոխադրումներից առաջացած աղմուկի հետևանքները նվազեցնելու 

նպատակով:  
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 Կիրառել արագության սահմանափակումեր` հաշվի առնելով  ճանապարհային 

պայմաններն ու զգայուն ընկալիչների տեղակայման վայրերը, ինչպես 

օրինակ`տեղական համայնքները, 

 Անվադողերից լսվող աղմուկը նվազեցնելու նպատակով մերձատար 

ճանապարհները պահել  բարվոք վիճակում,  

 Ապահովել երթևեկության անընդմեջ հոսքը` երթևեկելի հատվածի խցանումներից  

խուսափելու նպատակով: 

 

 

Պայթեցումներ 

Պայթեցումների ազդեցությունը մերձակա համայնքներում ապրող բնակիչների վրա 

նվազագույնի հասցնելու նպատակով հարևան համայնքները կտեղեկացվեն 

պայթեցումների իրականացման ժամկետների վերաբերյալ (պայթեցման 

ժամանակահատվածները յուրաքանչյուր օրվա ընթացքում), թե որքան կարող է 

յուրաքանչյուր պայթեցումը տևել, և ինչ հաճախականությամբ:  

 

Հասարակության ներգրավվածությունը կսկսվի մինչև շինարարական աշխատանքների 

մեկնարկը՝ որոշելու շինարարության համար նախատեսված պայթեցումների վայրը, այդ 

միջոցառումների իրականացման ժամկետները, պայթեցման հաճախականությունն ու 

յուրաքանչյուր պայթեցման ժամանակացույցը: 

Անհրաժեշտ է պայթեցման աշխատանքների տեղամասում որոշակի շառավիղով ունենալ 

անվտանգության գոտի: Բոլոր պայթեցումներից առաջ  կորոշվի նաև տարահանման գոտու 

վայրը: Տարահանման գոտին պետք է լինի այնպիսի շառավիղով, որ բոլոր թռչող բեկորները 

մնան  գոտու ներսում, իսկ  մարդկանց և կենդանիների վրա ազդեցությունը 

համապատասխանի բնապահպանական թույլատրելի սահմաններին: Տարահանման 

գոտու շառավիղը ուղղակիորեն կապված է պայթեցման աշխատանքների և շրջակա 

միջավայրի հետ:  Բացահանքերի շուրջը կսահմանազատվի 500մ արգելված տարածք: 

 

Նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը Ծրագրի շրջանակներում 

կիրականացվի կառույցների ճաքերի և վնասի ուսումնասիրություն` պայթեցումների և 

ծանր սարքավորումների ու փոխադրամիջոցների գործարկման արդյունքում առաջացած 

վիբրացիայի հնարավոր ազդեցության գոտում, փաստագրելու համար զգայուն 

ընկալիչների ընդունված կառուցվածքային պայմանները: Աշխատանքների նախնական 

փուլում խորհուրդ է տրվում անցկացնել մերձակա զգայուն ընկալիչների վրա գետնի 

ցնցումների և մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման ազդեցության մոնիտորինգ` 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
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ապահովելու համար մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման և վիբրացիայի համար  այս 

փաստաթղթով սահմանված չափանիշները: Պայթեցումների նախագծի և հանքի 

հատակագծի երկրաչափական տվյալների գրանցմանը զուգահեռ կիրականացվի նաև 

Ճաքերի ու  վնասի ուսումնասիրության և մոնիտորինգի արդյունքների փաստագրում: 

Հանքի շահագործման ցանկացած փուլում հնարավոր դժգոհությունների դեպքում այս 

տվյալները կարող են որոշել մոնիտորինգի ենթակա տեղանքները և ծրագրերը:  Եթե ըստ 

այդ տվյալների, առկա է չափանիշների անհամապատասխանություն, ապա պայթեցման 

նախագիծը կփոփոխվի այդ չափանիշներն ապահովելու նպատակով:     

 

Օդի գերճնշման և վիբրացիայի մոնիտորինգը կիրականացվի համապատասխան 

ուղեցույցի  և ՕՈԱՎԿՊ-ի (տես՝ Հավելված 8.14) համաձայն:  

 

 

 

 

6.7.14 Մոնիտորինգ և կառավարում 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  
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Տարբերակ 10 Գլուխ  6.7-37 

