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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жобада Сілеті кен бӛлікшесінің геологиялық ерекшкліктері 

мен пайдалы қазбалардың таралуы баяндалады. Жобада жҧмыстар саты-

сатысымен жоспарланып, шешілуі кӛзделетін мәселелер айқындалған. Жалпы 

дипломдық жобаның негізгі мақсаты «Сілеті» кен бӛлікшесіне іздеу-бағалау 

сатысы бойынша жҧмыстарды жобалап С2 категориясы бойынша кҥтудегі 

қорларын Р1 категориясы бойынша болжамдық ресурстарды бағалау.  
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АННОТАЦИЯ 
 

В дипломном проекте излагаются геологические особенности и 

распределение полезных ископаемых Селетинского рудного участка. В проекте 

определены вопросы планируемых работ. Основной целью дипломного проекта 

является проектирование и оценка ожидаемых запасов по категории С2 и 

прогнозных ресурсов по категории Р1 на рудном участке " Селетинское». 
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ANOTATION 

 

The diploma project outlines the geological features of the Seletinsky Deposit 

and the distribution of minerals. The project defines the issues planned and solved 

with the stage of work. The main goal of the graduation project is the design and the 

estimated reserves of category C2 and prognostic resources of category P1 ore plot 

"Seletskoe". 
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КІРІСПЕ 

 

Әкімшілік тҧрғыдан жҧмыс учаскесі Ақмола облысының Ерейментау 

ауданында, Сілеті ӛзенінің орта ағысында геологиялық тҧрғыда N-43-134-В  

парағының солтҥстік-шығыс шегінде орналасқан (Қосымша А). 

Орографиялық тҧрғыдан алғанда аудан Селеті ӛзендері мен оның Шайтан-

Қарасу және Шилі ӛзендерінің аңғарларымен кесілген ҧсақ шоқылы болып 

келеді. 

Анықталған алтын кендері негізінен шӛгінді таужыныстарда таралған 

кварц желілерінде шоғырланған. Алтын негізінен пиритпен, арсенопиритпен 

байланысты және ӛте сирек сомтума сеппелер де анықтаған.  

Сілеті кенбілінімі іздеу жҧмыстарының нәтижесі бойынша оң бағаланып 

келесі саты бойынша жҧмыстарды жҥргізуді қажет етеді.  

Осы жоба менің дипломдық жобамның тақырыбы болып табылады, яғни 

Сілеті кенбілінімінде іздеу-бағалау жҧмыстарын жобалау. 

 Дипломдық жоба 7 бӛлімнен 23 беттік жазбадан, қолданылған әдебиеттер 

тізімі 13 атау. 
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1 АУДАН ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

1.1 Ауданның географиялық-экономикалық сипаттамасы 

 

Әкімшілік тҧрғыдан жҧмыс учаскесі Ақмола облысының Ерейментау 

ауданында, Сілеті ӛзенінің орта ағысы, геологиялық тҧрғыдан – N-43-134  

парағының солтҥстік-шығыс шегінде орналасқан (Қосымша А). 

Орографиялық тҧрғыдан алғанда аудан Селеті ӛзендері мен оның Шайтан-

Қарасу және Шилі ӛзендерінің алқаптарымен кесілген ҧсақ шоқылы болып 

келеді. 

Ауданның орталық және оңтҥстік-батыс бӛліктерінде, биік емес 

тӛбелердің жалпы фонында абсолюттік белгілері 324,9 м, 321,9 м (Ҥшанкӛл 

тауы.); 286,4 (Сайтанды тауы.) меридионалды және солтҥстік-шығыс 

бағыттарда созылған жеке тізбектер орналасқан. 

Ауданның солтҥстік-шығыс бӛлігінде бедер тегістелген. Гидрографиялық 

тор Сілеті ӛзені мен оның оң жақ саласы – Шайтан-Қарасу және Шилі 

ӛзендерімен сипатталған. Сілеті ӛзенінің алқабы іздеу алаңының батыс, 

солтҥстік-батыс шетінде ӛтеді. Сілеті ӛзенінің батыс жиегінің бойымен 

меридионалды бағытта ағады, ал солтҥстікті бойлай ендік бағытта ағады.  Ӛзен 

аңғарында анық кӛрінетін жазықтық терраса жақсы дамыған.  Ӛзен сағасы биік 

жартасты жағалардың арасында қысылған, тар шатқал тәрізді. Ӛзеннің ені 20 м-

дан 70 м-ге дейін ӛзгереді және жекелеген учаскелерде 100-130 м жетеді. 
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2 АУДАННЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ 

ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҦРЫЛЫМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

2.1 Стратиграфиясы 

 

Жер бетіне шығып жатқан палеозой тобы тау жыныстары зерттелген 

ауданың ең ҥлкен бӛлігін алып жатыр. Олар негізінен Кембрий және Ордовик 

тҥзілімдерімен сипатталады, олардың жалпы қалыңдығы шамамен 8 км және 

кайнозой тобының шӛгінділерімен жабылған. (Қосымша Б). 

