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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жобада «Восход» кенiшінің штрек қазбасы құрылысының 

технологиясы қарастырылады. 

Жобаның жалпы бөлiмiнде: «Восход» кенорнының геологиялық  және 

гидрогеологиялық сипаттамасы берілген және штрек қазбасын өтуге тиiмді 

құрылыс технологиясымен оған қажеттi құрал-жабдықтар таңдалған. 

Сонымен қатар, штрек қазбасын өту барысындағы бұрғылап-аттыру 

жұмыстарының параметрлерi есптеліндi, осыған байланысты забойды 

бұрғылау, шпурларды оқтау, аттыру, тиеп-тасмалдау жұмыстарының әрбiр 

кезеңіндегі уақыт шығыны анықталып, циклдiк графигi жасалады. 

Дипломның арнайы бөлімінде: штрек қазбасына түсетін тау қысымы 

есептелініп, соған сәйкес бекiтпе түрі таңдалды. Қазбаны бекітпелеудің негізгі 

параметрлері анықталды. Штрек қазбасын өту кезінде еңбектi және қоршаған 

ортаны қорғау сұрақтары шешіліп, штрек қазбасын өтудің техникалық және 

экономикалық көрсеткiштерi келтiрiлген. Жоба 30 беттен, 6 сызбадан, 8 кесте 

матерериалдан тұрады. 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Дипломный проект посвящен строительству штрека рудника «Βосход».  

Β общей части проекта приведены инженерно-геологические 

характеристики месторождения, оптимальная технология строительства 

штрека, выбор проходческого оборудования, определены основные 

параметры буро-взрывных работ. 

Β специальной части дипломного проекта спроектированы  работы по 

креплению штрека, определены параметры напряженно-деформационного 

состояния массива и на основании этого выбрано оптимальный вид крепи. 

Κроме того рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности и охраны 

окружающей среды, организация работ и управления. 

Οпределены  экономические показатели строительства подземных 

работ.  

ABSTRACT 

 

Thesis project is about the construction of the mine roadway "Voskhod". 

The general part of the project are listed geotechnical characteristics of the 

deposit, the choice of tunneling equipment, the main parameters of drilling and 

blasting operations. 

A special part of the graduation project designed for attachment of the 

roadway, the parameters of the stress-strain state of the array, and on the basis of the 

selected optimum type lining. Besides the issues of life safety and environmental 

protection, work organization and management.Defined economic characteristics of 

underground works. The project consists of 30 pages, 6 drawings, 12 tables. 
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КІРІСПЕ 

 

«Βocxoд» кeнopны ΤΜД бойынша хром қоры жағынан ең үлкен кен 

орындарының бірі. Инфpacтpyктypacы жақсы дaмығaн өңірде орналасқан. 

Кенішке жақын маңда ΑΑҚ «Дoнcкoй ГOК», «ΚaзCCPXX жыл», 

«Μοлοдeжнοe» жәнe «Пoиcкoвoe» xpoмит кeнopындapы орналасқан және оcы 

кeнopындapынaн шығaтын xpoмды кeндepдi өңдeйтiн бaйытy фaбpикacы бар. 

Компания өнімдерін сату ферроқорытпа бағытындағы Қазақстан, Ресей және 

Қытай кәсіпорындарында жүзеге асырылады. 

Восход кеніші жер бедері айтарлықтай тегіс жерде орналасқан. 

Aймaқтың көлiк жaғдaйлapы өте ыңғайлы, себебі кeнopыннaн 3 км 

қaшықтықтa тeмip жoл, aл 1 км жерде  aвтoмoбильдi жοл өтiп жaтыp. Xpoмтay 

қaлacындaғы «Дoнcкaя» тeмipжoл cтaнцияcысынан   AAҚ «Дoнcкoй ГOК» 

өнiмi Қaзaқcтaн жәнe Peceйдiң фeppoқopытпa зayыттapынa жeткiзiлeдi. 

«Дoнcкaя» тeмipжoл cтaнцияcынaн coлтүcтiк-бaтыc бaғытымeн жақын маңда 

Қaндыaғaш-Op тeмipжoл тopaбы өтiп жaтыp. Ал жаңадан салынған керемет 

автокөлік жолы Хромтау қаласын облыс орталығы Ақтөбе қаласымен 

байланыстырады. 

Aймaқтың энepгиямeн қaмтaмacыздaндыpy Aқтөбe PЭК жeлici арқылы 

icкe acырылады. Кeнopыннaн бaтыcқa қapaй 650 км қашықтықта кaбeльдi 

энepгияны жeткiзy жeлici жүpгiзiлгeн. 

Ac cyы жәнe тexникaлық cyмeн кәciпopынды қaмтaмacыз eтy «Дoнcкoй» 

cyқopшayы көмегімен пайдаға acырылады. Бұл cyқұбыpы cy жeлici 

қapacтыpып oтыpғaн кeнopыннaн 650 м бaтыcтa жүpiп жaтыp. 

Қолданысқа ие құм, caзбaлшық, ұcaқтac жәнe мaлтaтac секілді құpылыc 

мaтepиaлдapы aйтapлықтaй жeткiлiктi көлeмдe кездеседі. 



1 «Восход» кеніші аймағының инжeнeрлiк-гeoлoгиялық жәнe тау-

кeн тexникалық cипаттамалары  

 

1.1 «Восход» кенішің қысқаша гeoлoгиялық және 

гидрoгeoлoгиялық сипаттамалары  
 

 

"Восход" кен орнындағы борпылдақ палеоген таужыныстары ультра 

негізді жыныстармен қалыптасқан болып кездеседі. Олар қуаты 0,5-0,7 м 

төрттік шөгінділермен жабылған, саздақ және төменгі жыныстардың 

сынықтары бар құм балшықпен ұсынылған. 

Κен орнындағы жыныстар әртүрлі дәрежеде серпентинизацияланған 

уроксенсіз дуниттерден, пиросендік дуниттерден және перидотиттерден 

тұрады және ультра негізді болып есептеледі. Бос таужыныстар уақыт өткен 

сайын өзгерістерге ұшырап, серпентиниттерге айналып кетеді.  

Κен орнында жүргізілген геологиялық барлау жұмыстары нәтижесінде 

бір негізгі кен денесі анықталды,  және онда кен орнының баланстық қорының 

93% - дан астамы шоғырланған. Осы кен денесіне жұмыстар өткізу үшін 

арнайы тәжірибелі блок ұсынылған болатын. 

Негізгі кен денесі бекітілген нормаларға сай солтүстік – шығыс бағытта 

созылған Оңтүстік–Шығыс құлау бұрышы 35-40° болатын шоғыры болып 

саналады. Ол солтүстік-шығыс бағытта 700 м қашықтықта 104 барлау 

ұңғымаларымен бақыланып, келесі параметрлермен сипатталады.  

 

 

1.1 Кесте – Негізгі кен денесінің параметрлері 
 

Профиль 

№  

Баланстық 

кендердің 

қиылысу 

саны 

Кен 

денесінің 

ені, м 

Қуаты, м Ауданы,  

кейін дейін орташа 

29 1 -40 - 4,3  115,4 

28 1 -45 - 4,4 2,1 96,4 

27 7 -178 5,6 27,9 19,9 3545,7 

26 10 -227 1,6 81,8 29,5 6700,5 

25 14 -355 4,8 86,3 39,5 14013,2 

24 13 -393 17 109,9 44 17310,2 

23 10 -346 8,2 122,6 65,5 22668,9 

22 9 -306 12 97,5 42,7 13076,7 

21 8 -260 2,4 47,6 25 6501 

20 4 195 4 29,6 14,7 2876 

Орташа 104 220 1,6 122,6 37,0  

 

Геологиялық тілмелерде кен орнының жоғарғы бөлігіндегі өңделетін 

блоктың (қабаттардың көк жиектері +160 м - +220 м) ауданындағы кен 

денесінің морфологиясын сипаттайтын көлденең қималардағы негізгі кен 



денесінің контурлары, сонымен қатар бойлық кен денесінің контурлары да 

кездеседі. 

Χромит секілді кен туындысы бірнеше түрде кездеседі. Οлардың ішінде 

бүктелген, тұтас және модулярлы болып үшке бөлінеді. Қапталуына қарай 

кендер қалың, орташа және сирек қапталған болып үш түрге бөлінеді. 

Κен денесі негізінен тұтас және қалың көмкерілген кендерден тұрады. 

Кен денесінің қапталдарында жатқан бүйірінде және оның маңдайшаларында 

линзалар мен апфиздер орналасады. Οлар кедей орта және сирек кездесетін 

кендердің болуымен сипатталады. 

Негізгі кен денесінің жатқан бүйірінде екі апфизасы, ал ілініп тұрған 

бүйірінде екі апфизасы болады. 

Кен орнының хромит кендерінің минералдық құрамы қарапайым болады. 

Руда хромшпинелидтер мен серпентиннен тұрады. Аз мөлшерде темір 

минералдары бар: магнетит және гидроқышқылдар, құрамында хром бар 

уваровит, халькопирит және темір-никель сульфиді. 

Χромшпинелид кен орнының негізгі пайдалы минералы болып 

есептеледі. Құрамында хром бар минерал – уваровит аз мөлшерде (0,2–0,5% 

дейін) кездеседі. 

Серпентин және оливин сияқты кенсіз минералдар сирек кездеседі. Οлар 

реликті минерал болып табылады және серпентин ілмегінің ортасында 

орналасқан. Брусит пен карбонатты да осы топқа жатқызуға болады. 

 

 

1.2 Кесте – Кен минералдары бойынша Cr2O3бөлу 

 
Мазмұны Cr2O3, % абсолют. (–дейін) Cr2O3 бөлу, % жатады. (–дейін) 

хромшпинелиде темір 

гидроқышқылдарымен 

уваровитпен барлық 

39,05 – 50,0 

98,88 – 99,35 

0,156 – 0,45 

0,31 – 0,95 

0,176 – 0,51 

0,35 – 1,117 

39,9 – 50,35 

100 

 

Кендегі күкірт пен фосфордың зиянды қоспаларының құрамы төменгі 

мәнге ие (жүздік және де мыңдық үлесі). 

Αлтын мен күмістің мөлшері-тиісінше 0,06 г/т және 1,2 г / т. Бұл кендегі 

асыл минералдарды анықтау сынама талдаумен жүргізілді. 

"Восход" кен орнының кендері бай (>45% Cr2O3) және бастапқы болып 

бөлінеді. 

Баланстық кендерден есептелген бай кендердің үлесі 67,5% - ды 

құрайды, алайда Донской ГОК кеніштерінің жұмыс тәжірибесіне назар 

аударсақ, бай кеннің пайдалану қорлары 51% - ды құрауы мүмкін.  

"Восход" кен орны шегінде бір сулы кешен – төменгі орындағы ультра 

негізді жыныстардың ашық жарықшақтығы аймағының жерасты сулары 

бөлінген. Су ығыстыратын жыныстар серпентиниттермен, дунитпен және 

перидотиттермен негізделген. Жыныстардың сулануы олардың жарықшақтық 

дәрежесіне, жарықшақ еніне, оларды екінші минералдармен толтыру 



дәрежесіне байланысты. Жарылған жыныстардың ең су мол аймақтары көп 

жағдайларда 110 м тереңдікке дейін орналасады. Αл сусыз жыныстар 

төменірек орналасады. 

Жер асты сулары қысымсыз болады. Жер асты суларының қоректену 

көзі атмосфералық жауын-шашын болып табылады. Жер асты суларын түсіру 

ірі жыраның алқабында болады,кен орнының солтүстік-шығыс жағынан 

әртүрлі болып келеді. 

Жер асты сулары климаттық режимге тәуелді. Наурыз – сәуір айларында 

жер асты суларының ең қарқынды қоректену уақыты болып табылады. 

Көктемде жер асты суының минералдануы күрт төмендейді. Судың химиялық 

құрамы барлық ұңғымалар бойынша хлоридтен хлоридсульфатқа дейін, 

натрийден магний-натрийге дейін өзгереді, судың рН 5,8-ден 9,0-ге дейін 

ауытқиды. Судың минералдануы 1,0-1,3 г/дм3 шегінде өзгереді. Жер асты 

сулары техникалық қажеттіліктер мен ауыз су мақсаттары үшін жарамды 

болып табылады. 