 

Տեղանքում աղմուկի և պայթեցումների վիբրացիայի կառավարման մոտեցումը 

քննարկվում է Աղյուսակ 6.7.19-ում: 

 

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  
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Աղյուսակ 6.7.21 Աղմուկի և վիբրացիայի կառավարման պլան 

Աղմուկ 

Մոնիտորինգի 

Մոտեցում 

Ելակետային 

վիճակ 

Ֆոնային աղմուկի մոնիտորինգի զարգացման ծրագիրը 

մեկնարկեց 2012թ. Ծրագրի լիցենզիոն տարածքի 

ներսում հիմնական տեղանքներում և տեղի 

բնակավայրերում ելակետային պայմանները 

ամրագրելու համար (տես` Գլուխ 4):  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  
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3-րդ 

մակարդակ 

ՍՍԸ-ներ 
 

ԲՍԱԳ-ում ներկայացված աղմուկի գնահատականի հիմքում ընկած է 

մոնիտորինգի պլանը, որը մոնիտորինգի ենթակա տեղանքների և 

հանքի շինարարության, շահագործման և փակման փուլերում 

ընթացակարգերի վերաբերյալ հատուկ ցուցումներ կտրամադրի: 

 Մոնիտորինգի համապատասխան սարքավորում- Աղմուկի 

մակարդակների մոնիտորինգի համար կկիրառվեն Cirrus 1 տեսակի 

աղմկաչափեր բնապահպանական մոնիտորինգի գործիքների հետ, և 

կսահմանվեն տեխսպասարկման համապատասխան պահանջները և 

անհամապատասխանությունների վերացման ընթացակարգերը: 

 Աղմուկի մակարդակների մոնիտորինգի ընթացակարգեր-ՍՍԸ-ով 

կսահմանվեն մոնիտորինգի պահանջները և սարքավորման 

օգտագործման ժամանակահատվածները, որոնք ուղղված կլինեն 

գործունեության այն ոլորտներին, որտեղ կարելի է որոշել 

ազդեցության մեղմացման միջոցառումների արդյունավետությունը: 

Այդ ընթացակարգով կապահովվի ներկայացուցչական տվյալների 

հավաքումը և Ծրագրի ընթացքում համապատասխան տվյալների 

գրանցումը և կներառի հետևյալ տվյալները   

-  մոնիտորինգի ենթակա համապատասխան տեղանքները 

-  աշխատանքների յուրաքանչյուր առանձվացված փուլի համար 

յուրաքանչյուր տեղանքում իրականացվելիք մոնիտորինգի 

տևողությունը, 

-  Աղմուկին առնչվող բոլոր պահանջվող տվյալների գրանցում, այդ 

թվում` աղմուկի մակարդակը (LAeq- ով արտահայտված), 

ամսաթիվը, ժամանակը, եղանակային պայմանները և այլ առնչվող 

տվյալներ,  

-  սահմանված աղմուկի մակարդակները, 

-  հայտնաբերված ընկալիչների վրա աղմուկի` ուղեցույցով 

սահմանված մակարդակները գերազանցելու դեպքերում 

ձեռնարկվելիք գործողությունները: 

 Վիբրացիայի մոնիտորինգի ընթացակարգեր- ՍՍԸ-ով սահմանվում 

են վիբրացիայի մոնիտորինգի պահանջները և սարքավորման 

օգտագործման ժամանակահատվածները: 

 Բողոքներին արձագանքման ընթացակարգ- Ընթացակարգում 

կներկայացվեն այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ է 

իրականացնել, երբ հանքը շահագործող կառույցը աղմուկի 

վերաբերյալ բողոքներ է ստացել ուղղակի կամ ծրագրում ընդգրկված 

կապի հատուկ մեխանիզմների միջոցով:  

Մոնիտորինգի 

ռազմավարություն 

Սարքավորում Գործընթաց 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  
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Աղմուկ Տեղանքում անհրաժեշտ 

է ծրագրի ողջ 

ընթացքում  ունենալ 

երկու type 1 Cirrus 1 

տեսակի  աղմկաչափ 

բնապահպանական 

մոնիտորինգի 

գործիքների հետ 

միասին 
 

Ծրագրի տարածքին 

ամենամոտ գտնվող և 

զգայուն ընկալիչների 

առումով 

ներկայացուցչական 

համարվող տեղանքներում 

առաջարկվող Ծրագրի 

յուրաքանչյուր փուլում  

պարբերաբար  

կիրականացվի մոնիտորինգ: 