 

Кембрий жҥйесі 

Кембрий жҥйесінің шӛгінділері Сілеті синклинориының шығыс бӛлігіндегі 

екі антиклинальдың ядроларында жер бетіне шығып жатыр. Кембрий 

шӛгінділерінің қҧрамында басты рӛлді тҥрлі вулканогенді, кремнийлі, аз 

дәрежеде сынық таужыныстарға алады. Орта және жоғарғы кембрийдің 

кремнийлі-терригендік-вулканогенді шӛгінділері (ҥрімбай және қызылкӛмей 

свиталары) ерекшеленеді. Лаваның туфтары мен порфирлі тҥрлері: базальт, 

андезито-базальт, андезит, трахибазальттан трахириолитке дейінгі сілтілі 

әртҥрлі эффузивтер кең таралған. Полимиктік және вулканомиктік сынық 

таужыныстары аз дамыған, олар кремнийлі таужыныстардың шекараларында 

ғана кездеседі. 

Орнаңғы бөлім. Үрімбай свитасы(Є2ur) 

Ҥрімбай свитасының жоғарғы қабаты тӛменгі ҥрімбай қабатымен қимада 

ҥзіліссіз жалғасқан трахидацит туфтарының бумасымен астасады. 

Жоғарғы қабаттың қалыңдығы 300-400м, ал ҥрімбай свитасын тҧтастай 

алғанда – 900м-ден кем емес. 

Ортаңғы-жоғарғы бөлім. Қызылкөмей свитасы (Є 2-3kz) 

Ортаңғы қабат вулканогенді қҧрамды және ол фельит риолит-дацит 

қабатшалары бар базальт, андезит және дацит қҧрамды вулкантиттенден 

тҧрады. Ортаңғы қабат қалыңдығы шамамен 800м қҧрайды. 

Жоғарғы қабат базальтты вулканиттермен, жартылай андезибазальтты 

қҧрамды, тҧфогенді-шӛгінді және әктастардың қабатшалары мен линзаларынан, 

спиллитті базальттардан тҧрады. Қызылкӛмей свитасының қалыңдығы 1000-

1200 м-ге дейін жетеді. [11] 

 

Ордовик жҥйесі 

Негізінен ордовиктің терригенді теңіз шӛгінділері кең таралған, жҥйенің 

барлық ҥш бӛлімін қамтиды және аумақтың тектоникалық біркелкі 

болмағандықтан ӛте кҥрделі қҧрылыспен сипатталады. 

Төменгі-ортаңғы бөлім (O1-2)   

Тӛменгі және ортаңғы ордовик кремнийлі-терригенді шӛгінділден тҧрады. 

Қалыңдығы – 150м. 

Ортаңғы бөлім (O2) 
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Ортаңғы ордовиктің  жоғарғы лланвирн – тӛменгі карадок шегіне негізінен 

изобильный және еркебидайық свиталарна бӛлінген флишоидты терригенді 

шӛгінділері жатады.  

Изобильная свитасы (O2iz) 

Изобильная свитаның жер бетіне шығуы N-43-134-В парағының 

шығысында тӛбелерден Жауқ тауына дейін созылып, одан әрі оңтҥстікке қарай 

Қамексаҧлы қҧламасының жанындағы Сілеті ӛзенінің аңғарына дейінгі 

аралықта жиі байқалады.  

Жалпы аудан бойынша изобильная свитасының қалыңдығы 200-ден 450м-

ге дейін, Селеті синклинорийдің ҥздіксіз қималарында ӛзгереді. 

Еркебидайық свитасы (O2er) 

Еркебидайық свитасының жасыл тҥсті терригендік, негізінен флишоидты 

шӛгінділерден тҧрады.  

Свитаның жалпы қалыңдығы 900-1200м қҧрайды. 

Ортңғы-жоғарғы бөлім (O2-3) 

Орта және жоғарғы ордовикке әктас-терриген шӛгінділері жатады.. 

Қалыңдығы – 800м. 

 Жоғарғы бөлім жіктелмеген (O3) 

 Жоғарғы ордовик шӛгінділері жалпы жасыл тҥсті полимикті терригенді 

тҥзілімдерден тҧрады, бҧл тҥзілімдерге әктас қабаттары бар қалың 

конгломератты-қҧмтасты және қҧмайт-қҧмтасты бумалардың кезектесуі тән. 

Жоғарғы ордовик шӛгінділердің жалпы қалыңдығы шамамен 1000-1700м 

қҧрайды. 

 

Жоғарғы ордовиктің субвулканды тҥзілімдері 

Берілген аумақта субвулканды фацияның плагиориолитті және риолит-

дацитті порфирлері аз таралған. Олар кӛп жағдайларда, екінші текті 

жарылысты бҧзылыстар нәтижесінде пайда болған шағын қалыңдықты дайка 

тәріздес денелерді қҧрайды. Субвулкандық риолит-дацит порфирлердің жер 

бетіне ең  кӛп шығып жатқан жері Обалыбиік тауынан оңтҥстікке қарай 

орналасқан және олар қабат аралық сипатқа ие.  

Плагиориолитті және риолит-дацитті порфирлер – әдетте бозғылт-сҧр, 

сарғыш және қызғылт-қоңыр, негізгі массасы фельзитті және жақсы 

байқалатын кварц-дала шпаттарынан тҧрады. Субвулкандық тҥзілімдер 

ортанғы ордовиктің изобильная свитасының, тӛменгі қарадоктің еркебидайық 

свитасының таужыныстарын бҧзып-жарып шыққан.[12]. 