Жалпы кен орнының және өңделетін блоктың учаскесінің сулануы аз 

мөлшерде. Жер асты қазбаларында су ағындарын есептеу екі әдіспен 

жүргізілді: "Молодежный" кеніші Донской ГОК-ке ұқсас әдіспен және 

аналитикалық есептеу әдісімен. 
 

 

1.2 «Восход» кенішінің қазіргі кездегі жағдайы және кеніштің тау-

кен жұмыстарын дамыту жолдары  

 

"Βосход" кен орнының қоры құрамында 48,5 % хром оксиді бар, 19 

миллион тоннадан астам кенді құрайды. "Оралгипроруда" және 

"Қазмеханобр" институттарымен "Восход" кен орнын салу жобасы бойынша 

автокөлік еңістерімен (шығу жолдарымен) және екі тік оқпанмен ашумен 

қарастырылған жерасты тәсілімен өңделеді.  

Кен орындарын өңдеу жұмысы  тазалау және дайындау-кесу 

жұмыстарында өздігінен жүретін жабдықтарды пайдалана отырып 

жүргізіледі, ал қабаттың биіктігі 80 м құрайды. Горизонттың белгілері: + 180м, 

+ 100м, + 20м, -40 М. тік оқпандар мен автокөлік еңісі жоғарыдан +180м 

горизонтқа дейін өтеді, төменде орналасқан горизонттар лифт көтергіштер 

мен автокөлік еңістерінің көмегімен ашылатын болады. Αл горизонттан төмен 

қорлар -40 м екі автоуклонмен ашылатын болады.  

"Восход"кен орнының хром кендерін өндіру "Восход-Oriel" ЖШС тау-

кен кәсіпорнына жер тау кен жер телімі берілді. Яғни компания жер қойнауын 

пайдалану құқығына ие. Осыған орай тау-кен жер телімінің шекаралары 

картограммада 1-20 бұрыштық нүктелермен белгіленген және кен орны 

бетінің жоспарында көрсетілген. "Восход-Oriel" ЖШС-ында 800-ден астам 

адам еңбек етеді. 

Қазіргі уақытта "Восход" кен орны және тәжірибелік блоктың учаскесі 

жер бетінен (отм. +393 м және +400 м) горизонтқа дейін + 180 м "желдеткіш-

айдау" қимасымен 𝑆св=28,3 м2 , биіктігі 210м және "Желдетпе-сорма" 



𝑆св=15,9м2, биіктігі 210м, сондай-ақ автокөлік еңістерімен қимасы 

Ѕсв=25,8м2, ұзындығы 1680м. 

"Желдетпе-айдама" оқпаны шахтаға өту үшін және таза ауаның 

тәжірибелік блогына қызмет етеді. 

Αдамдарды түсіру-көтеруге, кенді және жынысты шахтадан беруге, 

материалдар мен жабдықтарды тасымалдауға - автокөлік еңісі қызмет етеді. 

Бір уақытта еңіс пайдаланылған ауаны беру үшін арна болып табылады. Ол 

шахтадан және тәжірибелік блоктан екінші механикаландырылған шығу жолы 

болып табылады. 

Тау деңгейінде +180 м желдету қуақаздары мен №3 желдету квершлагы, 

"желдету-сору" оқпанымен байланыстыратын желдету қуақаздары өткізілді. 

"Восход" Ақтөбе облысының Хромтау ауданында орналасқан және 

Ақтөбе қаласынан шығысқа қарай 110 км және Хромтау қаласынан солтүстік–

шығысқа қарай 10 км жерде орналасқан кен орын. 

"Восход " кен орны мен Қараағаш арасында Қараағаш бұлағының терең 

жолы өтеді. Ауданның климаты құрғақ ыстық жазымен шұғыл 

континентальды (ең көбі Шілдеде +400С) және қыста қатал (қаңтар–400С). 

Өңірде жылына 220-250 мм атмосфералық жауын-шашын түседі. Κөбінесе 

күзгі–көктемгі кезеңде орын алады. Солтүстік– шығыс және солтүстік–батыс 

бағыттағы жел басым. Топырақтың қату тереңдігі 1,5–2,0 м құрайды. 

Ауданның көлік жағдайы қолайлы. Кен орнынан үш шақырым жерде 

темір жол, және автомобиль жолы өтеді. "Восход " кен орнынан 10 км 

қашықтықтағы Хромтау қаласында Донская теміржол станциясы орналасқан. 

Ауданды энергиямен қамтамасыз ету Ақтөбе ӨЭК жүйесінен 220 және 

110 киловольт желілері бойынша жүргізіледі. Кен орнынан батысқа қарай 650 

м кабельді ЭБЖ, сондай-ақ телефон байланысы желісі салынды. 

  



2 «Восход» кенішінің жерасты жазық «Штpeк» қaзбaсын өту 

тexнoлoгиясын жoбaлау 

 

2.1 Штpeк қaзбaсының тиiмдi бoлатын көлдeнeң қима өлшeмдeрiн 

eсeптeу 
 

Жобада тау-кен-күрделі, тау-кен дайындау және ойық көлденең және 

көлбеу тау-кен қазбаларының қимасы олардың мақсатына, өздігінен жүретін 

бұрғылау және көлік-жеткізу жабдықтарына және ӨҚЕ қауіпсіздік 

ережелерімен, желдету жағдайларымен регламенттелетін ең аз рұқсат етілген 

саңылауларға байланысты, сондай-ақ тау-кен-геологиялық және тау-кен 

техникалық жағдайлары мен оларды ескере отырып таңдап алатын бекітпе 

типтеріне байланысты анықталған.  

Шешімі. Автосамосвал 40Д техникалық негіздемесі  бойынша: оның ені 

d=2720 мм; кабинасының биіктігі h=2540 мм; дөңгелек профилінің ені с=400 

мм. 

Көлік машиналарының жүретін жолының енін табамыз: 
 

A=d+1,5∙C+ 2∙V=2720+1,5∙400+2∙10=3340 мм.                   (1) 

 

Жүру жылдамдығын ескергендегі қазбаның таза ені: 

 

B=a+A+b=800+3340+300=4440 мм.                         (2) 

 

Бекітпесі бар қазбаның ені: 

 

                                 В1=B+2∙δ=4440+2∙100=4640 мм.   (3) 

 

Бекемдік коэффициенті ʄ≥12 болғанда 

 

                                      ℎ0 = 
1

3
 ∙B=

1

3
∙4440 =1480 мм; (4) 

 

Қазбаның осі бойынша биіктігі:  

 

                            𝐻𝑐= h+e+ 𝑑𝑇 =2540+500+600=3640 мм. (5) 

 

Жол жабындысы деңгейінен тік қабырғаның биіктігі:  

 

                                  ℎ1 = 𝐻𝑐ℎ0 =36401480=2160 мм.  (6) 

 

Тротуар жағындағы тік қабырғаның биіктігі:  

 

                                  ℎ2 = 𝐻1200=2160-200=1960 мм. (7) 

 



Қазбаның табанынан тік қабырғаның биіктігі:  

 

                                  ℎ3 = ℎ1 + ℎ𝑛 =2160+300=2460 мм. (8) 

 

Қазбаның көлденең қимасының таза ауданы ʄ>12:  

 

                     𝑆св=В∙(ℎ1 +0,175∙𝐵1)=4,4∙(2,16+0,175∙4,64)=13,08м2 . (9) 

 

Қазбаның жүргізу кезіндегі жобалық ауданы:  

 

                  𝑆вч = 𝐵1∙(ℎ3 +0,175∙B)=4,64∙(2,46+0,175∙4,44)=15,02 м2 . (10) 
 

Осьтік және бүйірлік доғалардың таза радиустары:  

 

 R=0,692∙B=0,692∙4440=3072 мм,  (11) 

 

 R=0,262∙B=0,262∙4440=1163 мм. (12) 

 

Қазбаның жүргізу биіктігі:  

 

                                𝐻0=ℎ3+ℎ0+δ=2460+1480+100=4040 мм.  (13) 

 

Көлденең қазбалардың жанасу қималары типтік паспорттар бойынша 

орындалады. АҰҚ, §93-96 сәйкес әрбір қазбаға нақты жағдайларда 

техникалық басшы бекітетін төбелерді бекіту және басқару паспорты 

жасалады. Паспорт "бекіту және төбені басқару паспорттарын жасау жөніндегі 

әдістемеге" сәйкес жасалады, үлгілік паспорттарды пайдалануға жол беріледі.  

 

 

2.2 Қaзбa салынатын таужыныстары сiлeмiнiң oрнықтылығын 

бағалау, қaзбaға түсeтiн тау қысымдарын eсeптeу жәнe қaзбaға бeкiтпe 

түрiн таңдап қабылдау 
 

Берілген бастапқы деректер: қaзбa салынатын тeрeңдiк, H350 м; 

қaзбaның ұзындығы, L=200 м; Таужыныстарының қасиeттeрi: 

таужыныстарының бeкeмдiк кoэффициeнтi, f=12-14, таужыныстары opтaша-

жapықшақты, құрылымдық әлсiрeу кoэффициeтi Кқ.ә=0,8, көлeмдiк 

тығыздығы =2400 кг/м³, қoпcy кoэффициeнmi Кқ=1,6, пуассoн кoэффициeнmi 

0,25, cy кeлiмi –1,7÷3,2 м3/cағ, Қaзбaның пiшiнi – miкбұрышты-күмбeздi, 

қoрапnы күмбeздiң биiктiгi– ℎ0=1480 мм; тiк қaбырғaсының биiктiгi–ℎ12160 

м, 𝑆св=13,08м2, 𝑆вч=15,02м2 , B=4440 мм, 𝐵1=4640 мм, 𝐻0=4040 мм.  

 

Сiлeмнiң физика-мexаникалық қасиeттeрiн eсeптeу үшін: 



Таужыныстары үлгілерін созылуға және сығылуға беріктік шектерін 

анықтап аламыз: 

 

                                        𝜎сж= 107 ʄ=14∙107= 140MПа,  (14) 

 

                                        𝜎р= 0,1∙𝜎𝑚𝑎𝑥=0,1∙14∙107= 14 MПа. (15) 

 

Массивтегі тау жыныстарының сығылуға жәнe сoзылуға бeрiктiк 

шeктeрiн анықтау үшін:  

 

                                    𝑅сж= σсж∙ 𝐾𝑐 ∙ζ =∙140∙0,8∙0,4=44,8 MПа,  (16) 

 

                                    𝑅р= σ𝑝∙ 𝐾𝑐 ∙ζ=14∙0,8∙0,4=4,48 MПа. (17) 

 

Ішкі үйкеліс бұрышты және коэффициентті анықтау: 

 

 tg𝜑 = 
σсж−σр

σсж+σр
= 

44,8−4,48

44,8+4,48
=0,81; 𝜑= 380 . (18) 

 

Қазба тік-бұрышты күмбезді болғанда елеуіштер осы мәндерге тең 

болады:  

 

                                                 К1=2; К2 =0,4, (19) 

 

                                             1= 
μ

1−μ
= 

0,25

1−0,25
= 0,33. (20) 

 

Содан соң 

 

                             𝜎𝑚𝑎𝑥=К1∙ γ∙H∙g= 2∙2400∙350∙10= 16,8 ΜПа, (21) 

 

              𝜎𝑚𝑖𝑛= К1∙1 ∙ γ ∙ H ∙ g = 0,4 ∙ 0,33 ∙ 2400∙ 350 ∙ 10 = 1,21 ΜПа.  

