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Ֆակուլտետ՝ Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության 

Ամբիոն՝ Ընդերքաբանության և շինարարության  
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Բացահանքի արտադրական գործընթացներ 

1. Ընդհանուր տեղեկություններ բաց լեռնային աշխատանքների վերաբերյալ: 

2. Արդյունահանվող օգտակար հանածոները և դրանց որակական բնութագրերը: 

3. Բաց լեռնային փորվածքներ:  Դրանց դասակարգումը: 

4. Հանքաստիճանը և դրա էլեմենտները: 

5.  Բացահանքը և դրա էլեմենտները:  

6. Լեռնային աշխատանքների հիմնական փուլերը: 

7. Պայթանցքերի և հորատանցքերի հորատման եղանակները: Պայթեցվող հորատանցքերի 

պարամետրերը: 

8. Հորատանցքերի դասակարգումը և պայթեցման կարգը: Հորատանցքային լիցքերի հաշվարկման 

սկզբունքը: 

9.  Պայթեցված ապարի փլվածքի բնութագիրը: Երկրորդական պայթեցում: Հանքախորշերի 

տեսակները: 

10.  Ապարների հանույթի եղանակները: 

11. Ապարների հանույթը փլվածքից: 

12. Ապարների հանույթը բարձիչներով: 

13. Ապարների հանույթը էքսկավատորներով: 

14. Հանքախորշի տեսակները և դրանց պարամետրերը: 

15. Ընդհանուր տեղեկություններ ապարների տեղափոխման միջոցների մասին: 

16. Բացահանքային տրանսպորտ և դրա օգտագործման պայմանները: 

17. Ավտոտրանսպորտի տեխնոլոգիական բնութագիրը 

18. Ավտոտրանսպորտի արտադրողականության հաշվումը: 

19. Երկաթգծային տրանսպորտի բնութագիրը: 

20. Երկաթուղագծային շարժակազմի բնութագիրը:  

21. Լցակույտային լցվածքների կառուցման տեսակները: 

22. Լցակույտաառաջացման գործընացի էությունը: 

23. Բուլդոզերային լցակույտաառաջացում: 

24. Կոնվեյերների տեխնոլոգիական բնութագիրը: 



25. Ընդհանուր տեղեկություններ համակցված տրանսպորտի վերաբերյալ: 

Ստորգետնյա մշակման գոընթացներ 

26. Ներածություն: Օբյեկտի տեխնոլոգիական բնութագիրը: 

27. Հանքավայրի հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները: 

28. Մաքրման աշխատանքների գործընթացները: Հանքաքարի պոկումը պայթանցքերով: 

29. Հանքաքարի պոկումը հորատանցքերով և նրանց հորատման սխեմաները: 

30. Հանքաքարի պոկման պարամետրերի հաշվարկը 

31. Հանքաքարի պոկման ֆիզիկական, մեխանիկական և հիդրավլիկ եղանակները: 

32. Հանքաքարի առբերում: Հանքաքարի առբերման եղանակները: 

33. Երկրորդական մանրեցումը որպես տեխնոլոգիական պրոցես: 

34. Հանքաքարի բացթողնման փորվածքներ և նրանց դասավորությունը բլոկում: 

35. Բարձող և տեղափոխող մեքենաներ: 

36. Ռելսային և թրթուրային ընթացքով առբերման եղանակներ: 

37. Կոնվեյերներով և սկրեպերներով առբերում: 

38. Սկրեպերներով առբերման արտադրողականության հաշվարկը: Պայթեցման ուժով և հիդրավլիկ 

առբերում: Հանքաքարի բարձումը էլեկտրոքարշային վագոններով: 

39. Մշակված տարածության պահպանումը: Լեռնային ճնշում: 

40. Ապարների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների ազդեցությունը լեռնային ճնշման վրա: 

41. Բնամասեր և նրանց չափերի հաշվումը: 

42. Մշակված տարածության պահպանման եղանակները: 

43. Մշակված տարածության լցումը: 

44. Մշակված տարածության առբերումը` հանքաքարի պահեստավորումով: 

45. Ստորգետնյա ջրերի պաշարների հաշվարկի մեթոդները։ Գրունտային շրջանառու և ստորգետնյա 

ճնշումային ջրերի պաշարների հաշվարկը։ 

46. Նավթի և գազի պաշարների հաշվարկման մեթոդները։ Ծավալային, վիճակագրական և 

անալիտիկ եղանակները։ 

47. ՕՀ պաշարների դասակարգման սկզբունքն որը ըստ ուսումնասիրության աստիճանի և ըստ 

պիտանելիության։ 

48. Հանքավայրերի խմբավորումը ըստ երկրաարդյունաբերական պարամետրերի (հզորություն, 

որակ, տեղադրման պայմաններ) փոփոխության աստիճանի։ 

49. Հանքավայրերի հետախուզման ավարտը։ ԵՀԱ հաշվետվության կազմումը, պաշարների 

հաշվարկի ներկայացումը պաշարների պետական հանձնաժողովին։ 

50.  Հանքանյութերի դասակարգումը ըստ հետախուզված պաշարների քանակի։ 

 

Կազմող՝                                                                Տ.Ս. Աղամյան  

Հաստատված է ամբիոնի   03.09.18թ. թիվ 1 նիստում 

 

Ը և Շ ամբիոնի վ/պ՝ Տ.Ս. Աղամյան  


