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Լիլիթ Գարսևանի Եդիազարյաևի «Քաջաբանի բացահանքի արտադրական 
գործընթացների պարամետրերի օպտիմալացումը» թեմայով ատենաիասության 
վերաբերյալ' ներկայացված «Օգտակար հանածոների հանքավայրեյւի մշակում և 
շահագործում» մասնագիտությամբ (թվանիշ' ԻԴ.02.01) տեխնիկական գիտություն

ների թեկնածուի գիտական աստիճան հայցելու համար:

Գիտական ղեկավար տ.գ.դ. Ա.ձ. Հովհաննիսյան 
Զեկուցող Մ. Շահինյսւև, ճ.դ., գեոէկոլոգիայի պրոֆեսոր

Աշխատանքի բովանդակությունը
Ատենախոսությունը բաղկացած է ներածությունից, չորս գլուխներից, 

եզրակացություններից, 133 անուն օգտագործված գրականության ցանկից: 

Ատենախոսության գլուխները ներառում են Քաջարանի պղինձ-մոլիբդենային 
հանքավայրի բնական պայմանների առանձնահատկությունների, Զաևգեգուրի 
պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ւսրտաղրատնտեսական գործունեության, 
հանքավայրի շահագործման պարմետրերի, ինչպես նաև բացահանքի արտադրական 
գործընթացնեյւի պարամետրերի օպտիմալացմաև վերաբերյալ բազմակողմանի 
ուսումնււաիյւությունևեր ու վերլուծություններ:

Աշխատանքը շաըաղրված է համակարգչային 111 տպագիր էջի վրա (ներառյալ 
օգտագործված գրականության ցանկը), պարունակում է ներկայացված 
հիմնախնդիրներին առնչվող նոր լուծումներ գործնական կիրառման համար, ինչպես 
նան 26 նկար ե 22 աղյուսակ:

Ատենախոսության հիմնական ղյւույթները զեկուցվել են ճայ սատանի ազգային 

պոլիտեխնիկական համալսարանի տարեկան գիտաժողովներում ու գիտական 
սեմինարներում ե հրատարակվել 10 գիտական աշխատանքներում և 1 գյուտում:

Ատենախոսության թեմայի արդիականությունը
Արդյունաբերական ներուժը յուրաքանչյուր երկրի' ներքին ռեսուրսներով 

ապահովվածության կարևորագույն ցուցանիշներից մեկն է, այղ իսկ պատճառով 
արդյունաբերության ոլորտում տեխնոլոգիական, տեխնիկական և կազմակերպչական



կարողությունների ու հնարավորությունների մշտական զարգացումը անի լքեծ 
նշանակություն:

1այաււտւսնը ղեոեո խորհրդային տւււրինեյփն եղել է հանրահոււքբային հենք 

ստեղծող աոաջաւուսր ււյետություններից լքհկր. որտեղ հանքարդյունաբերությունն 
ունի հին ա լիսն ղուղաներ: Նհրկւսյումս հւււեքարղ|ունւււբերությունը հւսնղիսանում հ I I  
տետեււությւսե գերակա ճյուղերից սեկր, որում իր ուրույն տեղն ու դերն ունի 

«Զանգեզուրի ււյղնձտւքոլիբդենային կուքթինււււո > ՓԲԸ-ն:
Ատենւսխոսակւսն աշխատանքը, իյւ հիմքոււք ունենալով Քաօարաեի բացահսւնքի 

ւււրւոադրակւււն գործընթացների տեխնոլոգիական, տեխնիկական և կազ- 

լքլււկեյուլտական կւսրողությունների ու հևարավոյւություննեըի լավ արկման 
անհրաժեշտության ւ|ևրւսրերյււդ հարցերն ու հնաըւււվոր ուղիները, այն դարձնում ե 
աոաւ|ե| տրղիւււկան, քանի որ նւքան լուծումնեյփ արղյունավետությունից է կախփսծ 

ողջ արաւսղրական գոյւծըթացի արդւունւսւ[հտությսւն րւսյւձրացոււքը: Ս.յւյ

տե ււ անկյունից բացահանքի ար տա դըւսկան գործընթացնեյփ օպտիմալւսցմանն 
ուղղւ|ած գիտական հեւոազոտություններն արդիակւսն են, հատկապես հաշկի 
աոնելոկ այն փաստը, որ Զւսնգեզույփ ւդդնձւսւքոլիքղենաւին կոմրինոսա> ՓԲԲ-ն իր 

սւոանձնահատուկ կւււրհորույՅյունն ունի 1այսւստանի 1անրււսւ]ետա թյւսն 

տնտեււության մեջ:

Ատենախոսության հիմնական բովանդակությունը
Ատենախոսության նպատակն ու խնդիրները շւսյւաղրված են հ եւււ1ւյււ։ լ 

գլուխն եր ո ււք.