Համապատասխան 

տեղանքներում աղմուկի 

վերաբերյալ բողոքների 

արձագանքման համար 

լրացուցիչ մոնիտորինգ 

կիրականացվի 

Վիբրացիա Անհրաժեշտության 

դեպքում կկիրառվեն 

ստանդարտներին և 

տեխսպասարկման 

մակարդակներին 

համապատասխանող 

վիբրացիայի չափիչ 

սարքեր 

Համապատասխան 

տեղանքներում վիբրացիայի 

վերաբերյալ բողոքների 

արձագանքման համար 

կիրականացվի վիբրացիայի 

մոնիտորինգ 

Ծանոթագրություն. 

Աղմուկի ու վիբրացիայի կառավարումը միասնաբար ներկայացված է Օդի որակի, 

աղմուկի և վիբրացիայի կառավարման պլանում (տես՝ Հավելված 8.14) 

 

 

6.7.15 Մնացորդային աղմուկի և վիբրացիայի ազդեցությունը 

Ծրագրի կողմից որդեգրվել են աղմուկի նվազեցմանն ուղղված ստանդարտ և 

ամենարդյունավետ միջոցառումները, որոնք նպատակ ունեն պաշտպանել տեղամասի 

աշխատողներին և համայնքի ընկալիչներին:  Ազդեցության մեղմացման պատշաճ 

միջոցառումների կիրառմամբ յուրաքանչյուր մերձակա համայնքում ազդեցության 

մակարդակները ուղեցույցում նշված արժեքներից ցածր կլինեն: Հետևաբար, 

կարճաժամկետ և երկարաժամկետ մնացորդային ազդեցությունները համարվում են 

աննշան ինչպես աշխատողների, այնպես էլ համայնքի ընկալիչների վրա:  

 

Շահագործման վաղ փուլերում արդյունավետ է մոնիտորինգի ենթարկել ինչպես գետնի 

վիբրացիայի, այնպես էլ մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման մակարդակը ամենամոտ 

զգայուն ընկալիչներում` ապահովելու համար այս գնահատման մեջ նշված վիբրացիայի և 

մթնոլորտային ավելցուկային ճնշման չափանիշների հետ համապատասխանությունը: Սա 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  
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պետք է իրականացվի ՕՈԱՎԿՊ-ի (Հավելված 8.14) համաձայն: 

 

Աղմուկի և վիբրացիայի ազդեցությունը էկոլոգիական ընկալիչների վրա դիտարկվում է 

Բաժին 6.11-ում (Կենսաբազմազանություն): 

 

Ի հավելումն նշվածի, աղմուկի և վիբրացիայի նվազեցման գործողությունները 

մոնիտորինգի կենթարկվեն Ծրագրի` բողոքներին և բողոքարկումներին արձագանքման 

մեխանիզմի  միջոցով: Մնացորդային ազդեցությունների ամփոփ նկարագիրը 

ներկայացված է Աղյուսակ 6.7.20-ում:  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 

գնահատում, Գլուխ 6 

 

 

ZT520088 

Օգոստոս, 2014թ. 
Տարբերակ 9 Էջ 6.7.42 

 

 

6.7.16 Եզրակացություններ 

Հանքի շինարարության, շահագործման ու փակման  հեևանքները գնահատելու համար 

իրականացվել է ազդեցության գնահատում` հաշվի առնելով աղմուկի և վիբրացիայի 

նկատմամբ զգայուն ընկալիչներին:  

 

Ծրագրի ընթացքում առաջացող աղմուկի և վիբրացիայի ազդեցության հնարավոր 

ուժգնությունը գնահատվել է հայտնաբերված զգայուն ընկալիչներում, և սահմանվել են 

համապատասխան միջոցառումներ` ապահովելու համար, որ աղմուկի և վիբրացիայի 

զգալի ազդեցություններ չառաջանան: 

 

