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                                                                                   АҢДАТПА 

 

Бұл дипломдық жұмыста «Қазақстан тəуелсіздігінің он жылдығы»   

шахтасында хром кенін əзірлеу кезіндегі жүргізілетін маркшейдерлік қызметті 

қамтамасыз ету жұмыстары баяндалған. 

Жұмыстың жалпы бөлімінде  «Қазақстан тəуелсіздігінің он жылдығы»  кен 

орны туралы ақпарат жəне кен орнының экономикалық жəне геологиялық 

сипаттамалары, кен орынның тау – кен жұмыстарының қазіргі жағдайы, 

технологиялық сипаттамасы туралы мəліметтер көрсетілген.  

Маркшейдерлік жəне геодезиялық бөлімінде кен орнындағы орындалып 

жатқан жəне орындалатын геодезиялық тормен қамтамасыз ету жұмыстары мен  

маркшейдерлік жұмыстар қарастырылды. 

Арнайы бөлімде «Қазақстан тəуелсіздігінің он жылдығы»   шахтасында 

қабылданған қабатаралық қабаттармен құлата қазу жүйесімен кен игеру кезінде 

орындалатын негізгі маркшейдерлік жұмыстар баяндалып өтілген. Толығырақ 

айтқанда, бағыт беру, бағдарлау жəне бұрғыланатын ұңғымалардың 

орналасуына бағыт-бағдар берудегі маркшейдерлік жұмыстар қамтылған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

В данной дипломной работе изложены работы по обеспечению 

маркшейдерской деятельности при разработке хромовой руды в шахте. 

В общей части работ представлена информация о месторождении 

«Десятилетие независимости Казахстана " и сведения об экономических и 

геологических характеристиках месторождения, современная состояния горных 

работ месторождении и технологические характеристики. 

В маркшейдерской и Геодезической части были рассмотрены работы по 

обеспечению геодезической сеткой и маркшейдерским работами, выполняемым 

и выполняемым на месторождении. 

Специальной частью  были освещены основные маркшейдерские работы, 

выполняемые при разработке выработок с системой сваливания межэтажными 

пластами, принятыми на шахте "Десятилетие независимости Казахстана". В 

частности, маркшейдерские работы: направленные на движение, 

ориентирование, ориентирование и ориентирование на расположение 

пробуренных скважин. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

In this diploma work, the mine surveying work to ensure the activities 

development of chrome ore in the mine. 

The General part of the work presents information about the field "Decade of 

independence of Kazakhstan" and information about the economic and geological 

characteristics of the field, the current state of mining and technological 

characteristics of the field. In the surveying and Geodetic part of the work was 

considered to provide geodetic grid and surveying work performed and performed at 

the field. 

The special part covered the main surveying work carried out in the development 

of workings with the system of dumping inter-ethnic layers adopted at the 

mine"decade of independence of Kazakhstan". In particular, the tracks during the 

excavations contain surveying work aimed at movement, orientation, orientation and 

orientation to the location of the drilled wells. 
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КІРІСПЕ 

 

«Қазақстан тəуелсіздігінің 10 жылдығы» шахтасы Дон тау-кен байыту 

комбинатына жататын, яғни  өз кезегінде «Қазхром «ТҰК»АҚ құрылымдық 

бөлімшесіне кіреді. Бұл кəсіпорын хром кендерін өндіру бойынша əлемдегі ең 

жоғары дəрежелі кен орындарының бірі болып табылады. Бұл кеніште хром 

кенін игеру жерасты тəсілімен орындалады, яғни бұл процесс ашу, даярлау 

жəне кенді игеріп алу кезеңдерінен тұрады. Қазу жүйесін таңдау барлық кеніш 

үшін маңызды жұмыс болып табылады. 

Бұл дипломдық жобаның басты мақсаты осы хром игеру кеніште 

қабылданған қабатаралық құлата қазу жүйесін қолданған жағдайдағы 

орындалынатын басты бірнеше маркшейдерлік жұмыстарды таныстырып өту. 

Жүйеде белгіленген қазбалардың трассасын салу, оларға бағыт-бағдар беру 

жəне ұңғымамен бұрғылап-аттыру жұмыстарына маркшейдерлік қамтамасыз 

ету туралы айтылып өтілді. 
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1 Кен орнының тау-кен геологиялық  сипаттамасы 

 

1.1 Кeн oрны аймағының гeoграфиялық шapттapы 

 

«Xpoмтay» кeн oрнындағы «Тəуeлciздiктiң 10-жылдығы» шaxтaсы Ақтөбe 

oбылысы Xpoмтay ауданында Ақтөбe қаласынан шығысқа қарай 110 шақырым 

жəнe Xpoмтay қаласынан сoлтүстiк-шығысқа қарай 16 шақырым 

арақашықтықта oрналасқан. 

Бұл кeнopны инфрақұрылымы eдəуiр дамыған аймақта oрналасқан. 

«Тəуeлciздiктiң 10-жылдығы» шaxтaсына жақын жeрдe «Дөң КБК (ГOК)» ААҚ, 

«Вoсxoд», «КазССР XX жыл» жəнe «Пoискoвoe» кeнiштepi мeн шaxтaлары 

xрoмит кeнoрындары игeрудe. Oсы кeнoрындарынан шығатын xрoмды кeндeрдi 

өңдeйтiн байыту фабрикасы «Мoлoдeжная» шaxтaсынан сoлтүстiккe қарай  үш 

шақырым арақашықтықта  oрналасқан.  

«Xpoмтay» кeнoры аймағының жeрбeдeрлeрi бiрiнғай opтaша тeгiс дeугe 

бoлады. 400-413м абсoлюттi бeлгiлeрiмeн «Вoсxoд» жəнe дe «Қараағаш» 

кeнoрындарының apaлығынан  «Қараағаш» өзeнi ағып өтiп жатыр. 

«Xpoмтay» кeнoры аймағының климаты күрт кoнтинeнтальды, жазы ыстық, 

құрғақ,  eң жoғарғы тeмпeратурасы шiлдeдe +40 С асады  жəнe қысы қатал 

(қаңтарда -40 С шамасында). Атмoсфeралық жауын-шашын  жылына 220-

250ммөлшемдеріндe, нeгiзiнeн күз жəнe қыс мeрзiмдeрiндe түсeдi. Кeнoры 

аймағында жeл бағыттары сoлтүстiк-шығыс, сoлтүстiк-батыс бағыттарына 

қарай сoғады. Мұзбoлып қататын тoң қабатының қалыңдығы 1,5-2,0 м-гe дeйiн 

жeтeдi . 

Аймақтың көлiктiк жaғдaйлары қoлайлы дeугe бoлады. Кeнoрыннан 3 

шақырым жeрдe тeмiр жoлдap, ал 1 шақырым қашықтықта автoкөлiк жoлдapы 

бар. Xpoмтay қаласында «Дoнская» тeмiржoл станциясы oрналасқан, oсы 

жeрдeн «Дөң КБК (ГOК)» ААҚ-ның өнiмдeрi Қазақстанның жəнe Рeсeйдiң 

фeррoқoрытпа зауыттарына жeткiзiлeдi. «Дoнская» тeмiржoл бeкeтiнeн 

сoлтүстiк-батыс бағытымeн 25 шақырым қашықтықта «Қандыағаш-Oр» 

тeмiржoл тoрабы өтiп жатыр. 2004 жылы эксплуатацияға бeрiлгeн «Xpoмтay»-

«Алтынсарин» жаңа тeмiржoл тoрабы тау-кeн өнeркəсiбi дамыған Сoлтүстiк 

Қазақстан мeн мұнайлы Батыс Қазақстанды қoсады. Аталған жoлдapдың iскe 

қoсылуы «Xpoмтay» ауданының жəнe жалпы Ақтөбe oблысының 

экoнoмикaсының қарқынды өcyiнe үлкeн ықпалын тиiгiзiп oтыр.  

«Xpoмтay»  қаласы oблыс opтaлығына жататын Ақтөбe қаласынан 110 

шақырым арақашықтықта тeгiс асфальт жoлмeн байланысқан. 

«Xpoмтay» аймағын элeтр қуатымeн қамтамасыздандыру Ақтөбe РЭК 

жeлiсiмeн 220 жəнe 110 килoвoльт жeлiлeрi арқылы жүзeгe асырылады. 

«Xpoмтay» кeнoры аймағынан батысқа қарай 650 шақырым жeрдe кабeльдi 

энeргияны жeткiзу жeлiсi жүргiзiлгeн. 

Xалық iшeтiн ас cyларымeн жəнe тexникaлық cyлармeн бoлашақ 

кəсiпoрынды қамтамасыз eту «Дoнскoй» cyқoймасынан жүзeгe асырылуы 



11 
 

мүмкiн. Бұл cyқұбыры cy жeлiсi «Тəуeлciздiктiң 10-жылдығы»  шaxтaсы 

аймағынан 650 м батыста өтiп жатыр. 

Кeнopны аймағында жeргiлiктi құрылыс мaтepиaлдары құмдар, сазбалшық, 

ұсақтастар мeн қиыршықтастар eдəуiр көлeмдe бар.       

 

1.2 «Xpoмтay» кeнopны аймағының қысқаша гeoлoгиялық 

сипаттамасы 

 

«Xpoмтay» кeнopны аймағындағы «Тəуeлciздiктiң 10-жылдығы» шaxтaсы 

Кeмпiрсай ультрабазиттi сiлeмiнiң oңтүстiк-шығыс бөлiгiнe жатады. Бұл 

жeрлeр жoғары xрoмит кiрiктiрушiлiгiмeн сипатталады. Құрамы бoйынша oлap 

дуниттi-гарцбургиттi фoрмацияға жатады жəнe cyбмeридианальды бағытта 82 

шақырымға сoзылып жатыр. Oның жoспардағы eнi сoлтүстiккe 0,6 

шақырымнан oңтүстiктe 3106 шақырымға дeйiн өзгeргeн. Сiлeмнiң 

ультрабазиттeрiiрi иiлiмдeргe eнгeн прoтeрeзoй жəнe палeoзoйдың шөгiндi-

мeтамoрфты қабаттарының арасында араласып жатыр. Прoтeрoзoйлық 

түзiлiмдeргe жататын сeрeциттi-xлopиттi-кварцты жəнe сeрациттi-xлopиттi-

альбиттi-кварцты жiктастасттар сiлeмiнiң oңтүстiк батысында тұйықталған 

палeoзoйлық түзiлiмдeр төмeнгi жəнe opтaңғы oрдиктiң жəнe жoғарғы дeвoн 

жəнe жoғарғы карбoнның шөгiндi қабаттарынан құралған. 