Աոաջին գլխոււք եերկւււյւսցւիււծ են Քւսջւսրաևի պդինձ-ւքոլիբդենայիև 
հաևքսսիսյրի լեոնաերկրաթանակւսն և լեոնւււտեխնիկւսկան
աոանձնահատկու]&յունները, օգւոակար հանածոյի որւււկււսոեխնոյոգիւււկւււն 
հւստկու թյու ննեյւր, ինչպես ևւսն հանքււււիս ւր ի հանքահա մքւսյին հենքի ևկւսրագիրը:

Երկրորդ գլուխը անձըւայաըձ ե կատարում Զանգեգուրի ս]ղնձաւ[պիբդենւսյին 
կոմբինատի ար տաղրատնտ եսական գործունեությւսնը, ոյւոււք մաևյաււհսսնոը են 
ներկայացված են Քաջայսսնի հւսնքաւ|այրի րւււց հդւււնակու[ շահագււրծւհսն, հան
քաքարի հարսաացւևււև տեխնոյոգիական լուծումների և ընկեյաւթյան վերագինւքլսն 
արդյունքևեյդւ:

Երրորդ գյուխը վեյոսբերուլք է հանքային հոււքքի ոացիոնււդ օգտագոըծւ1ան 

հիմնսւհարցի խնղիյւների ղասակււղպմանը ե օսյւոիւքալո; յ դան միււանակսւն 
չափանիշի րնւոյոքւսնը: Այո գլիւոււք վեր|ուծւ[ե| են նւււև հանքավայրի շահւսգոյւծման 
ւղարաւքեւռրերի օււյւոիլքլււլացլքլււն գործնական աըւլյունքներր, քննարկւ[ե| քւսյոլ կա- 

ասցվածքու] հանքավայրելփ մշակման աոանձնահւււտկությունևերը, ըևտրւ[ել է ւււյաֆ. 
՚  >ու.Ա. Ադարւս|յանի կողլքից աոաջարկւ[ած օս|1ւփմւս| ընդերքօգւուււգոյւծմւււն 

հիլ[նա1ւարցի խնդիրների ղւււււակայւգոււքը:



Չորրորդ գլխում դիտարկվել են Քաջարաևի բացահանքի արտադրական 
գործընթացների սրսյւամետրերի օպսփմալացման հիմնսւհարցերը (արսւադրսւկան 
գործընթացների տեխնոլոգիս] կան. տեխնիկական հ կագմակերսյտական 
կարոդություններն ու հնարավորությունները)' Քաջարանի բացահանքում 
արդյունահանման ծավալների անընդհատ ավելացւ1ան ու բացահանքի խորացման 

պայմաններում:

Աշխատանքի գիտական նորույթը
1. Առաջարկվել Լ հորատապայթեցման աշխատանքների կատարւքան նոր ոեժիմ (1 

տարում 340 աշխատանքային օր, 1 շաբաթում 7 աշխատանքային օր, 1 օրում 2 

աշխատանքային հերթափոխ ե 8 ժամ հերթափոխի տևողությունը), որը 
հնարվորություն է տափս ոչ միայն աս|ահովել հորատաւդայթէցման աշ

խատանքներ]! սրանային ծավալների իրականացումը, այլն հանգեցնում է 

հորատման հաստոցների ռեժիմային հսմւսնակի ռացիոնալ օգտագործմանը:
2. Մշակվել է գաևգվածային պայթեցմամբ հանքաքար]! ընարոդական հանույթ]! նոր 

տեխնոլոգիա, որի տարբերակիչ առանձնահաս!կությունը հանգում է ըստ 

օգտակար բաղադրիչների պարունակության պայթեցվոդ բլոկը աոանձին 
տեղամասերի բաժանմանը, տեւլամսաերի ոչ հսյումայիե մսահըոււ1 վւշրւհսե բարձր 

հատկութւամբ ւղայթուցիկ նաւթի հոծ լիցքով հորատանցքերի լիցքավորմանը, իսկ 

առանձնացված տեղամսսւերի հպումսւյին մասերում ղեւոոնացման ւիոքր 
արագությամբ ե խտությամբ պայթուցիկ նյութերի խառնույւղով ու գծային լիցքի 

կառուցվածքով պայթուցիկ նյութերով հորատանցքերի լիցքավորմանը, նախ ոչ 
հպումային մասերի և հետո հպումափն մասերի հորատանցքերի պայթեցմանը:

3. Մշակւիդ Լ բացահանքի խոյւը հո|ւ]ւգոններ]!ց մինչև հսւ]ւստացուց]ւչ խսբրիկւո հան
քաքար]! տեղափոխման հւսմակցվւա՜ նոր եղանակ, ոյւի տարբերակիչ առանձևա- 