 

Кайнозой тобы 

Кайнозой жасты таужыныстар аудан бойынша палеоген және тӛрттік 

тҥзілімдерден тҧрады. 

 

Палеоген жҥйесі 

Ауданда палеоген жҥйесінің эоцен бӛлімінің тҥзілімдері ерекшеленеді. 

Ортаңғы бөлім. Ортаіңы-жоғарғы эоцен. Сексеуіл свитасы (P2sk) 
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Осы бӛлімге жатқызылған таужыныстар кең таралған және мору қыртысы 

тҥзілімдерінде орналасқан тақташа немесе қой тастар тҥрінде кездеседі.  

Эоцендік шӛгінділер әдетте әртҥрлі тҥйірлі қҧмтастар, кейде сынықты 

және сирек кремний немесе кварцит цементі бар нашар жҧмырланған ҧсақ 

конгломераттардан тҧрады. Олардың қалыңдығы әдетте 1-2м аспайды. 

 

Неоген жҥйесі 

Ауданда неоген жҥйесінің тҥзілімдері кең таралған және негізінен арал 

және павлодар свиталарымен сипатталады 

Төменгі және ортаңғы миоцен. Арал свитасы (N1ar)  

Арал свитасының тҥзілімдері аудан аумағында ӛте кӛп таралған (20-25% 

кем емес).  

Арал свитасының саздары, әдетте, мору қыртысының шайылу бертін, 

сирек Сексеуіл свитасының қҧмдары мен қҧмтастарын кӛмкеріп, Павлодар 

свитасының саздарымен (жоғарғы миоцен-тӛменгі плиоцен) немесе тӛрттік 

шӛгінділермен жабылады. 

Жіктелмеген жоғарғы миоцен-төменгі плиоцен. Павлодар свитасы  (N1-

2pv)  

Павлодар свитасының тҥзілімдері сипатталған аудан шегінде кеңінен 

таралған, олар кӛптеп жер бетіне шығып жатыр және бҧрғылау ҧңғымаларымен 

ашылған. Бҧрғылау деректері бойынша олардың орташа қалыңдығы шамамен 

11м, ең жоғары қалыңдығы 44м жетеді.  

 

Тӛрттік жҥйесі 

Тӛрттік шӛгінділер кең таралған, рельефке байланысты ауытқымалы 

қалыңдыққа ие және әртҥрлі генетикалық типтермен және олардың 

қосындыларымен сипатталады. Олардың жасын нақты анықтайтын қазба 

қалдықтары ӛте аз, сондықтан оларды бӛлу шартты сипатқа ие және оған негізі 

болып бӛлінген кешендердің геоморфологиялық арақатынасы алынады. Тӛрттік 

шӛгінділердің қимасы плейстоценнің ортасынан басталады, ӛйткені жҧмыс 

аумағында тӛменгі бӛлімге жатқызылатын саздақтар кездеспейді. 

Жіктелмеген ортаңғы және жоғарғы буда (QII-III) 
Осы жасты шӛгінділерге беткейлерді жабатын делювиалды тҥзілімдер 

жатады. Бҧл шӛгінділер орта тӛрттік тҥзілімдермен қабаттасады және 

қҧрамында ӛзінен жас аллювиальді және кӛлдік тҥзілімдер кездеседі. Олардың 

қалыідығы аз және 5-тен 12 м-ге дейін ауытқиды. 

Жоғарғы буда (QIII) 
Жоғарғы буда аллювиальды шӛгінділері Сілеті ӛзенінің террасасын 

қҧрайды және оның екі жағасы мен оның сағалары бойында ауданның 

оңтҥстігіндегі І-Б парағында анық байқалады. Қҧм жиі сазды. Сирек ӛсімдік 

қалдықтары бар саздар кездеседі.  

Плейстоценнің жоғарғы будасы-галоцен (QIII-IV) 
Осы жасты тҥзілімдер тҥзілімдер келесі генетикалық топтпрға жіктеледі-

делювилік, аллік, кӛлдік – аллювилік, кӛлдік тҥзілімдер 
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- жоғарғы тӛрттік-қазіргі заманғы делювилік тҥзілімдер тӛртікке дейін 

пайд болған беткейлерді немесе ортаңғы жоғарғы тӛрттік саздақтарды жауып 

жатыр. Әдетте бҧлар қҧрамында әр тҥрлі қҧрамды қиыршық тастар кӛп 

кездесетін саздақтар, сирек қоңыр-сҧр немесе қоңыр тҥсті қҧмдақтар. 

Делювилк шӛгінділердің қалыңдығы 10 м-ден аспайды, әдетте 3-5м аралығында 

ауытқиды. 

- осы жастағы аллювилік шӛгінділер тек жҧмыс ауданының солтҥстігіндегі 

Ақсу ӛзенінің алқабында ғана дараланады, онда жайылма және жер ҥсті 

шӛгінділерін бӛлу мҥмкін болмады. Олар мҧнда әртҥрлі тҥйірлі полимикті, жиі 

қҧрамында саз бар қҧмдар мен қиыршықтастардан тҧрады. Бҧл шӛгінділердің 

қалыңдыңғы шамамен 4м. 