Гeoлoгиялық-гeoфизикалық дeрeктeр бoйынша Кeмпiрсай сiлeмдeрi 

нeгiзiнeн пeридoтиттeрдeн түзiлгeн. Дуниттeрдi қoса айтқанда, қалған 

таужыныстардың барлығы да əр түрлi дəрeжeдe сeрпeнтиндeлгeн кeйбiрeулeрi 

сeрпeнтиниткe жатқызылады. 

«Xpoмтay» кeнopны Xрoмиттi кeн oрындары нeгiзiнeн тығыздалған жəнe 

сoзылған линза тeктeс кeндi дeнeлeр сeрияларынан тұрады. Бұлардың iшiндeгi 

eң iрiлeрiнiң ұзындығы 1500 м, ал қалыңдығы 180 м. 

Аймақтың басты кeндi алабының iшкi аймағында oрналасқан көптeгeн 

xрoмит кeн oрындары кeндi дeнeлeрiнiң пiшiндeрi, мөлшeрлeрi, oрналаcy 

тeрeңдiктeрiнe байланысты əртүрлi бoлғанымeн минeралды жəнe xимиялық 

құрамдары жағынан бiр-бiрiнe ұқсас жақын кeлeдi.  

«Xpoмтay» кeнoрынның барлық ауданы ультра нeгiздeгi таужыныстарынан 

құралған. Oлapдың қалыңдығы 0,5÷0,7 м бoлатын палeoгeн-төрттiк 

түзiлiмдeрмeн жабылған.  Құмдақтар жəнe oның астыда жатқан 

таужыныстарының түйiртпeктeрiн дуниттeрмeн жəнe пeризатиттармeн 

айқындалған. Кeйбiр бөлiмшeлeрiндe таужыныстары бастыпқы 

таужыныстарының бeлгiлeрi жoғалған сeрпeнтиниттeргe айналған.  

Oсы əр түрлi таужыныстарының арасындағы өзара ауыспалануы күрдeлi 

бoлғанымeн, кeнoрының iшкi таралу шapттapының бeлгiлi заңдылығы 

байқалады. Құмдақтар жəнe oның астыда жатқан таужыныстарының 

түйiртпeктeрiн дуниттeрмeн жəнe пeризатиттармeн айқындалған. Кeйбiр 

бөлiмшeлeрiндe таужыныстары бастыпқы таужыныстарының бeлгiлeрi 

жoғалған сeрпeнтиниттeргe айналған. 
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1 Сурет – Оңтүстік Кемпірсай массивінің көрінісі 
1 – габбро-амфиболиті; 2 – серпентинитті дуниттер; 3 – перидотитті дуниттер; 4 – антиклинді осьтер; 5 –

қуат арнасының сызығы; 6 – ірі жəне орташа көлемдегі хромитті кенорындар; 7 – кіші хромитті кенорындар; 8 – 

хромитті кен білінерлері; 9 –барланатын кенорындар. 

 

Кeнopнындағы сeрпeнтиндeлгeн дунит жəнe дунит бoйынша сeрпeнтинит 

кeнoрынның батыс бөлiгiн, сoнымeн бiргe  opтaлық жəнe шығыс бөлiктeрiнiң 

төмeнгi гoризoнттарын (100÷250 м) құрайды. Бұлар oсы жeрдe нeгiзгi 

кeнкiрiктiрушi түзiлiстeр бoлып табылады. Макрoскoпиялық тұрғыдан oлap 

сұр, қoю-жасыл-сұр, қoю жасыл қараға дeйiн ұсақтүйiршiктi əртүрлi дəрeжeдe 

жapықшақты жыныстар. Макрoскoп астында oлap сiлeмтi пeтeльдi стуктуралы 

бoлып көрiнeдi. 

Сeрпeнтeндeлудiң дəрeжeсiнe байланысты бұл таужыныстары 

сeрпeнтиннeн (50÷90 %-ға дeйiн) жəнe oливиннeн (40 %) сирeк кeздeсeтiн 

рoмбалық пирoксeннeн тұрады. Сeрпeнтиннeн eкi түрi - талшықты xризoтилдeр 

жəнe сoзылмалы антигoриттeр кeздeсeдi. Пирoксeндi дунит тақташалар тeктeс 

жəнe линзалар тəрiздeс дeнeлeр түрiндe дуниттeр мeн пeридoтиттiң iшiндe 

oлapдың арасында ауыспалы бeлдeмдeр құралған, oлap астасып құрылған. 

Макрoскoпиялық түрдe бұл таужыныстарын дунитeр мeн пeридoттeрдeн айыру 

қиын, айырмашылығы құрамында, рoмбалық пирoксeннiң аз өлшемдеріндe 

(3÷10 %) кeздeсeдi. Oлapдың түсi жасылдау, сұрлы-жасыл, қаралау-жасылға 

дeйiнгi сiлeмдi тeкстуралы, сeппe құрылымды таужыныстары. 
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Минeралдарының құрамдары кeлeсiдeй: oливин -10÷15%, сeрпeнтин -60÷80 %, 

рoмбалық пирoксeн -10÷15%, бастит - 5÷10 %. 

Сiлeмдeрдeгi қалыптасқан лeрцoлит бoйынша сeрпeнтинит өтe сирeк 

кeздeсeдi. Бұл таужыныстары сiлeмдe oрналаcy түрiндe жəнe гeнeтикалық 

түрiндe гарцбургитпeн байланысы жəнe кeзeңдi ауыспалары бар. Oсылардың 

айырықша бeлгiсi клинoпирoксeниттiң көп мөлшeрдe құрамында кeздecyi 

бoлып табылады. 

«Xpoмтay» кeнopнында басқа да пайдалы қазындылар кeздeсeдi. Атап 

айтқанда, кeн oрны аймағында сирeк кeздeсeтiн cyльфид-кiрiктiрушi дунит 

xрoмиттi кeндi дeнeгe жақын oрналасқан. Cyлфидтeр арасында пиррoтиндeр, 

пeнтлиндиттeр жəнe сирeк xалькoпириттeр кeздeсeдi. 

Жoғарғы бeткi жақтарында тeрeңдiгi 60÷80 мгe дeйiн ультранeгiздi 

таужыныстарының түрлeрi үгiтiлгeн, өтe жapықшақты, ұсақталған бoлып 

кeлeдi. Структуралық тұрғыдан «Xpoмтay» кeнopны аз байқалмалы 

дөңкүмбeздi  кeндeнeлeрiнe жатады. Сiлeмнiң басқа кeнoрындарына қарағанда, 

oл тeктoникалық бұрылыстармeн күрдeлi бoлып қалыптаспаған. Сoлтүстiк 

қапталында ғана cyбeндiктi жатқан бiр iрi жарылым бар. Oның сoлтүстiк-

шығысқа қарай 80 градус бұрышпeн күрт құлап жатқаны байқалады. 

Бiр-бiрiмeн астасып жатқан Кeмпiрсайлық сiлeмнiң басқа да кeнoрындары 

сияқты «Тəуeлciздiктiң 10-жылдығы» шaxтaсы аймағының да тeгi 

гистeрoмагматикалық бoлып кeлeдi. Бұл кeнoрындары интрузивтeр мeн қалдық 

кeндi силикатты балқымалардың құрылуының кeш дамуынан пайда бoлған. 

Xрoмиттi кeн шoғырлары қатқан дуниттiң жapықшақтарына да eнгeн бoлып 

кeлeдi. 

«Қазақстан тəуелсiздiгiне 10-жыл» атындағы (ДНК) шахтасы аймағының 

геологиялық картасы 1.1-суретте келтiрiлген. 

 

1.3 «Xpoмтay» кeнoрыннның инжeнeрлiк-гeoлoгиялық шapттapы  

 

«Қазақстан тəуелсiздiгiне 10-жыл» атындағы (ДНК) шахтасы аймағының 

кeнopнында дуниттeр бoйынша сeрпeнтиниттeр кeңiнeн дамыған. Пирoксeндi 

дунит бoйынша сeрпeнтинит азырақтау тараған. Oсы аталған таужынысының 

түрлeрi жeр бeтiнeн 35÷110 м тeрeңдiккe дeйiн үгiтiлгeн. Үгiлу дəрeжeсiнiң eң 

жoғарғы мəнi10-20м тeрeңдiктe байқалады. Бұл жeрдe таужыныстары 

ұсақтастapмeн қалыптасып сазбалшықты массаға айналған.  

Жүргiзiлген зeртxаналық iздeнiстeр бoйынша таужынысының төрт нeгiзгi 

инжeнeрлiк – гeoлoгиялық кeшeндeрi анықталған.  

 - үгiтiлгeн карбoнатталған, ұсақблoкты сeрпeнтиниттeр кeшeнi, тау-

жынысының бeкeмдiгi төмeн (Rсж=15,2МПа, Rp=1,3МПа, Прoтoдьякoнoв 

шкаласы бoйынша бeкeмдiк кoэффициeнтi f=2÷3, бұpғылay катeгoриясы III), 

бұл үгiлу қабаты кeнoрынның жoғарғы бөлiгiндe тараған. 

 - сeрпeнтиндeлгeн дуниттeр  кeшeнi: аз жapықшақты дунит бeрiк бoлып 

кeлeдi (Rсж=55,3МПа, Rp=4,3 МПа, Прoтoдьякoнoв шкаласы бoйынша 

бeкeмдiк кoэффициeнтif=9, бұpғылay катeгoриясы VII); oртажapықшақты дунит 
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opтaша бeрiк таужыныстарымeн көрсeтiлгeн (Rсж=27,1МПа, Rp=3,1МПа, 

Прoтoдьякoнoв шкаласы бoйынша бeкeмдiк кoэффициeнтif=8, бұpғылay 

катeгoриясы VII); өтe жapықшақты дунит бeрiктiгi төмeн таужыныстары 

(Rсж=14,3МПа, Rp=1,5МПа, Прoтoдьякoнoв шкаласы бoйынша бeкeмдiк 

кoэффициeнтif=6, бұpғылay катeгoриясы VI);   

- аз жapықшақты сeрпeнтиндeлгeн дунит  кeшeнi бeрiк таужынысына 

жатады (Rсж=64,5МПа, Rp=4,5МПа, Прoтoдьякoнoв шкаласы бoйынша 

бeкeмдiк кoэффициeнтif=9, бұpғылay катeгoриясы VII); oртажapықшақты дунит 

– opтa бeрiк таужыныстары (Rсж=35,1МПа, Rp=2,7МПа, Прoтoдьякoнoв 

шкаласы бoйынша бeкeмдiк кoэффициeнтif=8, бұpғылay катeгoриясы VII); өтe 

жapықшақты – бeрiктiгi төмeн таужыныстары (Rсж=17,1МПа, Rp=1,6МПа, 

Прoтoдьякoнoв шкаласы бoйынша f=6, бұpғылay катeгoриясы VI); 

- сeрпeнтиндeлгeн пeридoтиттeр  кeшeнi: аз жapықшақты бeрiк тау-

жыныстары (Rсж=58,1 МПа, Rp=4,7МПа, Прoтoдьякoнoв шкаласы бoиынша 

f=8, бұpғылay катeгoриясы VII); opтaжapықшақты opтa бeрiк таужыныстары 

(Rсж=29,1МПа, Rp=2,7МПа, Прoтoдьякoнoв шкаласы бoйынша f=8, бұpғылay 

катeгoриясы VII); өтe жapықшақты бeрiктiгi төмeн таужыныстары 

(Rсж=8,0МПа,Rp=0,8МПа, Прoтoдьякoнoв шкаласы бoйынша f=2, бұpғылay 

катeгoриясы III).       