հատկությունն է հանքասսփձաններից ավտո]ւնքնաթաւիերով հանքաքար]! տեղա֊ 
վւոխումն ու բեռնաթափուս՚ը ]սսնքիջանցքի մեջ ե բացահանքում հանքաքարի 
խոշոր ջարդումն ու ժապւսվհնւսփն ւիոխւսկրիչու] հանքաքարյւ ւոեղաւիոխոււկւ 

հարստացուցիչ ֆաբրիկա:

Աշխատանքի արդյունքների նշանակությունը գիտության ն արտադրության
ոլորտներում

Աւոենախոասկան աշխատանքի հիմքում դրված է Քաջաբանի բացահանք]! 

արտաղրւսկան գործընթացների օպտիմալւսցումը բաց լեռնային աշխատանքների 
տեխնիկական, տեխնոլոգիական և կագմակերւղչական ւսրրյյունւսվետ լուծումներ]! 

լքշակւհսւքբ:



մաշվի առնելու} Բաջարանի ւղղնձսսքոլիբղենւսյին հանքւս վայրի բարդ երկրարա- 
եակաե կառուցւ}ածրր, հարկ է նշել, որ աշխաւոաեքն ունի կիրառական մեծ 

նշանակություն:
Բացահանքի արտադրական գործընթացների տեխնոլոգիական, տեխնիկական ե 

կագմակերպտական կարողությունների ու հնարավորությունների օգտագործման հար
ցերը համեմատաբար պակաս ուշադրության են արժանանում, չնայած այն 
հանգամանքին, որ դյոււեց լուծումներից է կախված աշխատանքի ողջ 

ւս րղյո ւևա ւ| ե տ ու թյ ո ւն ր:
Ատենախոսությունում ղիտարկված հարցերը և եզրակացություննեյւը կնպաստեն 

ՋՊՄԿ-ում արտաղրական գործընթացների աուսվել ւսրղյունւսվետ կազմակերպմանը, 

մաււնավորապես.
■ հոյաւտապայթհցման ոոխւսւուսնքների կտտարման առւսջարկվող նոր ռեժիմով 

հնարավոր է ոչ միայն ապահովել հորատապայյծհցման աշխատանրնհրի պլա
նային ծավալների իյաւկանացոււքը, այլն հորատման հաստոցների ռեժիմային 

ժամանակի ռացիոնալ օգտւսգործումը
■ հանքաքարի տեղափոխման huuliuji առավել ռեսուրսախնայող տրանսպորտի 

ժապավենային փոխակրիչի ներդրումը համակցելով ավտոմոբիլային 

տրանսպորտի հետ, հնարավոր կլինի էականորեն կրճատել հանքաքարի 

տեղափոխման տեսակարսդւ ծախսը: Առաջարկվող եղանակր կւսւղահովի նաև 

տհղաւիոխվոդ հանքաքարի հոսքի անընղհատություն հ հւսւքաչւսփություն, 
աշխատանքի բարձր տրսոււղրոդականություն ե ցածր աշխատատարություն, 

գործընթացի ամբողջական ավտոմատացման հնարավորություն, գազային 
արտանետումների կրճատում:

Արտաղյոսկւսն գործընթացի օսրոիմալացմաևն ուղղված նման լուծումների 
կիրառումը կարող է լավ օրինակ ծառայել հաևքււտդյունաբերւսկան ոլորտի այլ 

ձ և ռն ւս ր կ ությու ն ն երի համար:

Դիաողություեեեր ե առաջարկություններ ատենախոււութաև վերաբերյալ
Աշխանտանքի վերաբերյււ]| կան հետ հոպ ղիտողություն-առաջարկություններր.

1. Ցանկալի կլիներ աշխատանքում ղիտարկել նաև տրանսսլորտային համակցված 

եղւսնակով դատարկ ապարների տեղափոխման հնարավորությունը:
2. Քաջարանի բացահանքի արտաղրական գործընթացների օպտիմւսրսցումը բաց 

լեռնային աշխատանքների տեխնիկական, տեխնոլոգիական հ կազմակերպչական 

լավագույն քոծումների մշակմւսԱ՚բ ու կիրառմաւքբ, իհարկե կարևոր Լ, սակայն 
ատենւււխոսության ւ1եջ չկա անղյսսղարձ բնաււյահււյանւսկան հիւքևախնղիրներիև 
հաշւ}ի առնելու} այն փաստը, որ բնօգտւսգործմւււն ծաւիսլևերի աճր և դրա հետ 
կապված էկոլոգիական խնդիրները լքշտաւղես ւսվելացնում են շրջակա 
միջավւսյրին հասցվող բացւսսական հետևանքների առաջացման ռիսկը:
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3. Աշխատանքում հեբինւսկի կուլմից նշվոււք է, որ Քաջտբաեի հւււնքավայրոււք 
հանքաքարի ու բեկից բւս բա բրիչներ են հանբիւււոնոււք ոհնիոււքը, ոսկին, արծաթը, 