Տեղանքից անմիջական տեսանելիության գոտւմ գտնվող ընկալիչների տեղակայման 

վայրերում և տեղանքում աշխատողների վրա աղմուկի և վիբրացիայի հնարավոր 

ազդեցությունները կրճատելուն ուղղված ազդեցության մեղմացման ստանդարտ 

միջոցառումները և ամենաարդյունավետ փորձը կորդեգրվեն Ծրագրի շրջանակներում` 

պաշտպանելու համար աշխատողներին և համայնքի ընկալիչներին: Բացի այդ, աղմուկի և 

վիբրացիայի մեղմացված ազդեցության արդյունավետությունը մոնիտորինգի կենթարկվի 

Ծրագրի` բողոքներին արձագանքման մեխանիզմի միջոցով: 

 

Ազդեցությունների մեղմացման համապատասխան միջոցառումների կիրառմամբ 

մնացորդային ազդեցությունը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքով համարվում 

է աննշանից չնչին ինչպես աշխատողների, այնպես էլ համայնքի ընկալիչների համար: 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Փետրվար 2016թ. 
Տարբերակ 10 Էջ 6.7.43 

 

Աղյուսակ  6.7.20. Ազդեցությունների ամփոփագիր – Աղմուկ և վիբրացիա 

Ազդեցությու

ն 
Աղբյուր  

ա
ռ

ա
ջն

ա
յի

ն
 ը

ն
կ

ա
լի

չ 
(1

) 

փ
ո

ւլ
 (

2)
 

կ
ա

ր
և

ո
ր

ո
ւթ

յո
ւն

(3
) 

Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 
Կառավարման 

պլան 

Շ
ն

ր
 

Շ
հ

գ
 

Կ
ր

ճ
. 

Ե
ր

կ
. 

Աղմուկ 

Մարդատար 

մեքենաներ,ծանր 

սարքավորումներ, 

շարժական 

սարքավորումներ,  

մատակարարող 

փոխադրամիջոցներ

, դիզելային 

գեներատորներ, 

բետոնի գործարան, 

, ընդհանուր. շին. 

աշխատանքներ  

Բնկ. X X  
Ան

. 

Չն.-

Ան. 

Իրականացնել մեքենաների, շարժական 

սարքավորումների, ներառյալ  խլացուցիչների 

կանոնավոր տեխզննում  

 

Արագության սահմանափակումներ սահմանել բոլոր 

ճանապարհներով անցնող  ծանր սարքավորումների և  

ընդհանուր երթևեկության համար, պահպանել 

ճանապարհները պատշաճ վիճակում 

 

Շինարարական տեխնիկայի վրա տեղադրել  

խլացուցիչներ  

 

Աղմուկի մշտական աղբյուրները տեղադրել 

բնակավայրերից հեռու 

Տրանսպորտային 

պլան (ՏՊ, 

Հավելված 8.10) 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Փետրվար 2016թ. 
Տարբերակ 10 Էջ 6.7.44 

 

Աղյուսակ  6.7.20. Ազդեցությունների ամփոփագիր – Աղմուկ և վիբրացիա 

Ազդեցությու

ն 
Աղբյուր  

ա
ռ

ա
ջն

ա
յի

ն
 ը

ն
կ

ա
լի

չ 
(1

) 

փ
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ւլ
 (

2)
 

կ
ա

ր
և

ո
ր

ո
ւթ

յո
ւն

(3
) 

Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 
Կառավարման 

պլան 

Շ
ն

ր
 

Շ
հ

գ
 

Կ
ր

ճ
. 

Ե
ր

կ
. 

Բարձր աղմուկ առաջացնող գործողությունները 

պլանավորել ցերեկային և /կամ աշխատանքային 

ժամերին 

 

Համապատասխան լեզուներով ցուցանակներ 

տեղադրել բարձր աղմուկի այն տեղամասերում, 

որտեղ լսողական օրգանների պաշտպանությունը 

պարտադիր է  

 

Հնարավորության դեպքում, որպես աղմուկի 

ժամանակավոր արգելապատնեշ, տեղադրել 

կոնտեյներներ 

ՕՈԱՎԿՊ 

(Հավելված 8.14) 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Փետրվար 2016թ. 
Տարբերակ 10 Էջ 6.7.45 

 

Աղյուսակ  6.7.20. Ազդեցությունների ամփոփագիր – Աղմուկ և վիբրացիա 

Ազդեցությու

ն 
Աղբյուր  

ա
ռ

ա
ջն

ա
յի

ն
 ը

ն
կ

ա
լի

չ 
(1

) 

փ
ո

ւլ
 (

2)
 

կ
ա

ր
և

ո
ր

ո
ւթ

յո
ւն

(3
) 

Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 
Կառավարման 

պլան 

Շ
ն

ր
 

Շ
հ

գ
 

Կ
ր

ճ
. 