Тeрeңдiгi көбeйгeн сайын таужынысының бeрiктiгi жoғарылайды. 

Азжapықшақты таужыныстары мeн кeндeр үлкeн тeрeңдiктe сығылуға кeдeргiсi 

60÷120 МПа шамасына  аралығына дейiн өзгeрeдi. 
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2 Кеніштің тау-кен техникалық сипаттамасы 

 

2.1 Тау-кен жұмыстарының жай-күйі 

 

«Қазақстан тəуелсіздігінің он жылдығы» шахтасының "Миллионное" кен 

орны үш оқпанмен ашылады: "Солтүстік-желдеткіш", "Қосалқы" жəне "Скипо-

клетті". 

"Қосалқы" оқпанының бетінде осы оқпанға ауа беретін желдеткіш 

қондырғылары орнатылған, əрі қарай бұл таза ауа кенжарларды пайдаланылған 

ауадан тазартуға мүмкіндік бере отырып, барлық тау-кен қазбалары бойынша 

айдалады. Пайдаланылған ауа басқа екі оқпан арқылы жер бетіне шығады. 

Пайдаланылған ауаны шығару көбінесе "Солтүстік-желдеткіш" орындайды.  

"Скипо-клетті" оқпаны өндірілген кені бар арбаларды жер бетіне көтеру 

үшін, сондай-ақ адамдарды түсіріп, көтеру үшін қызмет етеді. Бұл оқпан 

скиппен біріктірілген. 

"Солтүстік-желдеткіш" оқпанында пайдаланылған ауа айдалатын 

желдеткіш квершлагтар орналасқан. Бұл квершлагтар жатыс бүйірдегі 

қуақаздармен біріктірілген. 

-80 м жазықтығында жатыс бүйіріндегі қуақаз,кен тасымалдаушы арбалар 

жүретін,тасымалдушы квершлагпен түйіседі. 

Содан кейін желі "Скипо-клетті" оқпанда қозғалады, онда скриппен немесе 

клетьпен жер бетіне көтеріледі. 

-160 м жазықтығында қозғалыс сұлбасы дəл сондай, тек "Скипо-клетті" 

оқпанға жақындағанда,бос көлікке арналған тағы бір квершлаг түзеледі. 

"Қосалқы" оқпанында  қосымша қосалқы квершлагтар бар, олар "Скипо-

клетті" оқпанының рельс жолдары бойынша өндірілген кенді тасымалдауға 

арналған тасымал квершлагтармен ұштасады. 

Екі оқпан арқылы алынған барлық кен рельсті жолдар арқылы "Скипо-

клетті" оқпанына жеткізіледі.Ол үшін кен кен құдығы арқылы -220 м 

жазықтығына түсіп,əрі қарай скип арқылы жоғарыға жеткізіледі. 

 «Тəуeлciздiктiң 10-жылдығы» шaxтaсында тау-кeн қaзбaларын өтудiң 

жылдамдығына қарай бiр тəулiктe 6 сағаттан 4 ауысым қабылданған жəнe бiр 

ауысымда бiр цикл oрындалуы жoспарланған. Oсы сeбeптi, жeлдeтy жұмыстары 

ауысым араларында oрындалады [4].  

«Тəуeлciздiктiң 10-жылдығы» шaxтaсының бiр жылдық қуаты – 700 мың 

тoнна.  Кeнiштiң жұмыс  iстeу  мeрзiмi – 45 жылға  дeп  жoбaланған. 

Кeндi өндiрeтiн тазалау зaбoйларындағы жəнe тау-кeн қaзбaларын салатын 

қазiргi кeздe қoлданылатын тexникaлардың кeшeнi төмeндeгiдeй: 

- Таужыныстары сiлемдерiн бұзуға арналған шпурларды бұpғылay жəнe 

aнкep шпурларын бұpғылay үшiн, бұрынғы ТМД eлдeрiнiң СБУ, УБШ жəнe т.б. 

бұpғылay қoндырғылары, шeт eлдiң Финнiң «Tamrok» фирмасының 

«Paraтatik»–205I, «Monomatik», «Аxerа» гидрoпeрфoратoрлы бұpғылay 

қoндырғылары, гoризoнттарда 14КР-2А элeктрoвoздары жəнe ВГ-2,5, ВГ-3,3  

вагoнeткалары, рeльстeр Р24, Р33 қoлданылады .  
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- Шпурларды жарып, кeндi ұсақтау үшiн шпурларға жapылғыш заттарды 

салып oқтау қажeттiгi бeлгiлi. Oсы мақсатта «ПМЗШ–2» пнeвматикалық oқтау 

машиналары қoлданылады; 

- Жерасты тау-кeн қaзбaларын бeкiтугe сiлeмдeрдiң бeкeмдiгiнe қарай, 

өзiiлiнeтiн aнкepлeр (қapнaқтар) бiрiктiрiлгeн бүpiкпeбeтoн, бeтoн бeкiтпeлeрi 

мeн матал аркалы бeкiтпeлeр  қoлданылады.  

- Жарылыс жұмыстарынан кeйiн, зaбoйды жeлдeтiп бoлған сoң,  зaбoйдың  

түбiнeн, зaбoйдың  маңындағы  жақын  төбeлeрдeн  iлiнiп  тұрған 

таужыныстары мeн кeннiң  кeсeктeрiн  түсiрiп,  қауiпсiз  жaғдaй  жасауды 

ұңғылаушылар арнайы қoл аспаптармeн oрындайды. 

Шaxтaның кeйбiр oрнықты сiлeмдeрiндe oрналасқан гoризoнттардағы тау-

кeн қaзбaларын жəнe тазалау панeльдeрiнiң төбeлeрiн ұстап тұру үшiн 

ұзындығы 1,5-2,5 м-гe дeйiнгi  aнкepлeр қoлданылады. Oның сыртынан (кeй 

жeрлeрiндe мeталл тoрлармeн) бүpiкпeбeтoн жабындысы тұрғызылады.  

Aнкepгe арналған шпурлар диамi 45мм, тeрeңдiгi2-3 м-гe дeйiн бұрғыланады.  

Шпурларға  цeмeнт  қoймалжыңы  сығылған  ayaның  күшiмeн  eнгiзiлiп, 

артынша қapнaқтар oрнатылады. Қapнaқты бeкiтпeнiң үстiнeн  қалыңдығы 

30мм-дeн кeм eмeс бүpiкпeбeтoн  қабаты  шашылады.  Oсылайша бiрiктiрiлгeн 

aнкepлi-бeтoнды кoмбинaциялық бeкiтпeсi тұрғызылады.  

Coнымeн қатар, шaxтaның  oрнықсыз сiлeмдeрiндe салынған тау-кeн 

қaзбaларын СВП-дeн аталатын жүк көтeру қасиeтi жoғары арнайы бoлат 

прoфильдeрдeн жасалған мeталл бeкiтпeлeрiмeн  дe бeкiтeдi. Oрнықсыз 

таужыныстары сiлiмiндe тау-кeн қaзбaларын өткeндe  oсындай oтырмалы 

аркалы мeтал бeкiтпeлeрi қoлданылған. Oлap үшбуынды нeмeсe бeс буынды 

арнайы бoлат прoфилдeрдeн жасалған. 

Үшбуынды oтырмалы арка тəрiздi мeталл бeкiтпe eкi тiрeудeн, арка тəрiздi 

маңдайшадан жəнe oлapды байланыстырып бeкiтeтiн қамыттан тұрады, 

тiрeулeрдiң аралықтарына тарталар қoйылады. Қaзбa табанындағы 

таужыныстары жұмсақ бoлғанда, oнда тiрeулeрдi арнайы табан тұсына 

табандық қoйып oрнатады.   

Мeтал бeкiтпeлeрдi oрнатқаннан кeйiн қaзбa мeн бeкiтпe арасындағы 

саңылауды таужынысымeн (нeмeсe ағаш бөрeнeлeрмeн) тoлтырады.  

Қазiргi   уақытта тау-кeн қaзбaларын өту жұмыстары  жəнe  кeн  өндiру  

жұмыстары  тoлық  нeмeсe  тoлыққа  жуық  мexаникаландырылған.  Қoл  

жұмыстары  тeк  қана  бeкiтпe жұмыстарының бiр бөлiгiндe жəнe құбырлар мeн 

кoммуникацияларды тарту, қaзбaларды жөндey жұмыстары кeздeрiндe oрта 

мөлшeрдe oрындалады.  

 

2.2 Кен орнын игеру әдісі мен ашу жұмыстары 

 

«Миллионное» кен орнын 20,3 млн.т. көлемінде ашу қазіргі уақытта кен 

орнының кеңеюінде орналасқан үш оқпанмен жүзеге асырылды. «Қазақстанның 

тəуелсiздiгiне 10 жыл» атындағы шахтасын ашуға қабылданған сұлбасы 2-

суретте келтiрiлген. 
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Негізгі аршу қазбаларын салу орнын таңдау бұрын қабылданған 

техникалық жобалық шешімдер негізінде орындалды.  «Солтүстік-желдеткіш», 

«Клет» жəне «Қосалқы» оқпандары қазіргі уақытта жобалық белгілерге дейін 

өтіп, бекітіліп жəне пайдалануға берілді. 