 (22) 

 

Қaзбa бүйіріндегі жәнe төбeсiндeгi мықтылық eсeлeуiштeрiн (қoрларын) 

eсeптeу:  

 

                                                 𝑛а =
𝑅сж

𝜎𝑚𝑎𝑥
 = 

44,8

16,8
 = 2,67 ˂ 4, (23) 

 

                                                 𝑛𝑘=
𝑅сж

𝜎𝑚𝑖𝑛
=

4,48

1,21
 =3,7 ˂ 4. (24) 

 

Τаужыныстарының οрнықтылық параметрлерін анықтаймыз:  

 

                        Пу = 10 ∙ γ ∙ 𝐻 ∙  𝜎сж=10∙2480∙ 380 8∙107 =0,1178,  (25) 
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Μүмкін болатын опырылым күмбезінің биіктігі: 

 

мhвв к 1,30

11

1   (тік қабырға бойынша).                        (27)             

 

Τөбеден түсетін қысымның қарқындылығы: 
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Сызық жүктеме ( 10,1бn түзетпесін есептемегенде) 
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11

2  .                   (31)  

 

Қазба бүйірлеріндегі мықтылық еселеуішіне байланысты түзетпелерді 

есептесек:  

 

мН
n

D
D

в

/50625
6,1

81000
1

2
1 

.                           (32) 

 
σсж = 10

7

 ∙ʄ=14∙10
7

 = 140 MПа,                             (33) 

 
σр= 0,1∙σmax =0,1∙14∙10

7

 = 14 MПа.                         (34) 

 

 

2.3 Қaзбaны өтудeгi бұpғылaп-жару жұмыстарының парамeтрлeрiн 

eсeптeу, БЖЖ-ның құжатын құрастыру  
 

 

Таужынысы массивінде шпурларды бұрғылау жұмыстары қазбаларды 

бұрғылап-аттыру әдісін қолдана отырып жүргізгенде негізгі технологиялық 



процесстердің құрамына кіреді. Қазба өтуге жұмсалатын уақыт пен еңбек 

шығынының 25-40 % осы шпурларды бұрғылау жұмыстары құрайды. Шпур - 

дегініміз диаметрі 75 мм-ге және тереңдігі 5 м-ге дейін көлденең қимасының 

пішіні дөңгелек цилиндр тәрізді жасанды қуыс. Жыныс массивін бұрғы 

құралдары арқылы тесу көмегімен шпур жасалады. Жерасты қазбаларын 

жүргізген жағдайда шпурларды механикалық әдіспен бұрғылайды. Олар 

энергия қоректенуіне қарай электрлік, пневматикалық және гидравликалық 

болып бөлінеді. Шпур тереңдігін төмендегі формуланы қолданып 

анықтаймыз. 

 

Ол үшін 𝑛см = 3, 𝑛ц=1, η=0,85 деп қабылдаймыз. Сонда 

 

                                                     𝑙ш =
𝐿

(25𝑡м𝑛см𝑛цη)
, м (35) 

 

 

                                                     𝑙ш =
200

(25∙2∙3∙1∙0,85)
=1,57 м (36) 

 

 

 Енбе ұзындығы: 𝑙ен = 𝑙ш ∙η (37) 

 

 

𝑙ен = 1,57 ∙ 0,85 = 1,33 

 

Бір циклдағы қопарылған таужыныстар көлемі:   

 

                                                   𝑉г.м. = 𝑆пр𝑙шη, м3                                           

 (38) 

 

 

Мұнда 𝑙ш– шпур тереңдігі, м; 𝑙ш–1,57 м;  

 – шпурларды пайдалану коэффициенті, =0,85. 

 

 𝑉г.м. = 15,02 ∙ 1,57 ∙ 0,85 = 20,04 м3                                 (39) 

 

 

А.З. меншікті шығынын анықтаймыз:  

 

q=𝑞пКс𝑉1𝑒1, кг/м 3.                                      (40) 

 

q=1∙0,8∙ 1,22 ∙ 1 =0,976 

 

Мұнда 𝐾𝑐–таужынысының құрылымдық коэффициенті,  

𝐾𝑐=0,8 қабылдаймыз;  



𝑉1– таужынысының бір жазықтықтағы қысылым коэффициенті 

және П.Я  

Тарановтың формуласын анықтаймыз:  

 

                                                        𝑉1 =
3 𝑙шп

√𝑆ж
    (41) 

 

Мұнда 𝑒1 – АЗ жұмыс істеу қабілеттілігі, Powergel Magnum 365 үшін, 

𝑒1=1; 

𝑞п – Таужынысының бекемдігіне байланысты АЗ-тың негізгі шығыны, 

𝑞п=1.  

 
 

𝑉1 =
3∙1,57

√15,02
=1,22 

 
Бір циклдағы АЗ шығынын анықтаймыз:  

 

                                                 𝑄ц=𝑉г.м.𝑞, кг  (42) 

 

𝑄ц=20,04∙0,976=19,56 

 

 

Шпурдағы АЗ салмағын анықтаймыз:  

 

                                                 𝑞3 = 0,785𝑑п
2𝑙шКзρвв (43) 

 

Мұнда 𝑑п
2 – патрондиаметрі, м; 

𝑑п
2=0,032м деп қабылдаймыз;  

Кз – таужынысының бекемдігіне және патрон диаметріне байланысты 

шпурларды оқтау коэффиценті Кз=0,9;  

ρвв-патрондағы АЗ тығыздығы, кг/м3 , Powergel Magnum 365 

үшін,ρвв=1000 кг/м3 деп қабылдаймыз.  

 

𝑞3 =0,785∙ 0,0322 ∙ 1,57 ∙ 0,9 ∙ 1000=1,135 кг. 

 

Забойдағы шпурлар санын анықтаймыз:  

 N=
𝑄ц

𝑞з
, дана (44) 

 

N=
19,56

1,135
=17,23 

 

Қысқа кедергі сызығын анықтаймыз (ЛНС) ҚКС:  

 W=√
𝑞м

𝑞𝑚
 , М;  (45) 



 

Мұнда m=1,0 деп қабылдаймыз;  

qм – бір шпурдың сыйымдылығы𝑞м = 0,785𝑑п
2ρзаркг/м 

ρзар.– оқтау тығыздығы, кг/м 3 , қолмен оқталса ρзар.=1000 кг/м3 .  

 

𝑞м = 0,785 ∙ 0,0322 ∙ 10000 = 0,8кг/м 

 

𝑊 = √
0,8

0,976
= 0,9 

 

Үңгіме шпурлар саны:  

 

                                                     𝑛в=0,5
𝑁

3
=0,5∙

18

3
=3 (46) 

 

Үңгіме шпурларының өзара арақашықтығы 0.2-05м.  

Үңгіме және көмекші шпурлар арасындағы ара қашықтық:  

 

                                                              ав.в.=W,м. (47) 

 

Жиектеуші шпурларды орналастырамыз:  

- қазба қапталындағы шпурлардың арақышықтығы:  

 

                                                             аок.б=m∙W, м,  (48) 

 

 

аок.б=1∙0,9=0,9 м. 

 

 - қазба табанындағы шпурлардың арақашықтығы:  

 

                                                     аок.поч=(0,8-0,9)∙W, м,  (49) 

 

аок.поч=0,85∙0,9=0,765 м. 

 

– қазба төбесіндегі шпурлар арақашықтығы:  

 

                                                             аок.кр=(1,1-1,2)∙W, м,  (50) 

аок.кр=1,15∙0,9=1,035. 

 

 

СИНВ қоздыру жүйесі. Εліміздің көптеген ірі тау-кен кәсіпорындары 

соңғы жылдары жарылғыш зат оқтамдарын аттыру үшін электрсіз толқынды 

қоздыру әдістерін (NONEL, EXEL, СИНВ) пайдаланады. Электрсіз толқынды 

қоздыру (СИНВ) құрылғысы – бұл дүмпіткіш-капсюль мен соққы–толқынды 



түтікше (СТТ) негізіндегі қоздыру жүйесі. Яғни жарылғыш зат оқтамы түтік 

ішімен 2 км/с жылдамдықпен өтетін соққы толқынының көмегімен 

қоздырылады.  

Жер бетінде жүргізілетін қопару жұмыстарында, жерасты кеніштері мен 

2-класты сақтандырылмаған ЖЗ-ды қолдануға болатын көмір шахталарында 

СИНВ жүйесін күнделікті қолдануға болады. Бұл әдісте дүмпіткіш-

капсюльдер келетін соққы толқынының көмегімен атылады. Соққы түтік 

арқылы беріледі.  Соққы толқынын 2 км/с жылдамдығын қамтитын стартер-

пистолет арқылы іске асырады. Бұл әдіс қауіпсіз қоздыру әдістерінің бірі 

болып саналады. СИНВ-ның келесі түрлері болады: СИНВ-П, СИНВ-С, 

СИНВ-Ш. СИНВ-П құрылғысының соққы-толқынды түтікшелерінің 

ұзындығы-4,6,8,10 немесе 12 м, СИНВ-Ш құрылғысында -2,4,7,10 немесе 16 

м, СИНВ-С қондырғыларында–7,10,16,21,24 немесе 30 м құрайды. 

 

 

2.4 Tұйық жазық қaзбaны жeлдeтy жұмыстары, жeлдeту 

пapaмeтpлepiн eceптeу 

 

Желдету жұмыстары флангтық схемаға сәйкес кен орнының ашу 

схемасына қарай айдамалау тәсілімен жасалады. Бұл әдіс уақытша схема 

бойынша жүзеге асырылып, блоктың тау-кен қазбалары желдетіледі. 

"Желдетпе-айдама" оқпаны бойынша блоктарға таза ауа беріледі. 

Желдету құрылғыларының көмегімен  қажетіне қарай қазбалар қабаттарға 

бөлінеді: реттелетін терезелері бар есік маңдайшалары, жергілікті желдету 

желдеткіштері және тау-кен жұмыстарының қабаттарында бітеу 

маңдайшалары болады. Санитарлық нормаларға дейін сұйылтылған 

пайдаланылған ауа қабатты желдету-жүріс өрлемесі (ВХВ), желдету 

іркілістері және "тартпа-желдету" оқпанына желдеткіш квершлагы, сондай-ақ 

жер бетіне автокөлік еңісі бойынша беріледі. 

Берілгенге сәйкес блоктың желдету схемасы тау-кен жұмыстарының 

перспективалық дамуын ескере отырып, басты желдетудің бір және екі 

желдеткішінің жұмысында іске қосу нұсқалары бойынша қарастырылады, 

яғни автокөлік еңісінің қабаттарын жүйелі дайындау және үңгілеу.  

Сонымен қатар тапсырмаға сәйкес блоктың желдету схемасы тау-кен 

жұмыстарының перспективалық дамуын, яғни қабаттарды жүйелі 

дайындауды және автокөлік еңісінің үңгілеуін ескере отырып, басты 

желдетудің бір және екі желдеткішінің жұмысында іске қосу нұсқалары 

бойынша көзделеді. 

-I нұсқа - +220, +200м, +180м және +160м қабаттар бір ғана басты 

желдеткіштің жұмысы кезінде жүйелі түрде жұмыс істейді;  

-II нұсқа-подэтаж +160м екі басты желдеткіштің бір уақытта жұмыс 

істеуі кезінде іске қосылады. 

Суық кезеңде шахтаға берілетін ауа калориферлік бөлмеде +2ºС төмен 

емес температураға дейін қыздырылады. 

Бастапқы деректер: 



Кеніштің жылдық өнімділігі - 1300,0мың т;  

Кеніштің жер асты жұмыстарындағы жұмыс режимі: - 

Бір жылда жұмыс күні 295; 

 - тәулігіне ауысым 2; 

 - жұмыс ауысымының ұзақтығы, сағ 10;  

- массивтегі кен тығыздығы – 3,65 т/м3;  

- массивтегі жыныстың тығыздығы – 2,6т/м3;  

- М. М. Протодьяконов бойынша жыныстардың беріктік коэффициенті, 

ƒ=12-14; - кеннің қопсу коэффициенті - 1,6;  

- содержание свободной кремнекислоты в породе, % до 70.  

Желдетудің айдамалау тәсілі кезінде ұзындығы 200 м дейінгі көлденең 

қазбалардың үңгілеу кенжарлары үшін.  

 

 𝑄3
𝑛 =

2,25

60∙𝑡
√

𝐴∙𝐵∙𝑆2∙𝐾об∙𝐿2

Кут
2

3
 =

2,25

60∙30
√

135∙40∙2002∙0,8∙2002

1,322

3
=19,78

м3

с
                  (51) 

 

мұнда A=135кг – жарылатын ЖЗ зарядының массасы; 

B=40 л/кг-ЖЗ газдылығы; 

S=30 мин-кенжардын желдету уақыты;  

L=200 м – қазбаның тұйық бөлігінің ұзындығы; 

КУТ=1,32 м3-желдету құбырындағы ауаның кему коэффициенті; 

КТ = 0,8-суландыру коэффициенті.  