սելենը, տհլուըը, ըիսմուաը ն ծծումըը: ձանքավայըի օպւոիմալ յուրացմւսն 
ւռեսաևկյուն]ւց լավ կլիներ, ոըսյեււզի աշխււասսնբոււք ուշադրություն բարձվեր նաև 
ալդ բաղւսդրհչների կորզւնււն նււ|սււոակա1աւըմարության ն այդ նււ|ատակով 
պահանջվող ծա խււերի օւզտիլքւսլ հաըաբեըակցության հարցերին:

4. Թեև աշխատանքի շըշանակնեըում կատարվել են լայնածավալ 
ուսոււքնասիըություեներ, սակայն հեւլինակը չունի տպագըված որևէ միջազգային 

հալված, ինչն իհարկե ցանկալի էր:

Եզրակացություն
1. Լ.Գ.Եբիւււզւսրյւււնի ասւենւսխոսակաև աշխատանքը կւսաարփսծ է I I  ԲՈԳ-ի 

Ա]ահանջնեըին I I  1աւմսսւ]ւստասխւսն մակաըդակով ն անի գործն ական 

նշանակություն:

2. Ատենախոսության սեբւհսզիյւը հաւքւսււ|ւստւււսխանում է աշխաաանքի 

բովանւլակութւանը, իսկ հլ՜ւատալսսկված 10 զիսսսկան հուլւխւծնեյւը ւյերաբերում են 

աւոենախոասթյան թելքային ն արտացոլոսւ՛ են աշիւատաևքի հիւքնակւււն 

բրույթները:

3. Աշխալյսսնքը յիոկին հւււմւււս|ւստաւվսանոււք է I I  ԲՈԿ ի կուրքից թեկնածոււսկան

ւսւոենւսխոււակւսն աշխւստանքներին ներկայացվող “Գիտական

ասաիճւււնաշնոըհլքւսն կանոնակաըզի թիվ 6 ե կետերի ււյւււհւււնջնեըին, իսկ նրա 

հեղինակ Լիլիյծ Գաըսեւււնի Եղիւսգաըյանն արժանի է -«Օգւոակար հւսնւսծոնեըի 

հանքւսվւսյրեյփ ւքշւսկոււք և շւսհւււզոըծում ւ1'ասևւսգիտությււււ[բ (թւիսնիշ ԻԴ.02.01) 

տեխնիկական գիտույ&յունների թեկնածու ի զիտւսկաև ւսսւռիճանի շնորհլքանը:

Աոաջււււռար կւսզմակեյւււյությւււն կարծիքը քննւսըկվել է ՃՇ1Ա1 ի «Գեոէկոլոզիա 

և կենսււաւնւլւուււեզություն՛ աս՜ըիոնի Թ.ւ՜._0_1թ.) ն Գիտւստեխնիկւսկան խոըհրւլի 
(26.08.2021 թ.) նիստեյւոււք: Ներկա է՛սն. մ.դ.,սլրա}). Ս.Մ. Շահինյւսնը, ւո.զ.թ., բոց. Ս.Ա. 

Անանյանը, կ.զ.թ., բոց. Մ.Ա, Ավազււււնը. ֆ.ս.զ.բ. Մ.Գ. Բւսրււեղյանը, տ.գ.թ. 1.Ս՝. 
Վարբւււնրսնը: Ելույթ ունեցան կ.գ.;:>. բոցենւո Ա.Ա. Աւիււգյանը, ճ.բ., զեոէկոլոգիւււյի 
ւբրոֆեսոր Ս.Մ. Շահինյանր: ք՜1րոշեցին Քաջւււրւսնի ըացահանըի սբոոաբրակւսն 

գործընթացների ւբարւսմետրերի օպտիմալւսցոււքը» ւ|հրնազ]՜ւով թեկնածոււււկան 
ւստենախոսությունը երաշխւսվորվուԱ է ներկայացնելու հրւսււյարա կային 

ււ|ւսշտպւււնության Լիլիթ Գարսհանի Եբիւսզւսյբւսնին աևխնիկակւււն զիտություննեյւի 
թհկնածուի զիտական աստիձւսն շնորհման հւսւքւոր:

ԳԷԿ ամբիոնի վւսրիչ ^ հ Ս.Մ. Շւււհինյւսն
ճ.բ., ւբրոֆեսոր

Գիւոատեխնիկակւււն խորհրբի ելսխւսգւսհ յ / ճ լԳ - Բարււեբյան
ֆ-ւք-ԳՈ-