Ե
ր

կ
. 

Բողոքների և բողոքարկման գործընթացի միջոցով 

իրականացնել աղմուկին առնչվող բողոքների 

մոնիտորինգ  

 

Հովիվներին ներգրավել՝ ապահովելու համար նրանց 

գիտակցումը ԴԱԼ-ի շուրջը արգելված մուտքի 

սահմանափակ հնարավորությամբ գոտու 

կարևորությունը և այդպիսով աղմուկի ազդեցությունը 

նրանց վրա հասցնելով նվազագույնի  

 

Շահառուների 

ներգրավման պլան 

ՇԿՆՊ (Հավելված 

8.6) 

Աղմուկ 

Մարդատար 

մեքենաներ,ծանր 

սարքավորումներ, 

շարժական 

սարքավորումներ,  

մատակարարող 

փոխադրամիջոցներ

, դիզելային 

գեներատորներ, 

բետոնի գործարան, 

Աշխ. X X  
Ան

. 

ՉՆ.-

Ան. 

Օգտագործել անձնակազմի պաշտպանական 

սարքավորումներ, որտեղ պահանջվում է  և 

մասնագիտական բժշկական հետազոտություն 

ՄՀԿՄԱՊ 

(Հավելված 8.7) 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Փետրվար 2016թ. 
Տարբերակ 10 Էջ 6.7.46 

 

Աղյուսակ  6.7.20. Ազդեցությունների ամփոփագիր – Աղմուկ և վիբրացիա 

Ազդեցությու

ն 
Աղբյուր  

ա
ռ

ա
ջն

ա
յի

ն
 ը

ն
կ

ա
լի

չ 
(1

) 

փ
ո

ւլ
 (

2)
 

կ
ա

ր
և

ո
ր

ո
ւթ

յո
ւն

(3
) 

Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 
Կառավարման 

պլան 

Շ
ն

ր
 

Շ
հ

գ
 

Կ
ր

ճ
. 

Ե
ր

կ
. 

, ընդհանուր. շին. 

Աշխատանքներ 

 

 Հողի բերրի/վերին 

շերտի 

մակաբացում, 

Հորատման, 

պայթեցման, 

հանքանյութի 

արդյունահանման և 

կուտակման 

մանրացման և 

բեռնման 

աշխատանքներ 

Բնկ. X X  
Ան

. 

Չն.-

Ան. 

 

Իրականացնել սարքավորումների կանոնավոր 

տեխսպասարկում և զննում, այդ թվում` յուղում: 

 

Իրականացնել մեքենաների և շարժական 

սարքավորումների, այդ թվում` խլացուցիչների 

կանոնավոր զննում և տեխսպասարկում 

 

Սահմանափակել սարքավորումների քանակը 

տեղամասում և ունենալ միայն անհրաժեշտ 

սարքավորումներ 

 

Արագության սահմանափակումներ սահմանել բոլոր 

ճանապարհներով անցնող  ծանր սարքավորումների և  

ընդհանուր երթևեկության համար, ապահովել 

ճանապարհների պահպանությունը 

 

Հնարավորության դեպքում կիրառել 

ձայնամեկուսիչներ, ձայնային խլացուցիչներ և փակ 

ՕՈԱՎԿՊ 

(Հավելված 8.14) 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Փետրվար 2016թ. 
Տարբերակ 10 Էջ 6.7.47 

 

Աղյուսակ  6.7.20. Ազդեցությունների ամփոփագիր – Աղմուկ և վիբրացիա 

Ազդեցությու

ն 
Աղբյուր  
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փ
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ւն

(3
) 

Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 
Կառավարման 

պլան 

Շ
ն

ր
 

Շ
հ

գ
 

Կ
ր

ճ
. 

Ե
ր

կ
. 