- осы жастағы кӛлдік шӛгінділер кӛл террасаларында таралған. Қҧрамы 

бойынша бҧл саздар, жалпы қалыңдығы 3-5м, кейде 12-18 м жетеді. 

Голоцен (QIV) 

Голоцен тҥзілімдеріне ӛзеннің арналық және сағалық тҥзілімдері мен 

қазіргі заманғы кӛлдердің жарлары жатады. 

Қазіргі суағарлардың жайылмасы мен арнасының аллювилік  шӛгінділері 

сҧр-қоңыр (гумустанған) қҧмдармен, кейде гипс ҧяларымен және кварц 

тҥйіршіктерімен, әртҥрлі тҥйірлі қҧмдармен, жиі сазды линзалармен және 

нашар жҧмырланған және сҧрыпталған галькалармен сипатталады. Олардың 

қалыңдығы әртҥрлі 1-2-ден 12 м-ге дейін, әдетте 5-6м. 

 

2.2 Тектоника 

 

Сипатталған аудан Орал-Тяньшан палеозой геосинклиналидің ядросының 

бірі болып табылатын Қазақстан-Тяньшан эпикаледон массивінің солтҥстік-

шығыс бӛлігінде орналасқан. Каледон қҧрылымдық кешенінің Сілеті 

синклинорийі басты рӛл атқарады. 

Сілеті синклинорийінің кӛлденең қимасында ассиметриялық қҧрылымы 

бар. Батыс қанаты ірі Сілеті сырғымасымен кҥрделенген. Бҧдан басқа, 

синклинорий қатпарлары бірқатар сатыларда Қауқы жҥйесінің лықсымасымен 

ажыратылады, олардың ішіндегі жоғары кӛтерілімдер аумақтың шығыс 

бӛлігінде. Ол синклинордың шығыс қанатының сыртқы жағында орналасқан. 

Ең тӛмен сатыға синклинорийдің осьтік бӛлігі, Сілеті сырғымасы бойымен 

Ешкіӛлмес антиклинориына "қысылған". Ортаңғы сатыға Қауқы лықсымасы 

жҥйесінің ішінде тҧрған және синклинорийдің Шығыс қанатының "ішкі" бӛлігі 

болып табылатын саты ие.[13] 

 

2.3 Интрузивті тҥзілімдер 

 

Зерттелген аумақта Э. М. Спиридонов және Н. Ф. Соколовамен жҥргізілген 

жҧмыстар нәтижесінде келесі интрузивті кешендердараланды:  

1) ортаңғы ордовиктің кҥртікӛл габбро-пироксенит-диабаз кешені; 

2) кейінгі ордовиктің  қырыққҧдық тоналит-гранодиорит кешені;[13] 
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Ортаңғы ордовиктің күртікөл габбро-пироксенит-диабаз кешені (пO2; 

υО2) 

Ортаңғы ордовиктің габброид кешенінің интрузивтері зерттелетін аумақта 

негізінен Сілеті синклинориыныың шығыс бӛлігіндегі Отайды-Қарасу 

интрузиві және Ҥрімбай антиклиналінің шығыс, солтҥстік қапталдарында 

Ешкіӛлмес антиклинориының шегінде, Шингарев гнейс-метаморфтық 

кҥмбезінің солтҥстік бӛлігінде таралған. Осы кешендегі Пироксен-

мҥйізалдамшы габброидтері мен габбро-диабазадары ҥрімбай және қызылқҧм 

свитасының вулканиттерін, софиев және изобильная свитаның терриген 

таужыныстарын бҧзып-жарып шығып жапсарын метаморфтаған.  

Отайды-Қарасу интрузиві сопақша, бойлық бағытта созылған, оның 

бетінің ӛлшемі шамамен 4 * 3 км және ауданы шамамен 13 км2; негізгі 

массивтен оңтҥстікке қарай ендік бағытта созылған оның апофизі кӛрінеді, 

оның ҧзындығы шамамен 1 км, ені 0,2 км. 

Кеш ордовиктік қырыққұдық тоналит-гранодиорит кешені (γδО3) 

Қырыққҧдық кешенінің гранитоидтері ордовикке дейінгі және барлық 

ордовик қабатарын, субвулканитті және интрузивті тҥзілімдерді, бҧзып-жарып 

және метаморфтаған, шамамен ауданның 15% бӛлігін алып жатыр. Кешен ҥш 

интрузивті фазалардың тҥзілімдерімен сипатталады: ерте (кварц-биотитті 

лейкогаббро-нориттер және т.б.), І басты (тоналиттер, кварц диориттері және 

т.б.), II басты (плагиограниттер, адамеллиттер, гранодиориттер және т. б.); 

терең дайкалармен. Қырыққҧдық кешенінің интрузивтерінің ауданы 1000 км
2
 

дейін және  олардың пішіні әртҥрлі. 