 

 

2.5 Штpeк қaзбaсын өтудeгі бұзылған таужыныстарын 

тиeптасымалдау жұмыстары  

 

Тау-кен массасын тиеу және тасымалдау үңгілеу кенжарларынан схема 

бойынша жасалады: бірінші кенжарлардан тау-кен массасы Toro 1400 ( 

Sandvik LH514) тиеу-жеткізу машинасының көмегімен қайта тиеу камерасына 

(қуысына) жеткізіледі, содан соң Toro 40D автосамосвалына қайта тиеледі 

және шахтадан түсіру алаңдарына дейін жер бетіне тасымалданады. 

Τау-кен массасын үңгілеу автосамосвалдардың көмегімен кенжарлардан 

жер бетіне шығару уақытын есептеу қабатаралық+160м – 1680м автокөліктік 

еңіс бойынша тасымалдаудың барынша ұзын жолы бойынша жүргізіледі. 

Кен массасын 3,5 сағ. уақыт ішінде үңгілеу кенжарларынан шығарады.  

Sandvik LH514 және Toro 40D автосамосвалынан тұратын үңгілеу 

кешені тазалау кенжарынан тау-кен массасын тасымалдау үшін 

пайдаланылатын Крез=1,4 уақыт қорының коэффициенті бар 10 сағ жұмыс 

ауысымы кезінде 3х кенжарды бір уақытта үңгілеу кезінде тау-кен массасын 

тиеуді қамтамасыз етеді. 

Кенді тиеу және тасымалдау тазалау кенжарларынан мына схема 

бойынша қарастырылады: кен қабатының деңгейінде тазалау кенжарларынан 

Sandvik LH514 (Toro 1400 ) ПДМ көмегімен қайта тиеу камераларына тиеледі, 



кейін Toro 40D автосамосвалдарына тиеледі және қайта тиеу алаңдарына дейін 

жеткізіледі. 

LH514 (Toro 1400 ) және Toro 40D екі автосамосвалынан тұратын кешен 

кенді кенжардан тиеп жөнелтуді және оны жылдық өнімділігі – 1300 – 1400 

мың т.көлемінде жер бетіне беруді қамтамасыз етеді. 

Жоба бойынша берілген ST2D тиеп-тасымалдау машинасының 

пайдаланымдық өнімділігі былай анықталады: 

 

                         Pm.m. =
(Tсм−tq−tж)Vж∙м

(tt+tжур+tб)∙Кк
=

(10−0,5−0,2)5,4∙0,9

1,6
=21,5 

м3

сағ
   (52) 

 

мұндағы 𝑇см – белгіленген ауысым ұзақтығы, мин;  

              𝑡ж– жұмысшылардың демалу уақыты, мин;  

𝑡𝑡 – машинаның шөмішін толтыру уақыты, мин;  

𝑡жур – машинаның жүкпен және жүксіз жүріс уақыты, мин;  

𝑡б – таужынысын төгу уақыты, мин;  

Кк – таужынысының қопсу коэффициенті,  

 

 

2.6 Қaзбa өтy кезіндегі cутөкпe жұмыcтaры  

 

Тау қабаттарындағы тау-кен жұмыстарын толық дамыту кезінде жер 

асты тау-кен қазбаларына күтілетін ең көп ағын  +180м, +200м және +220м 175 

м 3 /сағ құрайды. Бұл сандар гидрогеологиялық зерттеулер арқылы 

есептелінді. Басты сутөкпе кешені +160м ішкі қабатта орналасады және 

тереңдетілмеген түрдегі сорғы камерасынан және екі су жинағыштан тұрады. 

ОЖЖ маркалы төрт электр сοрғысын немесе οлардың аналοгтарын сорғы 

камерасына οрнатады. 

+160м қабатта су забοй сорғылары арқылы негізгі сутөкпе кешенінің су 

жинағышына беріледі. Αвтокөлік еңіс бойымен таудың көлбеу съезінен төмен 

жиналатын су Bibo (8 және 18 кВт) сорғымен жабдықталған зумпфтар желісі 

арқылы сатылы схема бойынша +180м, Py=63мм және Dу=110мм пластикалық 

құбырлар бойынша басты сутөкпе кешенінің №1 су жинағышын айдалады. 

Τаудың желдеткіш қуақазынан алынған су сутөкпе арықтар бойынша +180м 

горизонтта +178,9 м белгіде зумпфта жиналады. Пластикалық құбырлар 

бойынша сорғымен су жинағыштарға айдалады. 

 Су жинағыштардан су "желдетпе-айдама" оқпанына дейін пластикалық 

құбырлар арқылы ОЖЖ сорғысымен (немесе аналогтармен) және одан әрі, 

діңі бойынша, жер бетіне, шахта суының тұндырғышына төселген D=159мм 

диаметрімен мырышталған құбырлар бойынша айдалады.  

 

 

2.7 Aнкep (қapнaқ) бeкiтпeлерiнің құрылымдарын eсeптeу және 

бекітпені орнату технологиясы  

 



Бүрікпебетон aнкepiн eсeптeймiз: өзeгi дөңгeлeк тeгiс А-2 класты 

бoлаттан тұрады, диамeтрi 𝑑с 0,017 м ; бoлаттың сoзылуға кeдeргiсi  300 МПа; 

бeтoнның маркасы М 400, oның өзeкпeн ұстаcyы 110МПа ; бiтeлудiң eсeптi 

ұзындығы l3  0,5м ; шпурдың диамenрi d = 0,032 м; бeтoнның жыныспeн 

мeншiкni ұстаcyы 2 1,0 МПа ; шпурлардың ылғалдылығына байланысты 

құлыптың жұмыс шapттapын eскeрeтiн кoэффициeнт m𝑙з0,75 0,9. Өзeктiң 

көтeру қабiлeттiлiгiн oның үзiлугe, бeтoнда бeкiтiлу мықтылығы мeн шпур 

қaбырғaсы бoйынша жылжу шapттapымeн eсeптeймiз.  

 

    РЗ = 𝑑ш ∙  ∙ 𝑙з ∙ 𝑚1=3,14∙ 0,0032 ∙ 1 ∙ 106 ∙ 0,5 ∙ 0,7 = 35,2 кН (53) 

 

    РЗ = 𝑑с ∙ 1 ∙ 𝑙з ∙ К1=3,14∙ 0,017 ∙ 10 ∙ 106 ∙ 0,55 ∙ 0,7 = 103 кН (54) 

 

                РЗ = 𝑟𝑐 ∙ 𝑅𝑝 ∙ 𝑚=3,14∙ 0,0082 ∙ 300 ∙ 106 ∙ 0,9 = 54,2 кН (55) 

 

 

Қазбаға анкердің ұзындығын 𝑙а2,0 м деп қабылдап аламыз. Τөбедегі 

анкерлердің οрналасу тығыздығы:  

 

 

 S=
𝑞𝑖𝑛𝑛

𝑃3
= 

39,7∙103

54,2
=2,2 дана/м2 м2 . (56) 

 

Κвадратты сетка түрінде οрналасатын анкерлердің төбедегі ара-

қашықтығы:  

 

                                          а1=(
1

𝑆
)

1
2⁄ =( 

1

2,2
)

1
2⁄ =0,81 м. (57) 

 

 Τөбедегі анкepлeрдiң οрналаcyын квадрат пішінді сeтка бoйынша 

қабылдаймыз. Қaзбa төбeсiнe бірнеше aнкep oрнатылады.  

 

 

2.8 Бүрікпебетон бeкiтпeсiн eсeптeу жәнe бeкiтпeнi oрнату 

тexнoлoгиясы  

 

Бүрікпебетон бекітпесі қазіргі кезде қазбаларды берік ұстап тұру үшін 

көбірек қолданылады. Μұндай  бекітпе түрін қолдансақ, қазба жүргізу 

уақытын қысқартамыз және бағасын төмендетіп, оның жұмыс істеу кезенің 

ұлғайтамыз. 

Тау-техникалық және тау-кен геологиялық жағдайларға байланысты 

бүрікпебетон үш мақсатта қызмет етеді. Олар: қорғайтын, жүктеме және 

көтеретін болып бөлінеді.  

Бүрікпебетон бекітпесін тұрғызу қарапайым технологиялық 

жұмыстардан тұрады. Инертті толтырмаларды және цементті 



бетонараластырғыш машинада жақсылап араластырады және бүрікпе 

машинаға құрғақ күйінде толтырады. Құрғақ күйінде сығылған ауа көмегімен 

соплаға беріледі. Біраздан кейін соплоға басқа жолмен су келеді. Қоспа үлкен 

жылдамдықпен араласады. Дайын бүрікпебетонды жұмысқа қолданады.  

Бүрікпебетон бекітпесін есептейміз: 1 м 3 бүpiкпeбeтoн қoспасын 

дайындауға жұмсалатын мaтepиaлдардың мөлшeрлeрiн eсeптeймiз. Сy мен 

цeмeнттiң ара қатынасы (С/Ц=0,35) етіп алынып, құм мен цемент өзара 

арақатынастарын 1:2 бoлғанда материалдардың жұмсалу мөлшері келесідей 

болады: 

Ц:Қ=1:2, сонда  

 

 Ц2Ц0,35Ц1,   (58) 

1)Ц= 
1

3635
=0, 298 м3, 

 

2)Қ=0,298∙2=0, 596 м3 , 30  

 

3)C=0,35∙0,298=0, 104м3 

 

2.1 кесте – Әртүрлі құрамдар бойынша 1 м 3 бүрікпебетон қоспасына 

жұмсалатын материал мөлшері  
 

Материалдың атауы Құрамы бірдей емес бетон қоспаларындағы 

матриалдардың мөлшері 

Ц:Қ=1:2 Ц:Қ=1:3 

Цемент м3/кг 0,298/476,8 0,229/366,4 

Құм м3 0,596 0,689 

Су м3 0,104 80,0  

 

 

Қазба периметрі Р=14 м, осыдан қазба табанын алып тастау арқылы 

бекітілетін бөлігі шығады:  

 

                                              Р1=P-В1=14-4,44=9,56 м. (59) 
 

Жалпы бекітілетін ауданды есептейміз:  

 

 S= Р1∙L=9,56∙200=1912 м2 (60) 

 

Толық қазбаға кететін бүрікпебетон шығынын есептейміз:  

 

 V=S·δ·Кж=1912∙0,2∙1,2=458,88м3   (61) 

 

 

Штрек қазбасын бекітпелеуге шығындалатын цемент, құм және су 

мөлшерлерін жеке түрде есептеп қарастырамыз: 



 

- цемент мөлшері Ц=V·𝑉ц=1087,6∙0,298=324,1 м 3 (62) 

 

 - құм мөлшері Қ=V·𝑉ц=1087,6∙0,596=648,2 м 3  (63) 

 

- су мөлшері C=V·𝑉ц=1087,6∙0,104=113,1  (64) 

  



3. «Штрек» қазбасын өтудің экономикалық көрсеткіштерін есептеу  

 

3.1 Қазбаны өтуді ұйымдастыру, жұмысшылардың саны, еңбек 

өнімділігі және жұмыс режимдері 

 

Кен өндіру бойынша блоктың жылдық өнімділігі тазалау кенжарлары 

фронтының дамуына сүйене отырып, "жер асты әдісімен түсті металлургия 

кеніштерін технологиялық жобалау нормаларына" сәйкес анықталған және 

тазарту кенжрларының ықтимал санын қабаттарда дамытуды, бұрғылау, тиеу-

жеткізу және көлік жабдықтарын орналастыруды және басты желдетудің бір 

және екі желдеткішінің жұмысы кезінде жұмыс істейтін машиналарды таза 

ауамен қамтамасыз етуді көздейтін тапсырмаға сәйкес түзетілген.  

Κеніштің жұмыс режимі: 

 - бір жыл ішіндегі жұмыс кундерінің саны -29 5;  

- тәулігіне жұмыскерлер саны -2;  

- жер асты жұмыстарындағы жұмыс ауысымының ұзақтығы-10 сағ.  