կառույցներ 

 

Տեղադրել համապատասխան լեզուներով 

տարբերանշաններ, որոնց վրա նշված կլինեն բաձր 

աղմուկով զոնաները, որտեղ լսողողական օրգանների 

պաշտպանությունը պարտադիր է: 

 

Բողոքներին և բողոքարկմանն արձագանքելու 

գործընթացի միջոցով իրականացնել աղմուկին 

առնչվող բողոքների մոնիտորինգ ՇԿՆՊ (Հավելված 

8.6) 

Աղմուկ 
Հողի բերրի/վերին 

շերտի 
Աշխ. X X  

Ան

. 

ՉՆ.-

Ան. 

Աշխատողների համար անհրաժեշտության դեպքում 

օգտագործել պաշտպանական սարքեր և անցկացնել  

ՄՀԿՄԱՊ 

(Հավելված 8.7) 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Փետրվար 2016թ. 
Տարբերակ 10 Էջ 6.7.48 

 

Աղյուսակ  6.7.20. Ազդեցությունների ամփոփագիր – Աղմուկ և վիբրացիա 

Ազդեցությու

ն 
Աղբյուր  

ա
ռ

ա
ջն

ա
յի

ն
 ը

ն
կ

ա
լի

չ 
(1

) 

փ
ո

ւլ
 (

2)
 

կ
ա

ր
և

ո
ր

ո
ւթ

յո
ւն

(3
) 

Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 
Կառավարման 

պլան 

Շ
ն

ր
 

Շ
հ

գ
 

Կ
ր

ճ
. 

Ե
ր

կ
. 

մակաբացում, 

Հորատման, 

պայթեցման, 

հանքանյութի 

արդյունահանման և 

կուտակման 

մանրացման և 

բեռնման 

աշխատանքներ 

աշխատողների բժշկական հետազոտություն 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Փետրվար 2016թ. 
Տարբերակ 10 Էջ 6.7.49 

 

 Շարժական սարքեր Բնկ.  X X 
Չնչ

ին 

Չնչ.

-Ան. 

Բոլոր ճանապարհների վրա կիրառել արագության 

սահմանափակումներ ծանր տեխնիկայի և ընդհանուր 

երթևեկության համար, ինչպես նաև նորոգել 

ճանապարհները:  

 

Իրականացնել սարքավորումների կանոնավոր 

տեխսպասարկում և զննում, այդ թվում յուղում: 

 

Սահմանափակել սարքավորումների քանակը 

տեղամասում և ունենալ միայն անհրաժեշտ 

սարքավորումներ 

 

Հնարավորության դեպքում կիրառել 

ձայնամեկուսիչներ, ձայնային խլացուցիչներ և փակ 

կառույցներ 

 

Տեղադրել համապատասխան լեզուներով 

տարբերանշաններ, որոնց վրա նշված կլինեն բաձր 

աղմուկով զոնաները, որտեղ լսողական օրգանների 

պաշտպանությունը պարտադիր է: 

 

ՕՈԱՎԿՊ 

(Հավելված 8.14) 

Բողոքների և բողոքարկման գործընթացի միջոցով 

իրականացնել աղմուկին առնչվող բողոքների 

մոնիտորինգ 

ՇԿՆՊ (Հավելված 

8.6) 

 Շարժական սարքեր Աշխ. X X  
Ան

. 
Ան. 

Օգտագործել անձնակազմի պաշտպանական 

սարքավորումներ, որտեղ պահանջվում է, և 

մասնագիտական բժշկական հետազոտություն 

ՄՀԿՄԱՊ 

(Հավելված 8.7) 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Փետրվար 2016թ. 
Տարբերակ 10 Էջ 6.7.50 

 

Աղյուսակ  6.7.20. Ազդեցությունների ամփոփագիր – Աղմուկ և վիբրացիա 

Ազդեցությու

ն 
Աղբյուր  

ա
ռ

ա
ջն

ա
յի

ն
 ը

ն
կ

ա
լի

չ 
(1

) 

փ
ո

ւլ
 (

2)
 

կ
ա

ր
և

ո
ր

ո
ւթ

յո
ւն

(3
) 

Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 
Կառավարման 

պլան 

Շ
ն

ր
 

Շ
հ

գ
 

Կ
ր

ճ
. 

Ե
ր

կ
. 