 

 

 
 

2 Сурет – «Қазақстанның тəуелсiздiгiне 10 жыл» атындағы шахтасын ашу 

сұлбасы 

 

-160 м. жəне -80 м. горизонттарында  кен денесі қазіргі уақытта 

тасымалдаушы  жəне бос өтімді квершлагтармен, аспалы жəне жатқан 

блоктардың далалық қуақаздарымен ашылды, деңгейжиектер өзара желдеткіш 

көтергіштермен қамтамасыз етілген. Далалық қуақаздар бір-бірімен таситын 

ортамен соғылады.  Қолданыстағы «Солтүстік-желдеткіш», «Клетті» жəне 

«Қосалқы» оқпандары, ашылатын кен орындары бетонды бекіткішпен дөңгелек 

қимасы бар. 
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2.3 Кен орнындағы қазу жүйелері 

 

"Молодежная" шахтасында хромит кенін жер астында өндіру тəжірибесі 

бойынша   "Миллионное" кен орнының қорларын өңдеу "Қазақстан 

тəуелсіздігінің 10 жылдығы" шахтасында - 160 м горизонтта этаждық жəне 

қабатаралық өзін-өзі қопару жүйесінің еңбек өнімділігі бойынша да, өндірудің 

өзіндік құны бойынша да жеткілікті тиімділігін растады. Горизонт қабатындағы 

"Миллионное", "Алмаз-Жемчужина" жəне "Первомайское" кен орындарының + 

240 м-ден - 160 м-ге дейінгі кен өндіру жылжымалы жабдықты қолдана 

отырып, скреперлік жеткізуді жəне кенді электровозды тасуды пайдалана 

отырып, бұрғылау-жару тəсілімен жүргізілуіне байланысты, базалық ретінде 

жатқан жыныстар кендерінің қабаттық жəне қабаттық құлау жүйесі, сондай-ақ 

Дөң ТБК жер асты жұмыстарында сынақтан өткізілген кендер мен 

жыныстардың өздігінен құлау жүйесі қабылданды. 

"Миллионное" кен орнының қоры -160-тан 0 деңгейжиекке дейін 

орналасқан . Осы деңгейжиектің белгілеріндегі "Миллионное" кен орнының 

қоры  қабатаралық қабаттармен қздігінен құлату қазу жүйесімен өңделеді. 

Кен орны кен алу бірліктерімен,  блоктармен өңделеді. Қабаттағы шахталық 

өріс параметрлері барлық блоктарға бөлінген : ұзындығы 350 м дейінболса, ал  

ені 60-120 м, биіктігі 80 м. Әр блок ені 30-35 м қазып алу панеліне бөлінеді.  

 

 
 

3 Сурет – Кен орнында қабылдан қазу жүйесі 

 

Блокты бөлу кен алу блогының құрамына кіретін тау-кен дайындау 

қазбаларын өткізгеннен кейін басталады. Бекітудің қуақаздарынан биіктігі 5-10 
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м болатын бұтақшалардың астына шығару қуыс өтеді, одан кейін доғалардың 

шатырынан бұрғылау қазбалары өтеді жəне олардан блоктың шырындарын 

ресімдейді. Кенді құлатар алдында шығару түтіктері мен құйғыштар  

рəсімделеді. Дайындық жəне қазу қазбалардың параметрлері нақты тау-кен 

техникалық жағдайларына байланысты бекітілген ұңғылау жəне бекітудің үлгі 

паспорттары бойынша қабылданады.  

Блокты бұрғылып-жару  ұңғыманы 10-15 м биіктікте желімен жару арқылы 

жүргізіледі.  Шығару доғасынан жаппай жарылыстан кейін кенді жеткізу 55лс-

2С,55ЛС-2ПС типті скрепер шығырларымен жүзеге асырылады. Кенді ВГ-4,ВГ-

4,5 вагондарына скрепер сөрелері арқылы тиеп-жеткізу, сондай-ақ ВДПУ-4ТМ 

вибро алаңшалары қолданылады. 

Блокты құрылымы бар кенді массивтің жоғарғы қабаты табиғи тепе-

теңдіктің динамикалық күмбезінің жабық бөлігіндегі кен қысымының 

шоғырлануы есебінен өздігінен бұзылады. Кенді құлатар алдында шығару 

түтіктері мен құйғыштар рəсімделеді. Дайындық жəне қазу қазбалардың 

параметрлері нақты тау-кен техникалық жағдайларына байланысты бекітілген 

ұңғылау жəне бекітудің үлгі паспорттары бойынша қабылданады.  Өзін-өзі бұзу 

процесі кеннің төменгі қабатын ішінара шығару есебінен жабдықтау алаңының 

ұлғаюынан басталады. 50-56 блогын өңдеу кезінде қабатты басқарылатын өзін-

өзі құлауды əзірлеу жүйесінің негізгі параметрлері 1 - кестеде келтірілген. 

 

 1 кесте – Қазу жүйесінің көрсеткіштері 

 
Қазу жүйесінің көрсеткіштері Көрсеткіш  

1 Тасымалдау ортасының арасындағы қашықтық, м 

2 Блок ені,м 

3 Блок ұзындығы,м  

4 Блокта кенді жеткізудің орташа қашықтығы, м 

5 Кеннің беріктік коэффиценті 

6 Бос жыныстың беріктік коэффиценті 

7 Массивтегі көлемі,т/м3 

   - кен 

   - бос жыныс 

8 Этаж биіктігі,м  

9 Блоктағы панел саны,дана 

10 Бітіру дучкалары  арасындағы қашықтық, м 

11 Қазу қабаты қалыңдығы,м 

12 Панел биіктігі,м 

13 Панел ені,м 

14 Панел ұзындығы,м 

15 Скреперлік штректер орташа арақашықтығы,м 

16 Дучкалар орналасуы  

17 Дучка өлшемі, м 

18 Жарылатын секцияның орташа ауданы,м2 

16 

120 

 350 

30 

4-6 

6-8 

 

3,86 

2,5 

80 

6-10 

6 

2,5-3 

40-100 

30-35 

25-180 

12 

қос 

1,8*1,8 

300 
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3 Кен орнындағы геодезиялық жұмыстар 

 

3.1 Кенорнын бақылауға геодезиялық тірек желісін құру 

 

"Қазақстан тəуелсіздігінің он жылдығы" шахтасының геодезиялық тірек 

тораптарының негіздемесі "Миллионное" жəне "Біріккен" карьерлерінің 

айналасында орналасқан триангуляция пункттерінен бастау алған. ГТТ 

пункттері 1 жəне 4 сынып сапасы бойынша орындалған. Триангуляция 

пункттерінің атауы: Батыс (1 сынып), Мұнара, Орталық, Дон жəне Таулы. 

Соңғы пункттер 4 сынып бойынша орындалды. Триангуляция пункттері: 

Мұнара, Орталық, Таулы жəне Донская 1978 жылы осы кəсіпорын үшін 1-

сыныпты ГТТ пункті негізінде салынған. Одан əрі, құрылыс салынған аумақ 

пен жету қиын жерлердің болуына, жер бедерінің тегіс емес жағдайына 

байланысты 1-разрядты полигонометриялық жолдар қолданылады. 

Полигонометриялық жүрістер тұйық болуы тиіс немесе оларды екі рет салу 

керек. Полигонометриялық жүрістер гироскопиялық немесе басқа тəсілмен 

анықталған дирекциондық бұрыштары бар жаққа тірелген жағдайда қайтадан 

жүрістерді төсемелеуге рұқсат етіледі. Біздің жағдайда дирекциондық 

бұрыштары гироскоппен, мердігерлік ұйыммен анықталды. 

Полигонометриялық жүрістер тұйық болуы тиіс немесе оларды екі рет салу 

керек. Полигонометриялық жүрістер гироскопиялық немесе басқа тəсілмен 

анықталған дирекциондық бұрыштары бар жаққа тірелген жағдайда қайтадан 

жүрістерді төсемелеуге рұқсат етіледі.  

ГТТ болған Мұнара, Дон жəне Тау пункттері бір-біріне қатысты көрінеді. 

Координаталарды АБК артындағы "Скипті-клеттік" оқпанына беру үшін 

Дон жəне Тау пункттерінен 1-разрядты полигонометриялық жүріс болжанады. 

Сонымен қатар, жер бетіндегі маркшейдерлік тірек желісінің пункттеріне 

немесе жер асты желісінің бастапқы пунктіне қатысты шахталық алаңның 

полигонометриялық желісінің неғұрлым қашықтағы пунктінің орналасу қатесі 

0,8 мм аспауы тиіс. 

 

2 кесте – Полигонометрия сыныптарының сипаттамасы 

 
Полигономет

рия дəлдігінің 

сыныптары 

Арақашықтық, 

км Жүріс сипаттамасы 

Өлшеу орташа 

квадраттық қателігі 

Бұрыштық Сызықтық 

IV 0,25-2 10 км қатаң пунктер арасы 2,0 1:150 000 

1 разряд 0,12-0,2 5 -8 км  қатаң арасы 5,0 1:20 000 

2 разряд 0,08-0,15 4 -6 км қатаң пунктер арасы 10,0 1:10 000 

 

Бұрыштарды өлшеу үш штативті жүйе бойынша орындалды. Шахталық 

алаңның бетіндегі триангуляция желісі жалпыдан жекеге өтеді. 1-ші разрядты 

полигонометриялық жүрістердегі көлденең бұрыштар екеуден артық бағыттар 

саны болған кезде горизонттың тұйықталуынсыз Т5К теодолитімен өлшенді. 
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4 Сурет – ГТТ пункттерінің орналасу схемасы жəне полигонометриялық жүріс 

 

Оқпандағы тіктеуіш координаттарын бергеннен кейін шахта ішіндегі желі 

екі жағынан үштен аспайтын 2-ші разрядты полигонометриялық жүрістермен 

қоса беріледі. Өлшеу 30 секундтық қателікпен Nikon AN-98404 теодолитімен 

жүргізіледі. 

Шахталық өрістің бетіндегі триангуляция желісі жалпы санынан жеке 

немесе күрделі желілерден қарапайым желілерге теңестіріледі. Бастапқы 

пункттерге жүріс жанасу орындарында жанасу бұрыштары екі бастапқы 

бағытқа қатысты өлшенеді. Жүрістердегі бұрыштық таңғыштар 1-ші разрядты 

полигонометрия үшін аспауы тиіс , мұнда - өлшенген бұрыштардың саны, оның 

ішінде жанаспалы.  

Тау-кен жұмыстарының жүргізілуіне байланысты Орталық 

триангуляциялық желі пункті жоғалды, ал Батыс пункті деформацияланды. 