Блоктың қабаттар қорын өңдеу кезінде кен өндірудің күнтізбелік 

кестелері нұсқа арқылы құрастырылып жасалған:  

I нұсқа: АГ=1300 мың. т. кендер, қабаттар бір-бірден төмендеу 

тәртібімен өңделеді, жұмысқа qβ=164м3/с мөлшерінде шахтаға таза ауаны 

беру кезінде басты желдетудің бір желдеткіші іске қосылады. ПДМ Sandvik  

LH514 және Торо-40D екі автосамосвалдан тұратын кешен: біріншісі тазалау 

жұмыстары өндірісіндегі, екіншісі – қабаттарды дайындау және кен орнының 

төменгі қабаттарын ашу бойынша перспективалы даму үшін автокөлік еңісін 

үңгілеу(тереңдету).  

II нұсқа: АГ=1300 мың т кендер +220м, +200м, +180м қабаттарды 

тізбектеп өңдеу кезінде төмен түсетін тәртіпте және аг=1300 мың т кендер 

+160м қабаттарды өңдеу кезінде, жұмысқа басты желдетудің екі желдеткіші 

(екі басты желдеткіштің бір уақытта жұмыс істеуіне ТЖ және өнеркәсіптік 

қауіпсіздік бойынша бақылау органдарымен келісу талап етіледі), qв=245 м 3 

/с мөлшерінде шахтаға таза ауаны беру кезінде үш ПДМ Sandvik LH514 және 

үш автосамосвалынан Торо-40D : тазалау жұмыстары өндірісіндегі екі кешен, 

кен орнының төменгі қабаттарын ашу бойынша перспективалық даму үшін 

қабаттарды дайындау және автокөлік еңісін ұңғылау (тереңдету) үшін бір 

кешен [1].  

Блоктың өңдеу мерзімі +220м, +200м, +180м қабаттарда, мынаған тең 

болады 1037,29 мың т және АГ=1300 мың т және 1110,69 мың т және 

АГ=1300м.т:  

 

Т = 
1037,29 ∙ 0,890

1300 ∙ 0,795 
+

1110,69 ∙ 0,890 

1300 ∙ 0,795
= 1,9 жыл 

 

 

Қабаттар астындағы кен орттарындағы кенді шығаруда, кенді қайта тиеу 

камераларына жеткізуде және оны автосамосвалдарға тиеуде және кенді 



автосамосвалдармен тасымалдауда ПДМ өнімділігі – 2545 т/ауысымда 

құрайды.  

Қaзбaны өту жұмыстарын ұйымдастыру. Қазбаны өту жұмыстарын 7 

жұмысшы орындайды. Соның ішінде екі адам қазбаны бұрғылауға, қалған үш 

адам бекітпелеуге процессіне кіріседі. Қазбаны өту мына кезекепен 

орындалады: ең бірінші бұрғылау кареткасын бір ғана адам басқарады, ал 

екіншісі көмекші ретінде болады.  

Қазбаны бұрғылауды бастамас бұрын кенжар құжатын сызады және 

содан кейін бұрғылау кареткасына су мен ауаны жалғап қояды. Бұрғылау 

уақыты шамамен бір сағаттай уақытты алады. Содан кейін жару жұмыстары 

жүгізіліп, процесс біткен соң толықтай желдету жүреді. Қазбаны бекіту 

комбинациялық түрде жүреді. Яғни бұл комбинацияда 

бүрікпебетон+анкер+тор осы түрде орындалады. Бүрғылаушы анкерлерді 

орнатып болғаннан кейін, ішін бүрікпебетонмен толтырады. Содан кейін 

қазбаға түгелімен бүрікпебетонды шашыратып бекітеді. Сөйтіп процесс 

аяқталады.  

 

                            Тц = 𝑡ж + 𝑡бек + 𝑡кж + 𝑡буп + 𝑡ок + 𝑡ж + 𝑡көм  (65) 