Бірінші ҥш типті интрузивтер бӛлінеді: 1) Қырыққҧдық типтері, ӛте 

кҥрделі, іс жҥзінде I және II фазалардың интрузивті денелерінің агломератын 

білдіретін, докембрий және тӛменгі полеозойлық қабаттар мен қырыққҧдыққа 

дейінгі интрузивтерді қамтиды; 2) Атансор типтері – I және/немесе II 

фазалардың денелерінен тҧратын, жиі тік немесе кӛлбеу жатқан неғҧрлым 

қарапайым интрузивтер; 3) Степняков типтері – жарылымдардың қиылысу 

тораптарындағы интрузивтер, кӛбінесе шток тәрізді, әдетте, кӛп фазалы, ерте, I 

және/немесе II фазалар тау жыныстарының бірлі-жарым немесе аз денелерінен 

тҧратын. 

 

2.4 Ауданның гирогеологиялық жағдайы 

 

Жҧмыс ауданы Сілеті су қоймасының оңтҥстік болігінде орналасқан және 

бҧрынғы зерттеулердің нәтижелері бойынша аномалды аудандар су қоймаға 

тым жақын анықталған. Су қойманы жақын орналасқан елді мекендер ауыз суы 

және шаруашылықа пайдаланып отыр. Осы себепті ауданда геологиялық 

барлау жҧмыстарын жҥргізуде бір шама қындықтар тууда. Мысалы бҧрғылау 

ҧңғымаларына әкелінетін техникалық су мәселесі, жер асты су тазалығы 

мәселелері шешім табуды кӛздейді. 
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3 СІЛЕТІ КЕН БӚЛІКШЕСІНІҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҦРЫЛЫСЫ 

 

Сілеті кенорнының геологиялық қҧрылысы палеозой, кайнозой 

таужыныстары, тӛрттік тҥзілімдер, мору қыртысы және оңтҥстік-батыс 

бӛлігінде кейінгі ордовик интрузивті кешеннің дайкаларынан тҧрады.  

 

Палеозой тҥзілімдері 

Селеті кенорынының палеозой тҥзілімдері ортаңғы ордовиктің 

изобильная және кенорын аумағының басым бӛлігі еркебидайық свитасы 

туажыныстарынан тҧрады. 

 Изобильная свитасы (О2 iz). 

 Қима Сілеті ӛзенінің сол жақ жағалауында Сілеті ауылының шығысына 

қарай орналасқан. Мҧнда ашылымдар (тӛмен-жоғары): 

1 Малтатасты әртҥрлі тҥйірлі қҧмтастардың сирек линзалары бар, нашар 

сҧрыпталған конгломераттар. Сынықтар арасында әктастар (65-95%) басым, 

кремнийлер (10% дейін), негізді қҧрамды вулканиттері (15% дейін), кремнийлі 

алевролиттер(1-5%), қҧмтас( 5% дейін), орта және қышқыл қҧрамды 

вулканиттер (2% дейін), гранитоидтар (1% дейін) бар 80 м дейін 

2 Қара-қызыл, жҧқа қабатты, сазды, жоғарғы бӛлігінде ҧсақ тҥйірлі 

қҧмтастардың сирек қабаттары кездесетін жасыл алевролиттермен кремнийлі 

сазтастар 20 м. 

3 Қҧмтастар вулканомиктілік, жасыл және кӛгілдір – сҧр, ҧсақ 

тҥйірлерден тҥрлі тҥйірлерге дейін, алевролиттердің қабаттары бар. Жабыны 

бірен - саран (1-5 см) қою жасыл туфты қҧмтастардың амфибол тҥйірлері бар 

қабаттары 50м. 

4 Қҧмтастар жасыл–сҧр, ҧсақ–орташа және әртҥрлі тҥйіршікті, әдетте 

Каравай тәрізді (шар тәрізді) жеке – жеке, алевролиттердің (0,5-2,5 см) 

бағынышты қабаттарымен қиылысатын 80м. 

5 Алевролиттер жасыл-сҧр, ҧсақ қҧмтас 40м. 

6 Жасыл-сҧр ҧсақ тҥйіршікті қҧмдақ және алевролиттердің ырғақты тҥрде 

қосылуы. Ырғақтың қалыңдығы 2-ден 15 см-ге дейін ӛзгереді, оның ішінде 

қҧмтас-0,5-10 см, алевролит-0,5-5 см. буманың жоғарғы бӛлігінде туфты 

қҧмтастар қабаттары-7-10см және кӛк-жасыл (желді бетінде сары-сҧр) кремний 

туфоалевролит қабаттары байқалады 40 м. 

7 Жасыл-сҧр ҧсақ-орташа тҥйіршікті қҧмдақ және алевролиттерді 

ырғақты қайта ӛңдеу. Ырғақтың қуаты 7-ден 30 см-ге дейін (қорапшаның 

тӛменгі жағында) ӛзгереді және оның жоғарғы жағында 8-10м-ге дейін артады. 

Алевролиттерде және ҧсақ тҥйіршікті қҧмдарда граптолиттер табылды 200м. 

Қиманың қалыңдығы 410м. 

Еркебидайық свитасы, жоғарғы қабаты (О2er2) 

Ырғақты қабатталған сҧр тҥсті қҧмтастармен, конгломераттармен, 

қыйыршықтастармен және қара-сҧр қҧмайттастар мен танылады. 

Сілеті кенбілінімінде 2012-2013 жылдары 150 м дейін іздеу-барлау 

ҧңғымалары бҧрғыланды.: 
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1 Орта тҥйірлі қҧмтастар малтатас-қыйыршық тасты сынықтар 5.8 м. 