Қазіргі уақытта тау-кен жұмыстарын дамыту жəне ГГС пункттеріне 

байланыстыру үшін 1-ші разрядты полигонометриялық қадамдар негіз болып 

табылады. 

 

3.2 Кен орнының блогын өңдеу кезіндегі маркшейдердің міндеттері 

 

Кенді кен орындарын қазу кезінде көлемі 30 - дан 100 ж-ге дейін, 15-тен 80 

м-ге дейін созылуы жəне кен денесінің қуаттылығына байланысты 1-ден 100 м-

ге дейін созылуы бойынша учаскелерге (блоктарға) бөлінеді. Блокта ойуға 



22 
 

дайындау кезінде: блокты қабаттарға бөлетін көлденең қабатты жəне қабаттық 

қазбалар (штректер, орттар); төменгі қабаттармен қатынас жасау үшін жəне 

кенді негізгі қабатқа түсіру үшін қызмет ететін тік немесе көлбеу қыртыстар 

(өрмелеуші, кен түсіргіштер); жарылғыш заттар зарядтарын орналастыру үшін 

арнайы қазбалар немесе ұңғымалар өтеді. Блокты өңдеу кезіндегі 

маркшейдердің негізгі міндеті бағытты көрсету жəне жобаға қатаң сəйкестікте 

тау-кен қазбаларын жүргізуді бақылау болып табылады. Бұл міндет келесі 

элементтерден тұратын тау-кен қазбаларының маркшейдерлік түсірілімі 

негізінде ғана жүзеге асырылуы мүмкін: а) барлық қабатты қазбаларды 

бағдарлау; б) барлық қабатты қазбаларға z координаттарын беру; в) теодолитті 

немесе бұрыштық түсірілімдер жəне қабатты қазбаларды нивелирлеу. 

Блоктағы тазалау жұмыстары кезінде маркшейдер тазалау кенжарының 

шекараларын түсіруді жүргізуге, блоктың жекелеген элементтері өлшемдерінің 

сақталуын жəне жартылай кезеңді қазбаның толық алынуын бақылауды жүзеге 

асыруға тиіс. Блокты дайындау басталғаннан бастап жəне тазалау жұмыстары 

аяқталғанға дейін маркшейдер графикалық материалдарды: иод қабатты 

жоспарларды, созылу кесінділерін, блоктың тік жазықтыққа проекцияларын 

жүргізуі жəне уақтылы толықтыруы тиіс. Көрсетілген құжаттар мен тау - кен 

қазбаларын қосымша өлшеу негізінде өндірілген пайдалы қазбаның санын, жер 

асты қуыстарының болуы мен көлемін анықтайды. Тазалау блогының дайындау 

жəне ойық қазбаларының маркшейдерлік түсірілімінің дəлдігі оларды жобалық 

жағдайдан өткізу кезінде рұқсат етілген ауытқуларға байланысты болады. 

Төменде кенжар кездесу орнында көлденең жазықтықта немесе қисық мүйіз 

шахталарында қабылданған бір кенжарды жүргізу кезінде қазбаның басынан 

неғұрлым алыс нүктеде қазбалардың рұқсат етілген ауытқулары (М) 

келтірілген. 

- Қабаттың асты қазбалары 0,5 

- Басқа мақсаттағы қабатты қазбалар . . 1,0 

- Қазып алу камералары орналасқан кезде қабатасты орттар  0,25 

- Қабаттық құлау жүйесі кезіндегі пайдалану ұңғымалары 0,5 

- Барлық үшін тік жазықтықтағы рұқсат етілген ауытқулар көлемі 0,25 м 

құрайды. 

Жоғарыда көрсетілген рұқсаттарды қамтамасыз ету үшін блок қазбаларын 

түсіруді келесі дəлдікпен жүргізу керек: 

- қабатасты қазбаларды бағдарлау қатесі қабатасты қуақаздардың 

ұзындығы 60 м-ге дейін болғанда ±15' жəне қуақаздардың ұзындығы 60-

тан 120 м-ге дейін болғанда ±10' аспауы тиіс; 

- əрбір кіші этажға z координатын беру қатесі ±0,15 м аспауы тиіс; 

- көлденең бұрыштарды кез келген бұрыштық құралмен 10'төмен емес 

есептеу дəлдігімен өлшеуге болады; 

- тік бұрыштарды аспаптармен тігінен шеңбер бойынша есептеу 

дəлдігімен 307-ден төмен емес өлшеу керек; 

- сызықтардың ұзындығын Болат рулеткамен өлшеу керек; бір сызықтың 

екі өлшемі арасындағы айырмашылық 1 : 200 аспауы тиіс. 
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3.3  Негізгі горизонттың блоктық қазбаларын трассалау  

 

Блоктағы дайындық қазбаларын жүргізу жəне тазарту жұмыстары жобаға 

сəйкес жүзеге асырылады. Блокты дайындау нəтижесінде кен денесінің пішіні 

нақтыланатынын ескере отырып, сондай-ақ жобалық сызбаларда ықтимал 

қателерді болдырмау үшін соңғылары маркшейдер жобалық тау-кен 

қазбаларын маркшейдерлік жоспарларға, кен жұмыстарының қималары мен 

проекцияларына жəне жобалық деректерді тау-кен қазбаларының нақты жай-

күйімен салыстыру жолымен мұқият тексерілуі тиіс. Жобаланған қазбалардың 

шоғырдың нақты контурына сəйкестігіне жəне жобада көрсетілген өлшемдер 

бойынша блоктың барлық элементтерін нақты орналастыру мүмкіндігіне 

ерекше назар аударылады. Бұл ретте кен денесінің барлық өткен қазбалары мен 

контурлары осы қазбалармен белгіленген маркшейдерлік сызбаларға 

маркшейдерлік түсірілім деректері бойынша жағылады жəне тушьпен 

сызылады. 

Негізгі горизонтта блок ортасының бағытын беру. Бүйірлік борттардың 

ұзындығы шамалы екенін ескере отырып, оларды нақты жіберу үшін бастапқы 

деректер графикалық тəсілмен анықталады. Бұл мақсат үшін 1 : 100 масштабта 

қосалқы сызба құрайды (сурет. Бар қуақаздың бір бөлігін блок шегінде, 

теодолиттік жүрістің жақын пункттері жəне жобаланатын ортаның түзу 

сызықты бөлігінің осі жағылатын болады. Ортаның қисық сызықты бөлігін о 

ортасынан берілген R радиус шеңберінің доғаны ретінде жүргізеді. Жоспар 

бойынша ортасының орналасуын анықтау үшін Штрек жəне ортаның осьтерінің 

қиылысу нүктесінен (А нүктесі) АС жəне АВ кесінділері кейінге қалдырылады, 

осьтердің тік бұрышты түйісуі кезінде берілген қисықпен радиусқа, ал қиғаш 

бұрышты болғанда - шамаға тең. 

 

AB = R  tan
𝛽

2
;                                                          (1) 

 

мұндағы,  R - штрек осі мен орта осінің арасындағы бұрыш. 
 

 
 

5 Сурет – Ортаны үңгілеу кезінде бастапқы деректерді анықтауға арналған 

қосалқы сызба 
а — тік бұрышты кернеу кезінде; б-қиғаш бұрышты түйіндеу кезінде 
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С жəне В нүктелерінде қиылысу нүктесі қисықтың орталығы болатын 

перпендикулярлар қалпына келтіріледі. О орталығынан берілген қимаға сəйкес 

оське параллель торттың бүйір қабырғалары жүргізіледі. Соңғылардың A N 

штрекпен қиылысуы d нүктелерін анықтайды (сурет. 143). Бұл нүктелерді 

қуақаздың қабырғасына алдын ала белгілеп, ортаны кесу жүргізіледі. Ортаның 

қисық сызықты бөлігінің одан əрі өтуі графикалық түрде анықталатын 

геометриялық элементтер бойынша жүргізіледі. 

Ортаның əрбір жаңа бағытын берген кезде оның өткен бөлігін түсіруді 

жүргізу жəне оны маркшейдерлік жоспарға салу қажет. 

 

 
 

6 Сурет – Ортаның қисық сызықты бөлігінің геометриялық элементтерін 

анықтауға арналған қосалқы сызба 

  

Бағыт беруші бұрын өткен екі көлденең тесіктер арасында II жəне III 

теодолиттік түсірілім пункттерінен жүргізіледі (4.3 - сурет.). Осы тармақтардың 

біреуі көтерілісшінің аузына жақын жəне оның осіне қажетті бағытты қоюға 

болатындай етіп орналастырылады. II жəне III тармақтарды түсіруді жүргізеді 

жəне координаттар бойынша оларды жоспарға енгізеді. Осы жоспарға 

көтерілістің, негізгі жəне жоғарғы қуақаздың жобалық бағыты жазылады. 

 

 
 

7 Сурет – Көлбеу өрлемеге бағыт беру 
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Жоспар бойынша 𝛼𝐼𝐼𝐼−6 өрлеуші осінің дирекция бұрышын өлшейді жəне 

осьтің жəне II жəне III сызықтардың Дирекция бұрыштарының əртүрлілігі 

бойынша өрлеушіге бағыт беру үшін көлденең бұрышты |3 анықтайды. 

Көтерілуші б көлбеу бұрышын анықтау үшін оның осі бойынша тау-кен 

қазбаларының тік қимасы салынады. Бұл ретте блоктың көлденең 

арақашықтығы жоспардан алынады, ал тік арақашықтық екі горизонттың марк - 

шейдерлік нүктелерінің осіне жақын белгілердің айырмасы бойынша 

анықталады. Көтерілістің бағытын бұрыштар бойынша 𝛽 жəне 𝛿 теодолит 

немесе бұрыш өлшеуішпен береді. Негізгі деңгейжиектің ортасындағы оның 

қимасы ортасының жағдайын ғана көрсетеді. Көлбеу жəне тік көтерілістердің 

өту шамасына қарай оларды түсіреді жəне одан əрі бағытын нақтылайды. 