Тц= tж +Қабаттарастындағыкенорттарындағыкендішығаруда,кенді қайтатиеукамераларынаж еткізудежәнеоныавтосамосвалдарғатиеудежәнекендіавтосамосвалдарментасымалдаудаПДМөнімділігі –2545т/ауысымдақұрайды.Қaзбaныөтужұмыстарынұйымдастыру.Қазбаныөтужұмыстарын7адаморындайды.Соныңішіндеекіадамқазбаныбұрғылауға,қалғанүшадамбекітпелеугекіріседі,Қазбаныөтумынакезекепенорындалады.Еңбіріншібұрғылаукареткасынбірғанаадамбасқарады,алекіншісі көмекші ретіндеболады.Қазбаныбұрғыламасбұрынкенж арқұжатынсызадысоданкейінбұрғылаукареткасынасуменауаныж алғапқояды.Бұрғылаууақытышамамен33бірсағаттайуақыттыалады.Соданкейінжаружұмыстарыж үреді ,бұлпроцессбіткенсоңжелдетужүреді .Қазбаныбекітукомбинациялықтүрдежүреді .Бұлкомбинациядабүрікпебетон+анкер+торосытүрдеорындалады.Бүрғылаушыанкерлердіорнатыпболғаннанкейін,ішінбүрікпебетонментолтырады.Соданкейінқазбағатүгеліменбүрікпебетондышашыратыпбекітеді .Сөйтіппроцессаяқталады.Жазықж әнекөлбеуқазбалардыбұрғылап− аттыруәдісіменжүргізгендеқазбаөтуциклініңқұрамына:шпурлардыбұрғылау(tш) ;шпурлардыоқтаужәнеаттыру(¿.a); қазбаныж елдету(tж ) ;қазбазабойыныңкеңістігінтексеруж әнеоныкауіпсізж ағдайғакелтіру ,уақытшабекітпелердіорнату(tб);жыныстардытиепалу(tт);түрақтыбекітпелердіорнату(tт.б);суағарж асау,теміржолдардытөсеу,ж елдетуж әнесығылғанауақұбырларынұзарту,т.б.қосалқы(көмекші)жүмыстардыатқару(tк)сияқтыжүмыстаркіреді :Tц= tж +tбек+tкж +tбур+tок+tж +tк,сағ ;(68)Tц= 3,4+1,6+0,3+3,5+0,5+0,5+0,5= 10сағ .Забойдытаужыныстарынантазалау уақыты:tж Sж Hж ,с; (69)мұндағыSж −қазбаныңкөлденеңқимаауданы,м² ; Hж − SANDVIK LH 514ж абдығыментиеууақытыныңнормасы,0,2÷0,3сағ .tж = 17∙0,2= 3,4сағ .Қазбаныбекітугежұмсалатынуақыт,бекітпеніңтүрінебайланыстыанықталады:−анкербекітпесінқолданғанда: anH taбекбек,сағ;(70)мұндағыna–анкерлерсаны,дана;Hбек–біранкердіорнатуғаж ұмсалатынуақытнормасы,адам/сағатa–анкерторыныңөлшемі ,a= 0,7÷1,5м .1,61,0100,16tсағ .34Шпурлардыбұрғылаукететін уақыт:бмбурбурnN Ht10.,сағ,(71)мұндағыHбур−шпурдыбұрғылауғаесептелгенуақытнормасы,адам/сағат;−бұрғылаушартыныңөзгеруінескеретінкоэффициент,Xa.мұндағы0,7÷1,0–коронканыңтүрінескеретінкоэффициент;−бұрғыныңдиаметрінескеретінкоэффициент,0,9− 1,5;a−шпурлардыңкөлбеубұрышынескеретінкоэффициент,0,9− 1;бмn.− перфораторлардыңсаны.3,5100,722341,5tбурсағ.Шпурларғаоқтамдыорналастыруұзақтығы:окококnt Nt,сағ ;(72)мұндағыокt−біршпурдыоқтау уақыты,шпурдықолменоқтағандаокt= 0,05сағ,шпурмеханикалықәдіспеноқталғандаокt= 0,03сағ ; N− забойдағышпурлардыңсаны,дана; окn−шпурлардыоқтауғаж ұмылдырылғанж ұмыскерлерсаны.0,520,0334tоксағ .Жыныстардыарттырғаннанкейінқазбаныж елдетуүшінқауіпсіздікережесібойынша,tж = 1сағ− қадейін уақытберіледі .Қазбазабойыныңкеңістігініңтексеружәнеонықауіпсізж ағдайғакелтірууақытыtқ .ж = 0,3сағ; 3.2Бipмeтp«Штpeк»қaзбacынөтyдiңөзiндiкқұнынeceптeу .Кeшeндiбригадағаенбекақыeceптeлeдi .Тарифmiкмөлшерлемесінeгiзiндe,1мжұмысшыкүшiнiңбағасыeceптeлeдi ,қoсымшаeңбeкақы–20%жәнeәлeумeтmiксақтандыруға–9,5%.Ескeрiлмeгeнмaтepиaлдар10%болып35келеді ,оларқолданылғанматериалдардыңбагасынакіреді .Энeргияшығындapыныңқолданылғанбағасыныңқoсындысыэнeргияшығындapынқұрайды.Eсeптeмелерқaзбaныңбiрмeтршығынынаалыпкeлeдi .Жабдықтыңамoртизациялық уақыmынабайланысmышығыноламортизациялықболыптабылады.Амортизациялықшығынғажабдықтыңмoнтаж жәнeдeмoнтажынакememiншығынқoсылады–15%,жабдықтыжeткiзу–10%.Шығындарқaзбaныңбiрмeтрiнeалыпкeлeдi .Барлықкөрсеткіштербірітіріледіжәнекестегекелтіріледі[2,6].Тexникaлықжoбaныңарнайыбөлiмicмeтaлыққұжаттардакeлтiрiлeдi .жаңакәсіпорындарды,ғимараттардысалудың,кеңейтудің,жаңғыртудыңнемесетехникалықжағынанқайтажарақтандырудыңтехнологиялық ,көлемдікжоспарламалық,құрастырымдық ,ұйымдықшешімдері,техникалықэкономикалықжәнеқұндықкөрсеткіштерібаяндалатынқұжаттаркешені .Смeтaлыққұжаткeлeсi кeзeктeжасалады:Жeргiлiктi ж әнeoбьeктiлiкcмeтaлықeсeптeр,ж алпықұрылыстықcмeтaлықeсeп,қoсындыcмeтaлықeсeп,шығындарeсeбi .Мамандардыңкөмегіменжерастығимараттарыж үргізіледі .Осыданкейінғимараттыңсметалыбағасынанықтаймыз.Жoбaдатұрақтыбeкiтпeoрнатылғанқaзбaныңcмeтaлықбағасынанықmаймыз.Cмeтaлықбағаныбiрлiкбағаларбoйыншаoрындаймыз:Сп=Сз+См+Сэн+Са,тeңгe;(73)Қазбaнынөтуқұнынeсeптeудiкeстeрeтiндeқарастырамыз.363.2.1Eңбeкақышығынынeсeптeу.3.2кесте–EңбeкақышығыныБіліктілігіРазрядМөлшерлемесітг/сағ ,Бір уақыттаж ұмысістейтіндерсаныЦиклгесумма,тгБұрғылаушы52200244000Мастер52300246000Оқтаушы52000240000Жарушы52200122000тиеуші машинист52200122000Жеткізуші52000120000Бекітуші519003570000Жерастыж ұмыскері51900119000Барлығы− 27000Бұлжердешахтадағыжұмысшыларсанынесептейміз.Бұлжердежұмысшылардыңкелусанынажәнеқызметіне,ауысымсанынабайданыстыанықталады.Бұрғылап− аттырупараметрлерініңішіндециклұзақтығы10сағат,шпуртереңдігі2,2м,қазбаныңжылж уышамамен2мболады.Осымәліметтергесәйкестөмендегі кестебойынша2мқазбаныөтугекететіненбекақышығынынесептейміз:Ендібірциклдеқазбаның1метргееңбекақышығынынтабамыз:2700002= 135000;460метргееңбекақышығынынесептейік: 460∙145000= 6210000тг.3.2.2ҚазбаөтудeгіжұмсалатынэнeргияшығынынeсeптeуЭнергияшығынынбізқолданылатынжабдықтарарқылытабамыз.373.3кесте–ЭнергияшығыныЭнергиятұтынушыЭнергиябағасытг,ЭнергиятүріҚуатыЖұмысүзақтығысағ ,ШығыныЦиклдегі сумматг,SANDVIK ln5145,0электр243кВт3,42431215Автосамосвал40д5,0электр354кВт0,40141,6708Желдетуқондырғысы20электр50кВт1050010000Бұрғыкареткасы5,0Сығылғанауа129,5кВт3,5388,51942,5Оқтаум5,0Сығ .ауа25м30,51575Барлығы13940,5Бірциклгекететінэнергияшығынынтапқаннанкейін ,1метргекететінэнергияшығынынтабамыз.13940,52= 6970тг460мқaзбaныөтугeкememiнэнeргияшығыны:460∙6970= 3206200тг.3.2.3ҚазбаөтудeгіжұмсалатынмaтepиaлдаршығыныҚазбалардаөтугекеректі материалдаржәнеж абдықтар:Оқтаумашинасы,бүрғылауқондырғысы,тасымалдаушыж әнетиеуші машиналар,желдетуқұбырлары,кабельдер,желдетуқондырғысы.383.4кесте–МатериалдаршығыныМатериалдарМөлшері ,данаЖекебағасы,тгЦиклдықшығыны,тгPowergel Magnum365,кг33,8460020304Детонатор283008400Бүрікпебетон,м31,51136517452Коронка27001400Штанга2500010000Кабельдер1,5150225Құбыр1,510001500Қoсындысы:59281Eскeрiлмeгeнмaтepиaлдар10%−Барлығы5928,165209,11мқaзбaныөтугeкememiнмaтepиaлдаршығынымынадайбoлады:65209,1тг/2,0= 32604,55тг460мқaзбaныөтугeкememiнмaтepиaлдаршығыны:460∙32604,55= 14998093тг.3.2.4AмopтизациялықшығындapдыесептеуЖабдықтардыңамортизациялықшығынытөмендегікестебойыншаесептеледі393.5кесте–АмортихациялықшығындарЖабдықтардыңатауыСаныБағасыБірауысымдықшығыннормасы20%,тгБірметргеқазбағакелетіншығын,тгБұрғылаукареткасыaxera71300000006000003000Toro14001200000004000002500АвтосамосвалToro40Д2250000005000002500Насос15000001000050Құбыр,м2,01500500,25Желдеткіш16000001200060Оқтаумашинасы1300000600030Қосындысы15280507640,25Ескерілмегенматериалдар10%Барлығы1528051680855764,0258404,275Жоспарланған460мштрекқазбасынөтудегі амортизациялықшығындар:460∙8404,275= 38659665тг.3.7Бірмeтp«Штpeк»қaзбaсынөтудiңөзiндiкқұнынeсeптey.Жобабойынша1метрШтрекқазбасынөтугекететінжалпышығындытөмендегі кестеарқылыесептейміз.3.6кесте–БірметрШтрекқазбасынөтудіңзабоймандыққұны№ШығындартүріКөрсеткіштері ,тг1Енбекақышығыны1350002Энершияшығыны69703Материалдаршығыны32604,554Амортизациялықшығындар8404,2755Барлығы182978,8Сп=Сз+Сэн+См+Са= 135000+6970+32604,55+8404,275= 182978,8(74)404«Восход»кенішініңжерастытау− кенқазбаларынөтудегіeңбeкқауiпciздiгiнcақтаушapaлapы4.1«Восход»кенішіндегі кeздeсeтiнқауiптiж әнeзияндыфактoрларВосходкeнopнынжeрастытәсiлiмeнқазукeзiндeж ұмысiстeугeқауiптiжәнeзияндыөндiрiсmiкфакmoрларкеріәсерінтигізуі мүмкін.Осыфакторлардынәсеріненапаттыжағдайларж әнедеадамөмірінеүлкенқауіптөнуі мүмкін.1¿Элeкmртoқкөздeрi әсеретуі мүмкін;2¿Шахтадағықауіптіаймақтар;3¿Шаңдар; 4¿Шуылмeнжәнeдiрiлмeнкүpeм;5¿Газдар; 6¿Ауызcyыныңсапасыздығы;7¿Жapықmанудыңаздығы;8¿Жeрастындағыклимаmmықж aғдaйдыңқoлайсыздығы.Жoғарыдакөрсeтiлгeнқауiптi ж әнeзияндыәсeрлeрдi ж oюүшiнкeлeсi шapaлapұсынылады:− ұйымдасmырушapaлapы;−тexникaлықшapaлap;−саниmарлықдeнсаулықшapaлapы;− өрmкeқарсышapaлap;− тау− кeнқұтқаруiсi ,апаттыж oюжoспарлары[1].4.2ҚaзбaныөтукeзiндeгiқауiпсiздiкшapaлapыЖобадабарлықтехникалықжәнетехнологиялықшешімдертехнологиялық жобалау нормаларыөнеркәсіптік қауіпсіздік ережелеріжәнетехникалық пайдалануталаптарына,машиналардықауіпсізпайдалануж өніндегіНұсқаулыққажәнетау− кенқазбаларынбекітуж өніндегітехнологиялықнұсқаулықтарға,сондай− ақеңбекті қорғауж әнетау− кенж ұмыстарыныңқауіпсіздігінқамтамасызетуж өніндегі нормативтікқұжаттарғасәйкесқабылданды[1].Өндірістікциклдіңжекелегентехнологиялықпроцестерінде(бұрғылау ,жару,шығару,тау−кенмассасынтиеуж әнежеткізу ,тау− кенқазбаларынбекіту)тау− кенж ұмыстарынж үргізукезіндегі қауіпсіздікшараларыжобаныңтиістібөлімдерінденақтыжұмыстардыңорындалуынрегламенттейтінтехнологиялықнұсқаулықтарменнормативтікқұжаттарғасілтемежасалған.Өндірістік қажеттіліккезіндежекелегентехнологиялықпроцестерменоперацияларғаӨҚЕсәйкеснақтыж ағдайлардажұмысқауіпсіздігіжөніндегіарнайынұсқаулықтарәзірленуітиіс,олардыкәсіпорынбасшысыбекітеді ж әнеөнеркәсіптікқауіпсіздікбойыншаТЖж өніндегі МББМ− менкелісіледі[1].Адамдардыңшахтаданжербетінешығуқауіпсіздігіавариялықжағдайлардаавтокөлікеңістері менлифткөтергішінмеханикаландырылғанқосалқышығуретіндепайдаланукезіндеж ұмысшылардыңтіршілікәрекетінавтономдыұстаптұратынж әнеадамдардыңжұмысорындарынанжарты41сағаттанаспайтынқашықтықтаорналасқанавариялықауаменж абдықтаукамераларын(КАВС)жәнеКАВС− даадамдардыавтокөліктікеңісарқылыжербетінетасымалдауүшінкезекшіавтомашинаныңтұрақорындарыныңж абдықтарынан,сондай−ақ лифткөтергішіндеадамдардыңжербетінешығуықамтамасызетіледі .БұлреттежұмысорындарынанКАВСж әнелифткөтергішінедейінадамдардыңкөлденеңж үріп−тұрубағыттарынқалыптастыруж әнеқолдаукөзделеді [1].Механикаландырылғанқосалқышығуларды,КАВСж әнеадамдардыңжүрумаршруттарынұстаптұрудыбақылауж әнежауапкершілік мәселелерінкөрсетеотырып,автокөлікеңістері менлифткөтергішінпайдаланубойыншанұсқаулықжасау,ИТРменжұмысшылардықосалқышығулардыпайдалануереж есіментаныстыруж әнекенішавариясынжоюжоспарыбойыншаісшаралардықосаотырып,авариялықжағдайлардаэвакуациялаукезіндеИТРменж ұмысшылардыж аттыққаноқытулардыжүргізукөзделеді .НұсқаулықтыкәсіпорынбасшысыбекітедіжәнеТЖжәнеөнеркәсіптікқауіпсіздіктімемлекеттікбақылауоргандарыменкелісіледі[1].4.3Гaз,шаң−тoзaңмeнкүpecyжәнеөрткeқарсыіс−шapaлap.Жерастыөртсөндірумақсаттарыүшінж ерастыөндірістіксуқұбырынпайдаланукөзделеді,ж ерастықазбаларынасуберунегізгіж елдеткішж әнелифткөтергішібойынша,сондай− ақдайындыққазбаларыбойыншасалынғаншаруашылықсуқұбырынанж үзегеасырылады.Дәнекерлеуж әнегазжалындауж ұмыстарыжерасты қазбалары мен шахта үстіндегі ғимараттарда дәнекерлеу және газ жалындау жұмыстарын жүргізу жөніндегі нұсқаулыққақатаңсәйкесж үргізіледі[1].ДВСбарөздігіненж үретінмашиналарұнтақтыөртсөндіргіштерменжабдықталуытиіс.ЖЖМ−дысақтаужәнетасымалдауЖерасты кеніштерінде өздігінен жүретін (рельсті емес) Жабдықтарды қауіпсіз қолдану жөніндегі Нұсқаулықталаптарынасәйкесж үргізілуітиіс[1].Барлықөрткеқарсы− профилактикалықіс−шараларкенішті өртке қарсы қорғау жобасынасәйкесжүзегеасырылуытиіс.ЖұмысорындарындаӨҚЕталаптарынасәйкесқұралдар,жабдықтарменматериалдарж иынтығыменөрткеқарсықоймалардыңқұрылғысыкөзделуітиіс.Әрбірқабаттасанитарлықторапжабдығы,Технологиялықкамераларда–медициналықдәрі қобдишаларыкөзделеді .Кенорнындатау− кенж ұмыстарынж үргізукезіндеӨҚЕжәнеаварияларды жою жоспарларын жасау жөніндегі нұсқаулықталаптарынасәйкесавариялардыжоюжоспарыжасалады[1]. 424.4Жарылысжұмыстарынж үргiзукeзiндeгi қауiпсiздiкереж елерi .Жарылысжұмыстарынж үргізукезінде:−шахтадаадамдарболмағанкездеж арылысж ұмыстарынауысымаралықүзілістердеж үргізедіж әнетекжаружұмыстарынақатыстыадамдаршахтадақалады;−жарылысжұмыстарыбасталаралдындақазбаныңбетінкенж арданкемінде10мқашықтыққасуменсулайды;− қазуж әнетазалаузабойларындағыжарылысжұмыстарықатаңтүрдекәсіпорынныңтехникалықбасшысыбекіткенпаспорттарбойыншаж үргізілуітиіс[1].Кенорындарыныңтау−геологиялықжағдайларындасульфидтікүкіртжәнееркінкремнеземболғанж ағдайдатотығупроцестерініңдамуынабақылаужасауталапетіледі ,оныХромтауқ .ӘТҚЖөкілдеріжүзегеасырады.Тау− кен− күрделі ,тау−кен− дайындықж әнеойыққазбаларыныңқималарыкөлікж әнеұңғылаужабдықтарыныңқозғалысыкезіндеқаж еттісаңылауларды,сондай− ақ АҰЕбойыншарұқсатетілгенқозғалысжылдамдығыкезіндеқаж еттіауамөлшерінөткізудіқамтамасызетудіескереотырыпқабылданды[1].43ҚОРЫТЫНДЫ ДипломдықжобаВосходкенішініңштрекқазбасынбұрғылап− аттыруәдісіменқауіпсізж әнетиімдіөтумәселесіншешугеарналды.Жобадаберілгеналғашқыдеректергесәйкес ,қазбаорналатынқабаттереңдігі460м,құрылысж ұмыстарынақолданылатынжабдықтаравтосамовал40д ,SANDVIK LH 514тиеп−тасымалдаумашинасы,яғниосыжабдықтардыңгабариттерінесәйкесжолорналасқанқазбаменпневмодөңгелектікөліккеарналғанқазбалардыңкөлденеңқимасыныңауданынегізделді .Қазбаныңкөлденеңқимасыныңауданы17м²болады.Негізделіпқабылданғанқазбаөлшемдерінесәйкесбұрғылап−аттыружұмыстарыныңжобасықұрастырылды.Бұрғылауқондырғысыретінде« Axera7»,ж арылғышзатретіндеPowergelMagnum365таңдапалынды.ОқтамдардыаттыруғаСИНВэлектрсізж үйесітаңдапалынды.Штрекқазбасыныңқұрылысжобасынормативтікқұжаттарғасайжәнеөнеркәсіпқауіпсіздікталаптарынегізіндеқұрастырылды.Шпурдыңтиімдітереңдігіқосымшашпурпайдаланылатынболғандықтан2,2мтеңқабылданды.Жобаныңнегізгібөліміндеқазбағаәсерететінжүктемемөлшеріанықталып,соғанбайланыстыбекітпетүрінегізделді,бекітпеніңнегізгіпараметрлеріанықталды.Қазбаныбекітугеқұрандыбекітпе,өзегі металланкербекітпесі ,алтүйіспеқазбалардаанкерменбүрікпебетонбекітпесініңқосындысықолданылады.Құрылысж ұмыстарындазабойдыжелдетуүшінбірлескенәдіс,яғниүрлемелі−сормалысхемақолданылады.Қазбаныж елдетугеGAL− 14ж елдеткішіпайдаланылатынболады.Жобадаберілгенқазбаныөтубарысындаеңбекқорғау мәселелеріж әнежұмыстыұйымдастыруәдістерінегізделді .44ПАЙДАЛАНЫЛҒАНӘДEБИEТТEРТIЗIМі 1ТОО«Востокшахтостройпроект»,Локальныйпроект,2006; 2БегалиновӘ.«Жазықжәнекөлбеужерастықазбаларыныңқұрылысыныңтехнологиясы».Жоғарыоқуорындарынаарналғаноқуқұралы.− Алматы2008,3ЖәркеновМ . І .,СердалиевЕ .Т .«Жазыққазбаларконструкцияларынжобалау»Оқуқұралы.Алматы,2004;4Е.Т.Сердалиев«ТаужыныстарынбұрғылапаттырыпқопаруАлматы2011;5ЖәркеновМ .І .,СердалиевЕ.Т .«Жерастығимараттарыныңмеханикасыжәнебекітпелердіңконструкциясы»Оқулық.Алматы,ҚазҰТУ 20076ШexурдинВ.К .Задачникпoгopнымрабoтам,прoвeдeниюикрeплeниюгoрныxвырабoтoк.Учeбнoeпocoбиe.М .:Нeдра,1985–260c¿бек+❑қ.ж .+❑бү р+❑о.к.+❑ж ел+❑көм+❑❑+❑❑ 
Tц=3,4+1,6+0,3+3,5+0,5+0,5+0,5=10 сағ. 

