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Ֆակուլտետ՝ Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության 
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1. Լեռնային փորվածքների անցկացման ընդհանուր խնդիրները: 
2. Լեռնային փորվածքների տեխնոլոգիական սխեմայի սահմանումը: 
3. Սկիպների ու վերելքավանդակների նշանակությունն, նրանց բնութագրերը, տեխնիկական 

տվյալները: 
4. Հանքափողի կահավորումը: 
5. Գլխավոր և օժանդակ հանքափողերի նշանակությունը: 
6. Բացող փորվածքներին ներկայացվող պահանջները: 
7. Բացման պարզ սխեմաները: 
8. Բացման կոմբինացված սխեմաները: 
9. Ուղղաձիգ հանքափողով բացումը, տեղադրման եղանակները: 
10. Թեք հանքափողով բացումը, տեղադրման եղանակները: 
11. Ուղղաձիգ և  թեք հանքափողերի համեմատական գնահատականը, առավելություններն ու 

թերությունները: 
12. Թեք հանքափողերի կահավորումը: 
13. Հանքուղիներով բացման եղանակ: 
14. Պարուրաձև վայրէջքով կամ ավտոթեքատներով բացման եղանակ: 
15. Բացման կոմբինացված սխեմաներ: 
16. Լեռնային աշխատանքների ազդեցությունը երկրի մակերևույթի վրա: 
17. Հանքափողի շուրթ, նրա անցկացումը, տևողությունը, զուգակցող գործընթացները (սխեմատիկ 

պատկերը): 
18. Հորատապայթեցման աշխատանքները հանքափողի անցկացման ժամանակ: 
19. Հանքափողում պոկված ապարի բարձումը: 
20. Պայթանցքերի հորատումը ու պայթեցման եղանակները ուղղաձիգ և հորիզոնական 

փորվածքներում: 
21. Հանքափողի օդափոխման սխեմաները: 
22. Հանքափողի ամրակապումը, օգտագործվող նյութերը: 
23. Հանքափողի շինարարության ավարտման գործընթացը: 
24. Հանքափողի շինարարության հաջորդական տեխնոլոգիական սխեման: 
25. Հանքափողի համատեղած տեխնոլոգիական սխեման: 
26. Զուգահեռ-վահանաձև տեխնոլոգիական սխեմայի էությունը: 
27. Միաժամանակյա կահավորումով տեխնոլոգիական սխեմայի օգտագործման պայմանները: 
28. Հանքափողի կառուցման տեխնոլոգիական սխեմաների ընտրումը: 
29. Պայթուցիկ նյութի տեսակարար ծախսի որոշումը: 
30. Պայթանցքերի քանակի որոշումը: 
31. Պայթանցքերի հորատման սխեմաները հանքափողում: 
32. Ներհատ, օժանդակ-պոկող և եզրագծային պայթանցքերի նշանակությունը: 
33. Ներհատների ձևերը հանքափողի անցկացման ժամանակ: 
34. Հանքափողի օդափոխման մղող սխեմայի էությունը: 
35. Հանքափողի օդափոխման կոմբինացված սխեմայի էությունը: 
36. Հորիզոնական փորվածքների ձևերը: 
37. Հորիզոնական փորվածքի չափսերի ընտրումը: 
38. Հորիզոնական փորվածքի ամրակապումը և նյութերը: 
39. Հորիզոնական փորվածքի հորատանցքերի հորատման եղանակները: 



40. Հորիզոնական փորվածքում պայթանցքերի լիցքավորումը և պայթեցումը: 
41. Հորիզոնական փորվածքներում օդափոխման ներծծող սխեման: 
42. Հորիզոնական փորվածքներում օդափոխման մղող սխեման: 
43. Հորիզոնական փորվածքներում օդափոխման կոմբինացված սխեման: 
44. Վերընթացների նշանակությունը բլոկների և հարկի սահմաններում: 
45. Վերընթացների անցկացման եղանակները: 
46. Վերընթացների անցկացումը հորատապայթեցման եղանակով: 
47. Վերընթացների անցկացումը հորատման եղանակով: 
48. Վերընթացների անցկացումը հորատանցքերի պայթեցման եղանակով: 
49. Վերընթացների օդափոխումը: 
50. Վերընթացների ամրակապումը: 
51. Վերընթացների կահավորումը: 

 

Կազմող՝                                                                Ս.Ս. Մկրտչյան  

Հաստատված է ամբիոնի   06.02.19թ. թիվ 10 նիստում 

Ը և Շ ամբիոնի վ/պ՝  Տ.Ս. Աղամյան 

  
 

 