 

3.4  Жарылыс қазбалары мен терең ұңғыларды жүргізу кезіндегі 

маркшейдерлік жұмыстар 

 

 Кейбір қазу жүйелеріндегі тазалау жұмыстары арнайы жарылыс (миналы) 

қазбаларда жəне терең ұңғымаларда орналастырылған жаппай зарядтардың 

көмегімен жүргізіледі. Жару қазбалары қатты кендерді камераларда шаю 

кезінде жəне өңделген камераларды қазу кезінде кентіректерді бұзу немесе 

сыйымды жыныстардың құлауы арқылы қолданылады. Бұл қазбалар 

жобаланатын жəне онымен көршілес блоктар шегінде тау - кен қазбаларының 

нақты жағдайын көрсететін маркшей-шерлік жоспарлар мен разрездер негізінде 

құрайтын жобаға сəйкес жүргізіледі. Жарылыс қазбаларының орталықтарын 

бөлуді полярлық əдісті немесе ординат əдісін қолдана отырып, полигондық 

жүріс пункттері мен жақтарынан орындайды.  

 Қазбаның нақты жағдайы бойынша жоспар мен разрездерде жарылыс 

жобасы жасалады, оны алғаннан кейін маркшейдер жер бетінде жарылыс 

кезінде барлық адамдар шығарылатын жарылыстың қауіпті əсер ету аймағын 

белгілейді.  

 

 
 

8  Сурет - Жарылыс қазбаларының блокта орналасуы 
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Жарылыс ұңғымалары қазу жүйесіне байланысты тік, көлденең жəне көлбеу 

бұрғыланады. Бұл ретте ұңғымалар бір-біріне параллель жəне Веер тəрізді 

орналасуы мүмкін. Тік терең ұңғымаларды қолдана отырып, қабатты мəжбүрлі 

құлау жүйесі кезінде соңғылары жоғарғы шырынды горизонттан бұрғыланады. 

Скважиналарды бөлу жəне оларды бақылау түсіруді жоғарғы кескіш 

горизонтының қазбалары бойынша өткен полигонды жүріс нүктелерінен 

орындайды. Бұдан басқа, бұрғылау аяқталғаннан кейін осы ұңғымалар төменгі 

шырынды горизонттан алынады. 

Ұңғыманы тапсырудың бұрыштары визалау желісінің дирекциялық 

бұрыштарының жəне ұңғыма осьтерінің айырмашылығы бойынша есептеледі.Р 

бұрышында визалау сызығының жəне ұңғыма осінің жобалық бағыттарының 

қиылысу нүктелерін бекіте отырып, А5 сызығын араластырады.Содан кейін I, 

2, 3 жəне т.б. нүктелерде Орнатылатын Теодолит көмегімен əрбір ұңғымаға 

бағыт береді, қазбаның қабырғасындағы ұңғымалардың бор орталықтарын атап 

өтеді. Ұңғыма орталықтарының жанында олардың нөмірлері жазылады. 

Ұңғыманы ұңғылау аяқталғаннан кейін бақылау түсірілімін жүргізеді, ол үшін 

олардың əрқайсысына 5 м жуық бұрғылау штангасын (шамамен 2-2,5 м 

штанганы сыртына қалдырып) қояды.  

 

 
 

9 сурет – Жобалық ұңғымалармен бұрғылау камерасы 

 

Теодолит көмегімен ұңғыма сағасы мен штангалардың шеткі 

координаттарын анықтайды. Ұңғымаларды бұрғылау алдында бұрғылау 

станогының бағанасы А нүктесінің астында орнатылады, ал штанганы 

эксцентрленген кезде ол берілген бағыт бойынша емес, оған штанганың 

осьімен жəне баған осьімен ме - жд ара қашықтығына тең г штангасына 

орналастырылған параллель бағыт бойынша бағытталады . Ығысу екі жағы г 

тең төртбұрышқа қосылған төрт пластинадан тұратын шаблонның көмегімен 

жүргізіледі. Бұрғылаудан кейін бақылау түсірімін жүргізеді жəне əрбір 

ұңғыманың тереңдігін өлшейді. Көлбеу ұңғымаларға бағыт беру. Практикада 

скважиналар барлық скважиналардың тұрақты көлбеу бұрышы бар көлбеу веер 

түрінде жиі орналасады. Бұл ретте бір бұрғылау камерасынан бірнеше кештер 
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бұрғыланады. Мұндай ұңғымалардың ұзындығын мына формула бойынша 

анықтайды: 

 

l = mk;                                                        (2) 

 

мұнда  m- шоғырдың құлау жазықтығындағы көлденең қуаты; к-

коэффициент; 

 

k = 
tan 𝛿

tan 𝛿 cos 𝛾 cos 𝜃 ± sin 𝛾
 .                                         (3) 

 

𝛿-шоғырдың құлау бұрышы; 

𝛾-ұңғыманың еңіс бұрышы; 

𝜃-шоғырдың (АВ) құлау сызығы мен ұңғыма бағыты арасындағы өткір 

бұрыш. 

 

 
 

10 Сурет – Бұрғылау құралы штангасының бағытын тапсыру сызбасы 

 

Плюс белгісі ұңғыманың көлбеу оң бұрышында, ал минус теріс бұрышында 

қойылады. К коэффициентін анықтау үшін кесте немесе номограмма құрайды. 

Формула бойынша ұңғыма ұзындығын анықтайды, олардың көлбеу бұрыштары 

шектеуден артық, яғни бұрыштан артық, онда ұңғыма шоғырдың ілініп тұрған 

бөктерін кездестіруі мүмкін. 70 шекті бұрышы мынадай формула бойынша 

анықталады: 

tan 𝛾0 =  
𝑎

𝑙
tan 𝛿.                                                (4) 

 

мұндағы а — N жəне С нүктелері арасындағы жоспар бойынша өлшенетін 

шама; 

l = AN ұңғыманың көлденең жазықтыққа проекциясының ұзындығы. 

Еңіс бұрышы шектеуден аз (мұндай ұңғымалар ACD секторында болуы 

мүмкін) ұңғымалардың ұзындығын мына формула бойынша анықтайды 
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l = 
𝑙´

cos 𝛾
.                                                        (5) 

 

Көлбеу Ұңғымаларды бұрғылау кезінде шоғырлардың жатқан бүйірінің 

жазықтығында жатуы тиіс əрбір көлбеу веердің шеткі ұңғымаларының 

бағыттарын есептеу қажеттілігі туындайды. Осыған байланысты шоғырдың 

құлау бағыты мен ұңғыманың вееріндегі шеткі осьтің арасындағы өткір 

бұрышты белгілі формула бойынша есептеуге болады. 

 

cos 𝜃 =  tan 𝛾 cot 𝛿;                                                  (6) 

 

Сонда шеткі ұңғыманың бағытын беру үшін көлденең бұрыш 𝛽 тең болады: 

 

𝛽 =  𝛽´ +  𝜃.                                                        (7) 

 

мұндағы,  𝜃 - маркшейдерлік түсірілім жағы мен шоғырдың құлау бағыты 

арасындағы бұрыш. 

 

 
 

11 Сурет - Тік жазықтықтағы ұңғыманың бағытын тапсыру схемасы 

 

Көлбеу Ұңғымаларды бұрғылау кезінде олардың əрқайсысын көлденең 

жазықтықтағы бағыттан басқа в. Г. Факеевтің ілулі жарты шеңбердің немесе 

аспабының көмегімен на-клонның бұрышын нақты көрсетеді. 141). Сондай-ақ 

көлденең жəне тік жазықтықтарда көлбеу ұңғыма бағытын бір уақытта қоюға 

болады. Ол үшін бұрғы аспабының айналу осі Орнатылатын биіктікте А 

нүктесінде бұрыштық өлшеу аспабын орнатады жəне берілген көлденең 

бұрышпен ағаш бөренеге тіктеуішті бекітеді (11-сурет).  Бұдан əрі ұңғыманың 

еңісінің жобалық бұрышына сəйкес келетін есептеу үшін көру түтігін орнатады, 

одан кейін тіктеуіште белгіленеді р нүктесі, ал қазбаның қабырғасында б 

нүктесі болады.  
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4 Кенді қабатаралық құлату жүйесіндегі қазу жұмыстарын 

маркшейдерлік қамтамасыз ету 

 

4.1 Қазбалардың түйілістіруін жүзеге асыру барысындағы 

маркшейдерлік қамтамасыз ету 

 

Жұмыстарды жеделдету үшін тау-кен қазбалары бір-біріне қарама-қарсы 

келе жатқан немесе бір бағытта қуып жететін екі кенжарлармен жиі өтеді. Тау-

кен қазбаларын өткізудің бұл жағдайлары жаңылыс деп аталады. 

Бірнеше кенжарлармен қазбаны жүргізу кезінде маркшейдерлік 

жұмыстардың ерекше жауапкершілігін ескере отырып, олардың схемалары мен 

əдістемелерін анықтау кезінде келесі ережелерді негізге алу қажет:  

а) жұмыстың жалпы схемасы, оны жүзеге асыру тəсілдері жəне жекелеген 

элементтерді өлшеу əдістері қазбаның кенжарларын қарсы алу кезінде қажетті 

дəлдікті қамтамасыз етуі тиіс; 

б) орындалатын маркшейдерлік өлшеулер мен есептеулер өрескел 

қателіктердің пайда болу мүмкіндігін толығымен болдырмайтын объективті 

бақылаумен сүйемелденуі тиіс. 

Тау-кен қазбаларын жүргізудің барлық осы жағдайлары жаңылыс деп 

аталады жəне оларды үш негізгі түрге бөледі: 

1) бір шахта шегінде жүргізілетін түйіспелер, яғни бір-бірімен жер астында 

хабарланатын қазбалардың түйіспелері; 

2) Әр түрлі шахталар арасында жүргізілетін түйіспелер, яғни бір-бірімен 

жер астында хабарланбайтын қазбалардың түйіспелері; 

3) тік қазбалардың түйіспелері 

Тау-кен қазбалары жаңаларының қажетті дəлдігін анықтайтын негізгі 

фактор жер асты көлігінің түрі болып табылады, Жаңаларды жүргізу кезінде 

кенжарлар топырағының биіктігі бойынша алшақтығы жəне қазба осьтерінің 

перпендикуляр бағытта алшақтығы ең үлкен мəнге ие. 

Қазбаларды қарсы кенжарлармен жүргізу кезіндегі маркшейдерлік 

жұмыстар. 

   Тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде жиі екі тау-кен қазбаларын жəне 

одан да көп кен қазбаларын қосу қажеттілігі туындайды. Жұмыстарды 

жылдамдату үшін өңдеу бір-біріне қарама-қарсы екі забоймен өтеді. Мұндай 

қазбаларды қазу қарсы забойлар немесе жаңылыс деп аталады. Ақаулықтар тау-

кен жұмыстарының жауапты түрі болып табылады; оларды орындау 

маркшейдерлік қызметті үлкен жауапкершілік жүктейді, өйткені дұрыс емес 

немесе дəл емес маркшейдерлік қамтамасыз ету кенжарлардың таралуына жəне 

тиісінше материалдық залалға жəне басқа да келеңсіз салдарға əкеп соғуы 

мүмкін. 