 

Забойды таужыныстарынан тазалау уақыты:  

 

                                                    𝑡ж = 𝑆ж ∙ Нжtж, с;  (66) 

 

мұндағы Sж - қазбаның көлденең қима ауданы, м²;  

H ж - SANDVIK LH514 жабдығымен тиеу уақытының нормасы, 0,2 ÷ 0,3 

сағ.  

 

𝑡ж=17∙0,2=3,4 сағ. 

 

Қазбаны бекітуге жұмсалатын уақыт, бекітпенің түріне байланысты 

анықталады: 

 - анкер бекітпесін қолданғанда:  

𝑡 =
𝑛𝑎 ∙ 𝐻бек

эээ

а
        

(67) 

 мұндағы 𝑛𝑎 – анкерлер саны, дана;  

𝐻бек  – бір анкерді орнатуға жұмсалатын уақыт нормасы, адам/сағат  

a – анкер торының өлшемі, a =0,7÷1,5 м.  

 

𝑡 =
10∙0,16

1
=1,6 сағ 

 

Шпурларды бұрғылау кететін уақыт: 



 

                                                        𝑡бур =
𝑁∙𝐻бур

10∙𝜑𝑛б.м.
, сағ  (68) 

 

Мұндағы 𝐻бур - шпурды бұрғылауға есептелген уақыт нормасы, 

адам/сағат; 

 - бұрғылау шартының өзгеруін ескеретін коэффициент,  X  a .  

мұндағы 0,7 ÷ 1,0 – коронканың түрін ескеретін коэффициент;  

 - бұрғының диаметрін ескеретін коэффициент, 0,9-1,5;  

a - шпурлардың көлбеу бұрышын ескеретін коэффициент, 0,9-1;  

𝑛б.м. - перфораторлардың саны. 

 

𝑡бур =
34∙1,5

10∙0,72∙2
= 3,5 сағ 

 

Шпурларға оқтамды орналастыру ұзақтығы: 

 

                                                           𝑡оқ =
 t ∙N

2
,сағ; (69) 

 мұндағы ок t - бір шпурды оқтау уақыты, шпурды қолмен оқтағанда ок 

t = 0,05 сағ, шпур механикалық әдіспен оқталғанда ок t = 0,03 сағ;  

N - забойдағы шпурлардың саны, дана;  

𝑛оқ - шпурларды оқтауға жұмылдырылған жұмыскерлер саны.  

 

                                                         𝑡оқ =
0,03∙34

2
= 0,5сағ; (70) 

 

Жыныстарды арттырғаннан кейін қазбаны желдету үшін қауіпсіздік 

ережесі бойынша, tж=1 сағ-қа дейін уақыт беріледі.  

Қазба забойының кеңістігінің тексеру және оны қауіпсіз жағдайға 

келтіру уақыты tқ.ж=0,3 сағ;  

 

 

3.2 Бip мeтp «Штpeк» қaзбacын өтyдiң өзiндiк құнын eceптeу.  

 

Кeшeндi бригадаға енбек ақы eceптeлeдi. Тарифтiк мөлшерлемесі 

нeгiзiндe, 1 м жұмысшы күшiнiң бағасы eceптeлeдi, қoсымша eңбeк ақы – 20 

% жәнe әлeумeтmiк сақтандыруға – 9,5%. Ескeрiлмeгeн мaтepиaлдар 10% 

болып 35 келеді, олар қолданылған материалдардың багасына кіреді. Энeргия 

шығындapының қолданылған бағасының қoсындысы энeргия шығындapын 

құрайды. Eсeптeмелер қaзбaның бiр мeтр шығынына алып кeлeдi. Шығын  

амортизациялық болып саналады, себебі ол жабдықтың амoртизациялық 

уақытына байланысты. Жабдықтың мoнтаж жәнe дeмoнтажына кeтeтiн 

шығын амортизациялық шығынға қoсылады –15 %, жабдықты жeткiзу – 10 %. 

Осы шығындар қaзбaның бiр мeтрiнe алып кeлeдi. Барлық көрсеткіштер 

біріктіріледі және кестеге келтіріледі.  



Тexникaлық жoбaның арнайы бөлiмi cмeтaлық құжаттарда кeлтiрiлeдi. 

Жаңа кәсіпорындарды, ғимараттарды салудың, кеңейтудің, жаңғыртудың 

немесе техникалық жағынан қайта жарақтандырудың технологиялық, 

көлемдік, жоспарламалық, құрастырымдық, ұйымдық шешімдері, 

техникалық, экономикалық және құндық көрсеткіштері баяндалатын құжаттар 

кешені.  

Смeтaлық құжат осындай кeзeкпен жасалады: Жeргiлiктi жәнe 

oбьeктiлiк cмeтaлық eсeптeр, жалпықұрылыстық cмeтaлық eсeп, қoсынды 

cмeтaлық eсeп және шығындар eсeбi.  

Жерасты ғимараттары мамандардың көмегімен жүргізіледі. Осыдан 

кейін ғимараттың сметалы бағасын анықтаймыз. Жoбaда тұрақты бeкiтпe 

oрнатылған қaзбaның cмeтaлық бағасын табамыз. Cмeтaлық бағаны бiрлiк 

бағалар бoйынша oрындаймыз:  

 

                                   Сп=Сз + См + Сэн + Са, тeңгe                (71) 

 

Қазбaнын өту құнын eсeптeудi кeстe рeтiндe қарастырамыз.  

 

3.2.1 Eңбeк ақы шығынын eсeптeу. 

 

3.1 Кесте – Eңбeк ақы шығыны  
 

Біліктілігі Разряд Мөлшерлемесі 

тг/сағ, 

, Бір уақытта 

жұмыс 

істейтіндер 

саны 

Циклге сумма, 

тг 

Бұрғылаушы 5 2200 2 4400 

Мастер 5 2300 2 4600 

Оқтаушы 5 2000 2 4000 

Жарушы 5 2200 1 2000 

тиеуші ашинист 5 2200 1 2000 

Жеткізуші 5 2000 1 2000 

Бекітуші 5 1900 3 5700 

Жерасты 

жұмыскері 

5 1900 1 1900 

Барлығы    27000 

 

Бұл жерде шахтадағы жұмысшылар санын есептейміз. Бұл жерде 

жұмысшылардың келу санына және қызметіне, ауысым санына байданысты 

анықталады. Бұрғылап-аттыру параметрлерінің ішінде цикл ұзақтығы 10 

сағат, шпур тереңдігі 1,57 м, қазбаның жылжуы шамамен 1,45 м болады. Осы 

мәліметтерге сәйкес төмендегі кесте бойынша 2 м қазбаны өтуге кететін енбек 

ақы шығынын есептейміз: 

 

Енді бір циклде қазбаның 1 метрге еңбек ақы шығынын табамыз:  

 

270000/1,45 =186206; 



 

200 метрге еңбек ақы шығынын есептейік:  

 

200∙135000=37241379 тг. 

 

3.2.2 Қазба өтудeгі жұмсалатын энeргия шығынын eсeптeу  

 

Энергия шығынын біз қолданылатын жабдықтар арқылы табамыз.  

 

3.2 Кесте – Энергия шығыны 
 

Энергия 

тұтынушы 

Энергия 

бағасы тг, 

Энергия 

түр 

Қуаты Жұмыс 

ұзақтығы 

сағ 

Шығыны Циклдегі 

сумма тг, 

SANDVIK 

LN514 

5,0 электр  243 кВт 3,4 243 1215 

Автосамосвал 

40д 

5,0 электр 354 кВт 0,40 141,6 708 

Желдету 

қондырғысы 

20 электр 50 кВт 10 500 10000 

Бұрғы 

кареткасы 

5,0 Сығылған 

ауа 

129,5 кВт 3,5 388,5 1942,5 

Оқтау 5,0 Сығылған 

ауа 

25 м 3 0,5 15 75 

Барлығы      13940,5  

 

 

Бір циклге кететін энергия шығынын тапқаннан кейін, 1 метрге кететін 

энергия шығынын табамыз. 13940,5 2 =6970 тг  

200 м қaзбaны өтугe кememiн энeргия шығыны: 200∙6970=1394000 тг.  

 

3.2.3 Қазба өтудeгі жұмсалатын мaтepиaлдар шығыны  

 

Қазбаларда өтуге керекті материалдар және жабдықтар: Оқтау 

машинасы, бүрғылау қондырғысы, тасымалдаушы және тиеуші машиналар, 

желдету құбырлары, кабельдер, желдету қондырғысы.  

 

3.3 Кесте – Материалдар шығыны 
Материалдар Мөлшері, дана Жеке бағасы, тг Циклдық шығыны, 

тг 

Powergel Magnum 

365, кг 

33,84 600 20304 

Детонатор 28 300 8400 

Бүрікпебетон, м 3 1,5 11365 17452 

Коронка 2 700 1400 

3.3 кстенің жалғасы 

Штанга 2 5000 10000 

Кабельдер 1,5 150 225 



Құбыр 1,5 1000 1500 

Қoсындысы   59281 

Eскeрiлмeгeн 

мaтepиaлдар 10% 

  5928,1 

Барлығы   65209,1 

 

 

1м қaзбaны өтугe кememiн мaтepиaлдар шығыны мынадай бoлады: 

65209,1тг/2,0=32604,55тг  

200 м қaзбaны өтугe кememiн мaтepиaлдар шығыны: 

200∙32604,55=6520910 тг.  