Աղմուկ 
Ծրագրի հիմնական 

աշխատանքները 
Բնկ.  X 

Չնչ

ին 

Չնչ

ին 

Աղմուկ առաջացնող սարքավորումները ծածկել 

ձայնամեկուսիչ շենքում 

 

Օգտագործել արտաթողքի խլացուցիչներ 

 

Իրականացնել սարքավորումների կանոնավոր 

տեխսպասարկում և զննում: 

 

Տեղադրել համապատասխան լեզուներով 

տարբերանշաններ, որոնց վրա նշված կլինեն բաձր 

աղմուկային զոնաները, որտեղ լսողողական 

օրգանների պաշտպանությունը պարտադիր է: 

 

ՕՈԱՎԿՊ 

(Հավելված 8.14) 

Բողոքների և բողոքարկման գործընթացի միջոցով 

իրականացնել աղմուկին առնչվող բողոքների 

մոնիտորինգ 

ՇԿՆՊ (Հավելված 

8.6) 

 
Ծրագրի հիմնական 

աշխատանքները 
Բնկ..  X  

Ան

. 
Ան. 

Օգտագործել անձնակազմի պաշտպանական 

սարքավորումենր, որտեղ պահանջվում է, և 

ՄՀԿՄԱՊ 

(Հավելված 8.7) 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Փետրվար 2016թ. 
Տարբերակ 10 Էջ 6.7.51 

 

Աղյուսակ  6.7.20. Ազդեցությունների ամփոփագիր – Աղմուկ և վիբրացիա 

Ազդեցությու

ն 
Աղբյուր  

ա
ռ

ա
ջն

ա
յի

ն
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ն
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ա
լի
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) 

փ
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2)
 

կ
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և
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ո
ւթ

յո
ւն

(3
) 

Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 
Կառավարման 

պլան 

Շ
ն

ր
 

Շ
հ

գ
 

Կ
ր

ճ
. 

Ե
ր

կ
. 

մասնագիտական բժշկական հետազոտություն 

Վիբրացիա 

Տրանսպորտային 

միջոցներ, ծանր 

տեխնիկա 

Աշխ., 

բնկ., 

շնք. 

X X 

 

Չնչ

ին 

 

Չնչ

ին 

Բոլոր ճանապարհների վրա կիրառել արագության 

սահմանափակումներ ծանր տեխնիկայի և ընդհանուր 

երթևեկության համար:  

 

Ուժեղ վիբրացիա առաջացնող աշխատանքները 

պլանավորել ցերեկային ժամերին 

 

ՕՈԱՎԿՊ 

(Հավելված 8.14) 

 
Ծրագրի հիմնական 

աշխատանքները 

Աշխ., 

բնկ., 

շնք.  

 X 
Չնչ

ին 

Չնչ

ին 

Ուժեղ վիբրացիա առաջացնող աշխատանքները 

պլանավորել ցերեկային ժամերին 

 

Իրականացնել սարքավորումների կանոնավոր 

տեխսպասարկում և զննում 

 

ՕՈԱՎԿՊ 

(Հավելված 8.14) 

Բողոքների և բողոքարկման գործընթացի միջոցով 

իրականացնել ցնումներին առնչվող բողոքների 

մոնիտորինգ 

ՇԿՆՊ (Հավելված 

8.6) 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, Գլուխ 6  

 

ZT520088 

Փետրվար 2016թ. 
Տարբերակ 10 Էջ 6.7.52 

 

Աղյուսակ  6.7.20. Ազդեցությունների ամփոփագիր – Աղմուկ և վիբրացիա 

Ազդեցությու

ն 
Աղբյուր  
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(3
) 

Ազդեցության մեղմացման միջոցառումներ 
Կառավարման 

պլան 

Շ
ն

ր
 

Շ
հ

գ
 

Կ
ր

ճ
. 

Ե
ր

կ
. 

Ծանոթություն` 
(1)  Առաջնային ընկալիչներ. Բնկ-բնակիչներ, Աշխ.-աշխատանքային, շնք.-շենքեր 
(2) Ծրագրի փուլը: Շնր. - Շինարարություն, Շհգ. - Շահագործման աշխատանքներ 
(3) Ակնկալվող կարևորության  դասակարգումը: Կրճ. - կարճաժամկետ, մեղմացումով, երկ.- երկարաժամկետ, մեղմացումով, Չն.-չնչին, Ան. = աննշան, 
Չփ. - չափավոր, Զգ.- զգալի, ԱԸ-անընդունելի 

 