2 Қиыршық тастар сарғыш-қоңыр тҥсті, сынықтарының ӛлшемі 3-тен 20 

мм дейін, сирек кварц-карбонатты желілер бар 12,5 м. 

3 Сарғыш-қоңыр, сҧр тҥсті қҧмайттаспен қҧмтас 5,9 м. 

4 Қҧмтастар ашық сҧр тҥсті, орта-ірі, малтатас пен қҧмайттас сынықтары 

бар 4,4 м. 

5 Қиыршықтас ашық сҧр тҥстен ашық жасыл сҧр тҥске дейін 11,8 м. 

6 Ақшыл сҧр қҧмтастар, ҧсақ тҥйірлі 19,9 м. 

7 Қара тҥсті қҧмайттас және конгломераттардың сирек қабаттары бар сҧр 

тҥсті қҧмтастар 11,9 м. 

8 Қара тҥсті қҧмайттаспен сҧр тҥсті ҧсақ тҥйірлі қҧмтастар 53,2 м. 

9 Қара сҧр тҥсті қыйыршық тас, сирек қҧмайттасты ашық сҧр тҥсті ҧсақ 

тҥйірлі қҧмтастар 22,3 м. 

10 Қҧмайттастар, ашық сҧр тҥсті қҧмайтты қҧмтастар 8,0 м.  

Ҧңғыма бойынша шӛгінділердің жалпы қалыңдығы 155,7 м қҧрайды.  

1 Қоңыр сҧр тҥсті ҧсақ тҥйірлі қҧмтастар 22,0 м. 

2 Қоңыр сҧр, қою сҧр тҥсті жҧқа қабатты қҧмайттастар 36,0 м. 

3.Қара-сҧр тҥсті қҧмайттастар мен сҧр тҥсті ҧсақ тҥйірлі қҧмтастар 7,0 м. 

4 Сҧр, қою сҧр тҥсті ҧсақ тҥйірлі қҧмтастар, қҧмайттастар35 м  

 

Тӛрттік тҥзілімдер 

Тӛрттік шӛгінділер аумақ шегінде шамалы дамыған. Бҧл шӛгінділер сары-

қоңыр тҥсті сазды немесе қҧмды-сазды шӛгінділерден тҧрады. Олар Сілеті 

ӛзенінің алқабына және Сілеті су қоймасына іргелес шағын аккумулятивті 

жазықтарды қҧрайды. Олардың арасында ортаңғы-соңғы плейстоценды 

жабынды делювиальды-пролювиальді және кӛлді-аллювиальды шӛгінділер 

және кейінгі-тӛрттік-кәзіргі аллювиальді, кӛлді пролювиальды-аллювиальды-

делювиальды тҥзілімдер бӛлінеді. Олардың қалыңдығы 3,5-16 м аралығында 

ауытқиды. 

Мору қыртысы. 

Мору қыртысы тҥзілімдері ауданда сирек дамыған. Мору қыртысының 

тӛменгі (дезинтеграция және кҥрделі қҧрамды саз) белдемдері кеңінен дамыған. 

Каолинді саздар шағын аймақтарда ғана сақталған. Жҧмыс учаскесі ауданында 

мору қыртысының орташа қалыңдығы 10-15 м қҧрайды, мору қыртысының ең 

жоғарғы қалыңдығы СК29-12 ҧңғымасында байқалады және 24,0 м қҧрайды.[6] 

 

Соңғы ордовиктік субвулкандық тҥзілімдері 

Субвулканды фациялы плагиогранитті порфирлер Сілеті ауданының 

оңтҥстік-батыс бӛлігінде аздап таралған. Олар кӛп жағдайларда екінші текті 

жарылысты бҧзылыстарға тән шағын қалыңдықты дайка тәрізді денелерді 

қҧрайды. Субвулкандық риолит-дацит порфирлердің денесінің жер бетіне шығу 

ауданы бойынша ең жоғарғы қабатаралық сипатқа ие. 

Плагиоклазды және риолит-дацитті порфирлер әдетте бозғылт-сҧр, сарғыш 

және қызғылт-қоңыр болып келеді, негізгі массасы фельзитті және жақсы 
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байқалатын кварц және шпаттары шпаттарын сеппелерінен тҧрады. 

Субвулканды таужыныстар тӛменгі қарадоктың еркебидайық свитасының 

таужыныстары бҧзып жаруда. Плагиориолит және риолит-дацит порфиралері 

бойынша жиі кварц желілері дамиды, онда таужыныстар реликтілік порфир 

қҧрылымын сақтай отырып, ашық тҥстерге боялады. 

 

Пайдалы қазбалар 

Кенбілінім негізінен мору қыртысынан тӛмен орналасқан алтынды кварц 

желілері болып келеді. Жалпы іздеу жҧмыстарының нәтижесі бойынша ауданда 

пайдалы компаненттердің орташа кӛрсеткіштері келесідей: Cu-0.01%. Zn-

0.013%. Fe-1.5%. Au 1-4 г/т. F-0.8%.    

Кен денесі оңтҥстік-батыстан солтҥстік-шығысқа қарай 300-400 м созылып 

жатқан желілер кешені. Қалыңдығы шамамен 10-15 м, Au орташа кӛрсеткіші  1 

г/т .  