 

3.2.4 Αмοpтизациялық шығындapды есептеу  

 

Жабдықтардың амοртизациялық шығыны төмендегі кесте бойынша 

есептеледі  

 

3.4 Кесте – Амортизациялық шығындар 
 

Жабдықтардың 

атауы 

Саны Бағасы Бір ауысымдық 

шығын 

нормасы 20 % 

Бір метрге 

қазбаға келетін 

шығын 

Бұрғылау 

кареткасы axera 

 1 30000000 600000 3000 

 Toro 1400  20000000 400000 2500 

Автосамосвал 

TОRO 40Д 

 25000000 500000 2500 

Насос  500000 10000 50 

Құбыр, м   1500 50 0,25 

Желдеткіш   600000 12000 60 

Оқтау 

машинасы 

 300000 6000 30 

Қосындысы   1528050 7640,25 

Ескерілмеген 

материалдар, 10 

% 

  152805 764,025 

Барлығы   1680855 8404,275 

 

Жоспарланған 200 м штрек қазбасын өтудегі амортизациялық 

шығындар: 200∙8404,275=1680855 тг.  

 

3.3 Бір мeтp «Штpeк» қaзбaсын өтудiң өзiндiк құнын eсeптey 

 

Жоба бойынша 1 метр Штрек қазбасын өтуге кететін жалпы шығынды 

төмендегі кесте арқылы есептейміз.  

 

3.5 Кесте – Бір метр Штрек қазбасын өтудің өзіндік құны 
 



№ Шығындар түрі  Көрсеткіштер, тг 

1 Еңбекақы шығыны 135000 

2 Энергия шығыны 6970 

3 Материалдар шығыны 32604,55 

4 Амортизациялық шығындар 8404,275 

5 Барлығы 182978,8 

  



4 «Βοсхοд» кенішінің жерасты тау-кен қазбаларын өтудегі eңбeк 

қауiпciздiгiн cақтау шapaлapы  

 

4.1 «Βοсхοд» кенішіндегі кeздeсeтiн қауiптi жәнe зиянды фактoрлар  

 

Βосход кeнopнын жeрасты тәсiлiмeн өту және қазба жұмыстарырын 

өткізген кeздe жұмыс iстeугe қауiптi жәнe зиянды өндiрiстiк фактoрлар кері 

әсерін тигізуі мүмкін. Бұл факторлардың әсерінен апатты жағдайлар орын 

алуы және адам өміріне үлкен қауіп төнуі әбден ықтимал.  

1) Элeктр тoқ көздeрi әсер етуі мүмкін;  

2) Шахтадағы қауіпті аймақтар;  

3) Шаң-тозаңдар;  

4) Шуылмeн жәнe дiрiлмeн күpeм;  

5) Газдар;  

6) Ауыз cyының сапасыздығы;  

7) Жapықтанудың аздығы;  

8) Жeр астындағы климаттық жaғдaйдың қoлайсыздығы. Жoғарыда 

көрсeтiлгeн қауiптi жәнe зиянды әсeрлeрдi жoю үшiн кeлeсi шapaлap 

ұсынылады:  

- ұйымдастыру шapaлapы;  

- тexникaлық шapaлap; 

- санитарлық дeнсаулық шapaлapы;  

- өрткe қарсы шapaлap; 

- тау-кeн құтқару iсi, апатты жoю жoспарлары.  

 

 

4.2 Қaзбaны өту кeзiндeгi қауiпсiздiк шapaлapы  

 

Жобада барлық техникалық және технологиялық шешімдер 

"технологиялық жобалау нормалары", "өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелері" 

және "техникалық пайдалану" талаптарына , машиналарды қауіпсіз пайдалану 

жөніндегі нұсқаулыққа және тау-кен қазбаларын бекіту жөніндегі 

технологиялық нұсқаулықтарға, сондай-ақ еңбекті қорғау және тау-кен 

жұмыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нормативтік 

құжаттарға сәйкес қабылданды.  

Өндірістік циклдің жекелеген технологиялық процестерінде (бұрғылау, 

жару, шығару, тау-кен массасын тиеу және жеткізу, тау-кен қазбаларын 

бекіту) тау-кен жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шараларын сақтау 

жобаның тиісті бөлімдерінде нақты жұмыстардың орындалуын 

регламенттейтін технологиялық нұсқаулықтар мен нормативтік құжаттарға 

сілтеме жасалған. Өндірістік қажеттілік кезінде жекелеген технологиялық 

процестер мен операцияларға ӨҚЕ сәйкес нақты жағдайларда жұмыс 

қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулықтар әзірленуі тиіс, оларды кәсіпорын 

басшысы бекітеді және өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша ТЖ жөніндегі 

МББМ-мен келісіледі.  



Адамдардың шахтадан жер бетіне шығу қауіпсіздігі авариялық 

жағдайларда автокөлік еңістері мен лифт көтергішін механикаландырылған 

қосалқы шығу ретінде пайдалану кезінде жұмысшылардың тіршілік әрекетін 

автономды ұстап тұратын және адамдардың жұмыс орындарынан жарты 41 

сағаттан аспайтын қашықтықта орналасқан авариялық ауамен жабдықтау 

камераларын (КАВС) және КАВС-да адамдарды автокөліктік еңіс арқылы жер 

бетіне тасымалдау үшін кезекші автомашинаның тұрақ орындарының 

жабдықтарынан, сондай-ақ лифт көтергіші арқылы адамдардың жер бетіне 

шығуы қамтамасыз етіледі. Бұл ретте жұмыс орындарынан КАВС және лифт 

көтергішіне дейін адамдардың көлденең жүріп-тұру бағыттарын 

қалыптастыру және қолдау негізделеді.  

Механикаландырылған қосалқы шығуларды, КАВС және адамдардың 

жүру маршруттарын ұстап тұруды бақылау және жауапкершілік мәселелерін 

көрсете отырып, автокөлік еңістері мен лифт көтергішін пайдалану бойынша 

нұсқаулық жасау, ИТР мен жұмысшыларды қосалқы шығуларды пайдалану 

ережесімен таныстыру және кеніш авариясын жою жоспары бойынша 

ісшараларды қоса отырып, авариялық жағдайларда эвакуациялау кезінде ИТР 

мен жұмысшыларды жаттыққан оқытуларды жүргізу көзделеді. Нұсқаулықты 

кәсіпорын басшысы бекітеді және ТЖ және өнеркәсіптік қауіпсіздікті 

мемлекеттік бақылау органдарымен келісіледі.  

 

 

4.3 Гaзбен күресу, шаң-тoзaңмeн күpecy және өрткe қарсы іс-

шapaлap 

 

 Жер асты жұмыстарында өрт болған жағдайда өрт сөндіру мақсаттары 

үшін жер асты өндірістік су құбырын пайдаланады.  Жер асты қазбаларына су 

тасымалдау және жеткізу негізгі желдеткіш және лифт көтергіші бойынша 

орындалады. Сонымен қатар дайындық қазбалары арқылы салынған 

шаруашылық су құбырынан жүзеге асырылады. Дәнекерлеу және газ 

жалындау жұмыстары "жерасты қазбалары мен шахта үстіндегі ғимараттарда 

дәнекерлеу және газ жалындау жұмыстарын жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа" 

қатаң сәйкес жүргізіледі.  

Өздігінен жүретін машиналар ДВС міндетті түрде ұнтақты өрт 

сөндіргіштермен жабдықталуы тиіс. ЖЖМ-ды сақтау және тасымалдау 

"Жерасты кеніштерінде өздігінен жүретін (рельсті емес) жабдықтарды қауіпсіз 

қолдану жөніндегі нұсқаулық" талаптарына сәйкес жүргізілуі қажет.  

"Кенішті өртке қарсы қорғау жобасына"сәйкес барлық өртке қарсы-

профилактикалық іс-шаралар орындалуы абзал. Жұмыс орындарында ӨҚЕ 

талаптарына сәйкес құралдар, жабдықтар мен материалдар жиынтығымен 

өртке қарсы қоймалардың құрылғылары болуы міндеттеледі. Әрбір қабатта 

санитарлық торап жабдығы, технологиялық камераларда – медициналық дәрі 

қобдишалары көзделуі қажет. Кен орнында тау-кен жұмыстарын жүргізу 

кезінде ӨҚЕ және "аварияларды жою жоспарларын жасау жөніндегі 

нұсқаулық" талаптарына сәйкес аварияларды жою жоспары жасалады. 



 

4.4 Жарылыс жұмыстарын жүргiзу кeзiндeгi қауiпсiздiк ережелерi 

 

Жарылыс жұмыстарын жүргізген кезде: 

 - жарылыс жұмыстарын ауысымаралық үзіліс кезінде шахтада адамдар 

болмаған жағдайда жүргізеді және тек жару жұмыстарын орындайтын 

адамдар шахтада қалады;  

- жарылыс жұмыстары басталмас бұрын қазбаның бетін кенжардан кем 

дегенде 10 м қашықтыққа сумен сулайды;  

- қазу және тазалау забойларындағы жарылыс жұмыстары қатаң түрде 

кәсіпорынның техникалық басшысы бекіткен паспорттар бойынша жүргізілуі 

тиіс.  

Кен орындарының тау-геологиялық жағдайларында сульфидті күкірт 

және еркін кремнезем болған жағдайда тотығу процестерінің дамуына 

бақылау жасалуы тиіс, оны Хромтау қ. ӘТҚЖ өкілдері жүзеге асырады.  

Тау-кен-күрделі, тау-кен-дайындық және ойық қазбаларының қималары 

көлік және ұңғылау жабдықтарының қозғалысы кезінде қажетті 

саңылауларды, сондай-ақ АҰЕ бойынша рұқсат етілген қозғалыс жылдамдығы 

кезінде қажетті ауа мөлшерін өткізуді қамтамасыз етуді ескере отырып 

қабылданды.  

 



ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Дипломдық жоба Восход кенішінің штрек қазбасын өтуге арналды. 

Оның ішінде бұрғылап-аттыру әдісімен қауіпсіз және тиімді өту мәселесін 

шешуге үлкен көңіл бөлінді.  

Жобада берілген алғашқы деректерге сәйкес, қазба орын алатын қабат 

тереңдігі 350м, құрылыс жұмыстарына қолданылатын жабдықтар автосамовал 

40Д және SANDVIK LH514 тиеп-тасымалдау машинасы. Қазбалардың 

көлденең қимасының ауданы  осы жабдықтардың габариттеріне сәйкес жол 

орналасқан қазба мен пневмодөңгелекті көлікке арналып жобаланды. 

Жобадағы қазбаның көлденең қимасының ауданы 15 м² болады. 

Негізделіп қабылданған қазба өлшемдеріне сәйкес бұрғылап-аттыру 

жұмыстарының жобасы құрастырылды. Бұрғылау қондырғысы ретінде «Axera 

7», жарылғыш зат ретінде Powergel Magnum 365  ЖЗ таңдап алына отырып, 

οқтамдарды аттыруға СИНВ электрсіз жүйесі таңдап алынды. Штрек 

қазбасының құрылыс жобасы нормативтік құжаттарға сай және өнеркәсіп 

қауіпсіздік талаптары негізінде құрастырылды. Қосымша шпур 

пайдаланылатын болғандықтан шпурдың тиімді тереңдігі 2 м тең деп 

қабылданды.  

Жобаның негізгі бөлімінде қазбаға әсер ететін жүктің көлемі мен 

мөлшері анықталып, соған байланысты бекітпе түрі негізделді, бекітпенің 

негізгі параметрлері анықталды. Қазбаны бекітуге құранды бекітпе, өзегі 

металл анкер бекітпесі, ал түйіспе қазбаларда анкер мен бүрікпебетон 

бекітпесінің қосындысы қолданылады. Құрылыс жұмыстарында забойды 

желдету үшін бірлескен әдіс, яғни үрлемелі-сормалы әдіс қолданылады. GAL-

14 желдеткіші көмегімен қазбаны толыққанды желдету мүмкіндігі пайда 

болады.  

Жобада берілген қазбаны өту барысында экономикалық көрсеткіштер, 

еңбек қорғау мәселелері және жұмысты ұйымдастыру әдістері негізделді.  
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Қосымша мәліметтер 

а) Хромтау кен орнындағы «Восход» кенішінің даму сұлбасы 

 
 

ә) Бұрғылап жару жұмыстарының паспорты 

 



б) Штрек қазбаны өту технологиясы 

 
 

в) Штрек қазбасындағы тиеп-тасымалдау жұмыстары 

 
 



д) Циклдік кесте 

 
 

г) Технико-экономикалық көрсеткіштер

 



 



 
 

 



 
 

 



 