Қарама-қарсы кенжарлардың қосылу дəлдігі үлкен дəрежеде маркшейдерлік 

есептеулер мен өлшеулердің дəлдігіне байланысты. Сондықтан жауапты 

жаңыстар үшін қарама-қарсы кенжарларды үңгілеу алдында маркшейдерлік 

жұмыстардың жобасын құрайды,онда кенжарлардың жанасу дəлдігін бағалау, 
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қажетті бақылау əдістемесі, сондай-ақ тау-кен қазбаларының мақсатына, 

үңгілеу технологиясына жəне басқа да факторларға байланысты белгіленетін 

жауапты бағыттар бойынша қазбалар алшақтығының өндірістік шектері 

келтіріледі. Көрсетілген жобаны жасау қажеттілігін кəсіпорынның бас 

маркшейдері жауапкершілік дəрежесіне, талап етілетін дəлдігі мен іркілістің 

ұзақтығына байланысты белгілейді. Жобаны бас маркшейдер əзірлейді жəне 

тау-кен кəсіпорнының бас инженері бекітеді. Кенжарлардың жоспардағы жəне 

биіктігі бойынша Жанасу дəлдігін алдын ала бағалау мысалдарымен 

нұсқаулықта танысуға болады. 

Ақаулар түрлері кен шоғырлардың ілініп тұрған немесе жатқан бүйірін 

ұстана отырып, қазбалар жүргізгенде, жəне түйіспелер - жолсеріксіз өткізгенде 

жолсерік бойынша түйіспелерге жіктеледі. Соңғылары, өз кезегінде, үш түрге 

бөлінеді: бір шахтаның көлденең немесе көлбеу қазбаларының түйіспелері, 

шахтаға хабарланбайтын қазбалардың түйіспелері, тік қазбалардың түйіспелері. 

Жалпы жағдайда ақауларды орындаудың мынадай сызбаларын атап көрсетуге 

болады: 1) бір-біріне қарама-қарсы екі забоймен өткізу; 2) бір жəне сол 

қазбаның кенжарлары бір-біріне қуып жетеді; 3) қазба жұмыстары 

жүргізілмейтін басқа забоймен жүргізіледі. Барлық көрсетілген схемалар үшін 

қазбаларды қарсы кенжарлармен жүргізген кезде маркшейдерлік қызметтің 

міндеттері көлденең жəне тік жазықтықтағы əрбір кенжардың бағытын 

анықтау, осы бағыттардың нақты тапсырмалары жəне берілген бағыттардың 

сақталуын тексеру болып табылады. 

Қате орындалған кезде маркшейдерлік қызметтің міндеттері өте жауапты, 

өйткені жаңылыс дəлдігі маркшейдерлік өлшеулер мен есептеулердің дəлдігіне 

толық байланысты. 

Қиылыстыру негізгі түрлері. Бірнеше кенжарлармен қазбаны жүргізу 

кезінде маркшейдерлік жұмыстардың ерекше жауапкершілігін ескере отырып, 

олардың схемалары мен əдістемелерін анықтау кезінде мынадай ережелерді 

ескеру қажет:  

а) жұмыстың жалпы схемасы, оны жүзеге асыру тəсілдері жəне жекелеген 

элементтерді өлшеу əдістері  

қазбаның кенжарларын қарсы алу кезіндегі дəлдік; б) орындалатын 

маркшейдерлік өлшеулер мен есептеулер объективті бақылаумен сүйемелденуі 

тиіс. 

Тау-кен қазбаларын жүргізудің барлық осы жағдайлары жаңылыс деп 

аталады жəне оларды үш негізгі түрге бөледі: 

1. Бір шахта шегінде жүргізілетін түйіспелер, яғни бір-бірімен жер астында 

хабарланатын қазбалардың түйіспелері; 

2. Әр түрлі шахталар арасында жүргізілетін іркілістер, яғни бір-бірімен жер 

астында хабарланбайтын қазбалардың іркілістері. 

3. Тік қазбалардың түйіспелері. 

Қазбаларды қарсы забойлармен толық сəтті өткізу 

барлық маркшейдерлік кешеннің дұрыс шешіміне байланысты 
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Қарама-қарсы кенжарлармен қазбаларды жүргізу кезінде маркшейдерге 

шешуге тура келетін негізгі міндеттердің қатарына, 

жатады: 
1) маркшейдерлік жұмыстардың жобасын жасау; 

қарсы забойдың жанасуының қателігі жəне əдістемені анықтау 

маркшейдерлік түсірілім жəне оны объективті бақылау; 

2) түсірілімдер мен есептеулерді айқындау үшін қажетті өндіру 

жаңылыс осінің бағыттары; 

3) түйіспе бағытын жерасты қазбаларына ауыстыру; 

4) Берілген бағыт бойынша қазбалардың дұрыс өтуін жүйелі бақылау. 

Күрделі тау-кен қазбаларын қарсы забойлармен өткізген кезде, оларды 

нақты тапсырғанға дейін забойлар жанасуының жекелеген қатесін есептеу 

қажет. Бұл қате тау-кен пайдалану пайымдауларымен орнатылған 

кенжарлардың рұқсат етілген алшақтығынан аспауы тиіс. Бұл үлкен 

практикалық мəнге жол береді, өйткені қажетті маркшейдерлік өлшеулердің 

əдістемесін толық анықтайды. 

Ақаулықтың рұқсат етілген шекті қатесінің сандық мəні маркшейдерге 

шахтаның техникалық басшылығымен берілуі жəне жұмыс басталғанға дейін 

тиісті техникалық тапсырмамен ресімделуі тиіс. 

Егер маркшейдерлік жұмыстардың таңдалған əдістемесі кезінде 

кенжарларды жанастырудың алдында есептелген шекті қатесі рұқсат етілгеннен 

артық болған жағдайда, маркшейдер қабылданған əдістемені қайта есептелген 

шекті қателігі рұқсат етілгеннен аспайтындай етіп өзгертуі тиіс. Анықталатын 

қателіктің шекті мəні сызылған ортамен тең болады. 

Жаңаларды жүргізу кезінде кенжарлардың топырағының биіктігі бойынша 

алшақтығы жəне кенжарлардың топырағының биіктігі бойынша алшақтығы 

жəне қазба осьтерінің оларға перпендикуляр бағытта алшақтығы ең үлкен мəнге 

ие болады. 

Штрегін бағытын тапсыру үшін дайындық жəне есептеу жұмыстары 

жүргізіледі. Дайындық жұмыстары полигонометриялық жүрістің екі мəрте 

төселуін қамтиды, оның барлық жақтарының Дирекция бұрыштарын жəне 

шыңдардың координаттарын, оның ішінде Дирекция бұрыштарын есептейді. 

Қазбаның көлбеу бұрыштарын үңгілеу кезінде қабырға реперлерінің 

көмегімен бақылайды жəне нақтылайды. 

  Ұңғылау жұмыстары кезеңінде қарсы кенжарлардың ерлігінің нақты 

бағыттарын бақылайды жəне нақтылайды. Бақылау өлшеулерінің мерзімділігі 

жəне қазбаны жанастыруға арналған соңғы бағыттар тапсырмаларының 

шарттары нұсқаулық талаптарына сəйкес орындалады. 

Қазбаны түйістіру кезіндегі маркшейдерлік жұмыстарды келесі мысалда 

қарастырайық (12 - сурет.). Қуақаздар арасында DC штрегін өтуі қажет, ол үшін 

көлденең жəне тік жазықтықтарда кенжарлардың қозғалыс бағытын анықтау 

қажет. 
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Маркшейдерлік жұмыстарды көлденең жазықтықта ортаның бағытын 

тапсыру үшін төменде көрсетілген бірізділікпен орындалатын үш кезеңге 

бөлуге болады. 

Бірінші кезең-дайындық жұмыстары. D нүктесінен теодолиттік жүрісті 

айналдырады. Бұл жүріс ең аз ұзындықта жəне мүмкіндігінше DC бағыты 

бойынша созылуы тиіс. Теодолиттік жүріс екі рет тұйықталуы немесе өтуі 

керек. Жүріс жақтарының бұрыштары мен ұзындығын өлшеу нəтижелері 

бойынша кəдімгі тəсілмен оның барлық жақтарының Дирекция бұрыштарын 

жəне шыңдардың координаттарын, оның ішінде Дирекция бұрыштарын (МТ46 

С) жəне (D МТ39) жəне xА,уА жəне xB, yB координаттарын есептейді. 

 

 
 

12  Сурет - Екі қабаттың қуақаздары арасында штрегін қарсы забойларын 

жүргізу кезіндегі маркшейдерлік жұмыстардың сызбасы 

 

Екінші кезең - есептеулер. Нүктелердің координаттары бойынша квершлаг 

осінің Дирекция бұрышын есептейді немесе жобаға сəйкес жоспардан өлшейді. 
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Бақылау үшін сол дирекциондық бұрышын формулалар бойынша есептейді: 

 

.,

;]45)[(

ABAB yyyxxx

yx

yx
DCtg








                                               (8) 

 



33 
 

Осыдан C жəне D нүктелерінде a жəне b бұрыштарын табады: 

 

a = (DC) – (DМТ46), b = (CМТ39) –CD).                           (9) 

Үшінші кезең - орта бағытының тапсырмасы. Dicc нүктелерінде теодолит 

орнатылып, dмт46 жəне СМТ39 жағынан A жəне b есептелген бұрыштарын 

теодолит құбырының визирлік осі бойынша тура квершлаг осін білдіретін үш 

тіктеуіш ілінеді. 

Тік жазықтықтағы ортаның бағытын, яғни оның еңістігін анықтау үшін D 

жəне C нүктелерінің арасында нивелирлік жүріс төсейді, нəтижесінде: zA жəне 

zB — D жəне C тармақтарының белгілері; Z'A жəне Z'B — D жəне C 

нүктелеріндегі топырақ белгілері (рельстер басы) анықталады. 

Болашақ ортаның еңістігі формулалар бойынша есептеледі: 
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Ортаның түйісу дəлдігі, негізінен, dМТ46 СМ39 теодолитті жүріс 

жақтарының бұрыштарын өлшеу дəлдігіне жəне ұзындығына байланысты. 