Кен денесі желілер кешені болғандықтан кҥрделілік денгейі бойынша 3 

санатқа жатқызылады.[6] 
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4 ЖОБАЛАНҒАН ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖҦМЫСТАРЫНЫҢ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Сілеті кенбілінімінің кен денесінің қҧрамы бір текті, алтынның таралуы 

әркелкі, ал кен денесі оңтҥстіктен солтҥстікке ҧынынан 100-400 м созылған 

қалыңдығы 5-15 м, қҧлау бҧрышы 50°-55°, қҧлау азимуты 292° болатын кварц 

желілері кешенімен сипатталады. Кҥрделілік денгейі бойынша 3 категорияға 

жатқызылады.    

Сілеті кен білінімінде алтын бойынша  іздеу-бағалау жҧмыстары 

100м*100м тор тығыздығымен жобаланды.  

                              

4.1 Топографо-геодезиялық жҧмыстар 

 

Аудан бойынша іздеу сатысы нәтижесінде алынған материалдар: 

масштабы 1:50000  мемллекеттік тҥсіру, 1:10000 масштабтағы дәлдікті тҥсіру 

жҧмыстары жҥргізілген. 

Жҧмыс ауданы 25 км² қҧрайды. Жобалық жҧмыстарды жҥргізу 

барысында орындауы кӛзделетін жҧмыстар: Профильдер тығыздығын арттыру, 

қадамы 100 м болатын пикеттерді профильдер бойына орналастыру. 

Жобаланған барлық топографо-геодезиялық жҧмыстар AutoCad және  

MapInfo графикалық бағдарламаларында әзірленіп сақталады. 

 

4.2 Бҧрғылау жҧмыстары 

 

Сілеті кен білінімінде жҥргізілген іздеу сатысының мәліметтерін 

пайдалана отырып іздеу-бағалау сатысына бағаналы бҧрғылау ҧңғмалары, 

шурфтар жобаланды. 

Бағаналы бҧрғылау ҧңғымаларының шешетін геологиялық мәселелері: 

-кен сиыстырушы қҧрылымдарды зерттеу; 

-мору қыртысынана тӛмен орналасқан қҧрылымдарды ашу; 

-минералданған бӛліктерді шектеу;  

Бҧрғылау жҧмыстары бҧрын жҥргізілген жҧмыстар нәтижеларі бойынша 

ҧңғыманың еңкею бҧрышы 70°. Бҧрғылау азимуты 112° деп жобаланды. 

Бҧрғылау қҧбырларының диамерлері PQ (112мм), HQ (96,1мм.), NQ (75,7мм.) 

таңдалды. Кен денесін тереңінен контурлау ҥшін кен денесін бойынан 100 м 

сайын 1350 қм ҧңғымалар  белгіленген тормен бҧрғыланады. 

Бағаналы ҧңғымалар жылжымалы DANDO қондырғысымен бҧрғыланады 

(Қосымша Ж).  

 

4.3 Тау-кен жҧмыстары 

 

Кен білінімде іздеу-бағалау сатысы бойынша жобаланатын тау-кен 

қазылымдары кен денесін жоғарғы шекарасын белгілеу ҥшін, кӛлемдік 

сынамалау ҥшін жҥргізіледі.  
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Іздеу жҧмыстары барысында анықталғандай жалпы минералданудың 

таралу тереңдігі мору қыртысынан тӛмен, шамамен 15-20 м басталады. Осы 

мәліметтерге сҥйене отырып жер беті тау-кен қазындыларынан мақсатты тҥрде 

шурф таңдалып отыр. Ор қазу бҧл жағдайда тиімсіз. 

Кен білінім бойынша ені 1,5 м; ҧзындығы 1,5 м; тереңдігі 30 м болатын 2 

шурф жобаланды, жалпы кӛлемі 135 м³ (Қосымша Ж).  

 

4.4 Геолого-геофизикалық зерттеу 

 

 Сілеті кен білінімінде жҥргізілген іздеу жҧмыстары бойынша 100 м 

тереңдікке дейін тҥсірілген электробарлау мәліметтерін толықтыру мақсатында 

іздеу-бағалау сатысыда 250 м тереңдікті қамту кӛзделеді.  Зерттеулер  

кӛрсеткендей кен білінімде гравитациялық  және магниттік тҥсірулердің 

тиімділігі тӛмен. 

 Жобаланған барлық бҧрғылау ҧңғымарында жалпы кӛлемі 1350 қм 

каратаж жҧмыстары және инклинометрия тҥсіру жобаланды.                  

 

4.5 Сынамалау  

 

 Сілеті кен білінімде іздеу-бағалау жҧмыстарын жобалау барысында 

қойылған ҧңғымалары мен жер беті тау-кен қазындыларынан кендік, кӛлемдік, 

геохимияық сынамалар алу кӛзделеді. Осы сынамалардан спектрлік, алтынды 

спектрлік, атомдық-обсорбциялық, химиялық, петрографиялық, минералдық 

талдаулар орындау жоспарлануда.  

 Геохимиялық сынама-жобаланған 9 ҧңғымадан кен шығымы 70% деп, 

борпылдақ таужыныстардың орташа қалыңдығы 15 м, сынама қадамы орташа 2 

м жобаланып сынама саны есеппен 68 дана, салмағы 1-2 кг  жоспарланды.     