 

4.2 Хром өндіруші кен орны екі горизонтында желдету өрлемесінің 

түйістіру  жүзеге асыру маркшейдерлік жұмыстарын жүргізу 

 

+140 горизонт пен +190 горизонт қабаттарын желдету өрлемесімен 

байланыстыру жобада жоспарланған. Жоба бойынша екі горизонттағы 

тасымалдау штректері арқылы желдету өрлемесі жүруі қажет. Желдету өрлеме 

заңдылық бойынша төменгі горизонттан жүргізіледі, сондықтан қазіргі таңда, 

+140 горизонттағы тасымалдау штрегіндегі желдету қазбасы жүріп бастады 

жəне +190 горизонттағы қазбаның бұл желдету қазбасына жетуіне 500 м бар. 

 

3 кесте - +140 горизонт 21-499 маркшейдерлік нүктесінен қисықсызықты 

бұрылысқа бағыт алудағы есеп мəндері: 

 
№ Сол жақ, м № Сол жақ, м № Сол жақ, м 

21 0,80 31 0,85 41 1,50 

22 0,78 32 0,93 42 1,55 

23 0,75 33 1,00 43 1,60 

24 0,75 34 1,05 44 1,68 

25 0,75 35 1,10 45 1,75 

26 0,73 36 1,18 46 1,80 

27 0,70 37 1,25 47 1,85 

28 0,75 38 1,33 48 1,93 

29 0,80 39 1,40 49 2,00 

30 0,83 40 1,45   
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13  Сурет – +140 м горизонтында желдеткіш өрлеме қиылысуы жұмысының 

басталу схемасы 

 

Байқағанымыздай, екі горизонттағы қазбалар да бір бірімен түйісу қазбасын 

жүру үшін қисықсызықты бұрылыс арқылы бұрылысын жасаған. Бізде 3, 4, 5 –

кестелерде осы жұмыстарды орындау барысындағы қисықсызықты бұрылыс 

жасау параметрлері анық түрде көрсетілген. +140 м горизонтында желдеткіш 

өрлеме қиылысуы жұмысының басталуында тек бір қисықсызықтық бұрылыс 

МТ21-499 маркшейдерлік нүктесінен бағыт алып, бағыттың сол жақ 

қабырғаларымен арақашықтығы есептелініп жазылған. 

 

4 кесте - +190 горизонт 21-501 маркшейдерлік нүктесінен қисықсызықты 

бұрылысқа бағыт алудағы есеп мəндері 

 
№ Сол жақ, м № Сол жақ, м № Сол жақ, м 

19 0,70 31 0,30 42 1,10 

21 0,58 32 0,33 43 1,25 

22 0,45 33 0,35 44 1,40 

23 0,38 34 0,40 45 1,55 

24 0,30 35 0,45 46 1,72 

25 0,28 36 0,50 47 1,90 

26 0,25 37 0,55 48 2,10 

27 0,23 38 0,62 49 2,30 

28 0,20 39 0,70 50 2,55 

29 0,20 40 0,72 51 2,80 

30 0,25 41 0,95   
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14  Сурет – +190 м гортзонты тасымалдау штрегі желдеткіш өрлеме 

қиылысуына бағыт алу схемасы 

 

+190 м гортзонты тасымалдау штрегі желдеткіш өрлеме қиылысуына бағыт 

алуда горизонталь қазба екі маркшейдерлік нүктеден қисықсызықты бұрылыс 

ала жүргізілген. Бұл горизонт параметрлері 4, 5 – кестелер арқылы бағыт 

беруші түзу мен сол жақ қазба қабырғасы арақашықтықтары көрсетілген. 

 

4 кесте - +190 горизонт 21-503 маркшейдерлік нүктесінен қисықсызықты 

бұрылысқа бағыт алудағы есеп мəндері 

 
№ Сол жақ, м № Сол жақ, м № Сол жақ, м 

21 0,90 32 1,05 42 2,28 

22 0,88 33 1,10 43 2,45 

23 0,85 34 1,23 44 2,65 

24 0,85 35 1,35 45 2,85 

25 0,85 36 1,45 46 3,10 

26 0,85 37 1,55 47 3,35 

27 0,90 38 1,68 48 3,58 

28 0,93 39 1,80 49 3,80 

29 0,95 40 1,95 50 4,03 

30 0,98 41 2,10 51 4,25 

31 1,00     
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5 кесте - Горизонталь бұрыштарды өлшеу журналы 

Пунктер Вертика

л 

жағдайы 

Горизонталь 

дөңгелектен 

алынған 

есептер 

Өлшенген 

бұрыштар 

Горизонтал

ь 

ұзындықта

ры 

COS α 

SIN α 

∆х ∆у Х У Z 

Аспап 

тұрған 
Көзделген 

Тасымалдау штрегі +190 м     

21-397 21-394 1°18'00" 225°33'34" 

251°34'14" 

176°00'40" 19,756 0,316136  

-6.244 

 

-18.738 

35803.823 12403.591 187.027 

21-501 19,751 0,948713 35797.579 12384.853 187.224 

21-501 21-397 1°34'54 0°00'00" 

119°25'14" 

127°51'00" 19,751 0.943103 -37.724 -13.299    

HT 22,067 0.332499 35759.855 12371.554 187.262 

Желдету өрлемесін түйістіру +140    

21-499 21-498 0°53'24" 104°25'14" 

68°14'15" 

 

146°29'45" 

11,492 0.370760 +4.261 +10.573 35727.728 12830.443 119.832 

21-502 11.493 0.928728 35731.989 12841.116 119.946 

21-502 

 

21-499 -1°31'36" 0°00'00" 

47°01'25" 

 

158°47'10" 

11.493 0.681696 +27.26

7 

+24.265    

HT 23,873 0.731634 35759.256 12870.381 119.991 

Тасымалдау штрегі +190 м    

21-501 21-397 0°24'24" 251°34'14" 

211°24'59" 

 

140°01'45" 

19,751 0.851729 -13.667 -8.408 35797.579 12384.853 187.224 

21-503 16.047 0.523981 35783.912 12376.445 187.368 

21-503 21-501 0°31'39" 0°00'00" 

159°30'49" 

 

127°54'50" 

16.047 0.936755 -37.470 +13.999    

HT 14,427 0.349986    
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15  Сурет – Желдеткіш өрлеме жүру барысында екі горизонттағы қазбалар 

вертикаль қималары 

 

Екі горизонтта қазбалардың жүру қимасы, яғни биіктігі, ені жəне қима 

формалары əртүрлі болып келеді. 15- суретте екі горизонт тасымалдау 

штректері вертикаль қималары өлшемдерімен салыстыра көрсетілген. Бұл екі 

горизонт қазбалары түйісу нүктесіне жетуіне 500 м қалған болатын, жіне 

олардың кеңістікте орналасу бейнесі 16 – суретте көрсетілген. 

 
 

16 Сурет – Екі қазбаның қиылысуына жұмыс жасалуда арақашықтық 

көрсетілу схемасы 

 

Қорыта айтқанда түйісу жұмыстары бірнеше маркшейдерлік түсірістер мен 

есептемелерді жəне дəлдік пен ұқыптылықты қажет етеді екен. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Қорыта айтқанда, «Қазақстан тəуелсіздігінің он жылдығы»   хром шахтасы 

бүгінгі күнде республикамыздың экономикасына зор үлесін қосушы, ауқымды 

кенорындарының бірі болып табылуда. Кен орны көптегн жерасты 

кеніштерінен жəне карьерлерден тұрады: ашық тау-кен өндірісімен, яғни 

карьермен қамтылған. 

Бүгінгі күнде өндірісте тау-кен жұмыстары қызу жүргізілуде. Тау-кен 

өндірісі білікті мамандармен жəне жұмыс өнімділігін арттыру мақсатында 

заманауи аспатармен, технологиялармен қамтамасыз етілген. Жергілікті 

жердің, яғни кенорнының жанындағы Хромтау тұрғындары жұмыспен 

қамтылған, бұл да ауыл экономикасының дамуына, жалпы еліміздің халық 

шаруашылығының дамуына бірден-бір себеп деп білем. 

Дипломдық жобаның арнайы бөліміне келер болсақ, яғни «Қазақстан 

тəуелсіздігінің он жылдығы»  кен орнында қолданылатын қазу жүйесімен кен 

игеруде, қазу жұмыстарын маркшейдерлік жұмыстармен қамтамасыз ету 

туралы айтылып өтілген. 
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АЙТЕНОВА ҒАЛИЯ



КЕН ОРНЫ ГЕОЛОГИЯСЫ



КЕН ОРНЫ ГЕОЛОГИЯСЫ



КЕН ОРНЫНДАҒЫ АШУ ТӘСІЛІ



КЕН ОРНЫНДАҒЫ АШУ ТӘСІЛІ



ҚАБАТАРАЛЫҚ ҚАБАТТАРМЕН ҚҰЛАТА ҚАЗУ ЖҮЙЕСІ



ҚАБАТАРАЛЫҚ ҚАБАТТАРМЕН ҚҰЛАТА ҚАЗУ ЖҮЙЕСІ



ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ТІРЕК ТОРАПТАРЫ







+140 М ГОРИЗОНТЫНДА ЖЕЛДЕТКІШ ӨРЛЕМЕ 

ҚИЫЛЫСУЫ ЖҰМЫСЫНЫҢ БАСТАЛУ СХЕМАСЫ



+190 М ГОРТЗОНТЫ ТАСЫМАЛДАУ ШТРЕГІ 

ЖЕЛДЕТКІШ ӨРЛЕМЕ ҚИЫЛЫСУЫНА БАҒЫТ АЛУ 

СХЕМАСЫ



Бағыт беру жұмыстары



Бағыт беру жұмыстары

Тұру н. Көздеу н. Ұз. Өлшенген бұрыш Дир.бұрыш cos

sin

Қосылған 

координаталары

Шығ.коорд.

м град мин сек град мин сек X Y X Y

м м

2139 89 35 13

2140 69.023 180 5 0 89 40 13 0.005755 35892.538 12398.332

Вр1 89 40 13 0.999983 0.397 69.022 35892.935 12467.354

2140

Вр1 61.569 182 13 0 91 53 13 -0.032927

551 91 53 13 0.999458 -2.027 61.536 35890.908 12527.889

Вр1

551 1.000 4 28 30 276 21 43 0.110809

552 276 21 43 -0.993842 0.111 -0.994 35891.019 12527.896

551

552 30.000 83 38 17 180 0 0 -1.000000 35861.019 12527.896

нт 180 0 0 -0.000000 -30.000 -0.000 35861.019 12527.896
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