 Керндік сынама алу жалпы кӛлемі 1350 қм жобаланған 9 ҧңғымадан кен 

шығымы 70% деп кӛзделеді және жалпы кӛлемі 933 қм, саны 470 дана. 

 Жобаланған шурфтардан жоба бойынша жалпы 200 кг кӛлемдік сынама 

алу жоспарлануда. 

 Жобаланған сынамалау жҧмыстарының жалпы кӛлемі мәтіндік 

қосымшада кӛрсетілген (Қосымша З) 
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5 КҤТУДЕГІ ҚОРЛАР  

 

Сілеті кен білінімі бойынша кҥтудегі қорларды есептеу жҧмыстары 

бҧрын жҥргізілген және жаңадан жобаланған бҧрғылау ҧғымалары мен тау-кен  

қазындылары арқылы шектеу кӛмегімен жҥргізілді.  

Контурлауда шектелген экстрополяция әдісі қолданылды, яғни кенді 

ҧңғымалар мен бос ҧңғымалар ортасынан контур сызығы жҥргізілді (Қосымша 

). Себебі кен денесінің пішіні нақты емес жана-жаққа тарамдалған.  

 

5.1 Кҥтудегі қорлар есептеу сҧлбасы 
Іздеу-бағалау сатысы бойынша кҥтудегі қорлар С2 категориясы бойынша  

бағаланды және Р1 категориясы бойынша болжамдық ресурстар анықталды 

(Қосымша И).   

С2 категориясы бойынша бағалау сҧлбасы: 

 

                                  V=Mор*S                                                                                               (1) 
  

                               Q=V*d                                                           (2) 

 

                                                                                              (3) 

 

Мҧндағы: 

Mорта – блоктағы кен денесінің орташа қалыңдығы (м) 

Sблок – блоктың ауданы (м²) 

V – блок кӛлемі (м³) 

Q – кеннің қоры (т) 

С – блоктағы алттынның орташа мӛлшері (г/т) 

Р – алтынның қоры (кг) 
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6 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ШАРТТАРЫ 

 

Бҧл жобада барлау жҧмыстары кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік 

шарттарына сәйкес ҧйымдастырылған-техникалық іс-шаралар жҥргізу 

қарастырылған. 

Жҧмыс ауданы аймағы абсолюттік белгісі 200-587 м ҧсақшоқылық-тегіс 

бедерлі, беткейдің тіктігі 20-40°, климаты шҧғыл континенталды. Негізгі 

жоспарланған далалық жҧмыстарға таулы қазбалар жоғарғы бӛлігін ҧңғылау, 

колонкалы бҧрғылау сонымен қатар сынамалау жҧмыстары жатады. 

Барлық геологиялық барлау жҧмыстары ҚР №188-V азаматтарды қорғау 

заңына сәйкес жасалынады.: 

Жҧмыс кезінде геологиялық барлау ҧйымының ӛндіріс барысында 

туындаған арнайы сҧрақтарға ерекше назар аударылуы керек. 

 

6.1 Жалпы тәртіп 

  

1 Қайта қабылданған инженер-техникалық жҧмысшылар, техникалық 

қҧрам және жҧмысшылар медициналық тексерілістен ӛтуі керек. 

2 Қайталанатын медициналық тексерулер ҚР Денсаулық сақтау 

министрлігінің мамандықтар тізбесіне сәйкес жылына бір рет жҥзеге асырылуы 

тиіс. 

3 Жҧмысқа қайтадан алу және басқа жҧмысқа ауыстыру кезінде «Оқыту, 

ҧйымдарда жҧмыс әдістерін және қауіпсіз еңбек практикасын, кәсіпорындар 

мен ҚР Индустрия және жаңа технологиялар мекемелер туралы ережеге» 

сәйкес  инструктаж ӛтуі, жҧмыс орынында стажировкадан және жҧмыс профилі 

бойынша білімін тексеруден ӛтуі керек. 

4 Жетекші мамандықтардын жҧмысшыларын қайта оқыту Алматы 

қаласында жҥргізілетін болады. Ӛндірістік мамандықтағы бригада 

жҧмысшылары жҧмыстың барлық тҥрімен таныстырылған болу керек. 

5 Қабылданған нормаға сәйкес Жҧмысшылар және ИТР арнайы киіммен, 

аяқ-киіммен, жәнеде жеке қорғаныс қҧралдарымен қамтылуы және қолдануы 

керек: қорғаныс белдік, каска, қорғаушы кӛзілдірік, диэлектрлік ботпен, қолғап, 

респиратор, мамандыққа сәйкес және жҧмыс шартына байланысты. 

6 Ӛндіріс орындарында бӛгде адамдарға кіруге тиым салынады.  

7 Жҧмыс орындарында және механизмдерде ескерту жазбалары және 

қауіпсіздік белгілері орналастырылуы керек 

Әрбір жҧмысшы қандай да бір қауіпті сезген уақытта жҧмысты тоқтауы 

тиіс., және басқа адамдарға хабарлап, қауіпсіз жерге орын ауыстыруы керек.  

Топпен жҧмыс атқарған кезде, топ қҧрамындағы бір немесе екі адам қалған 

топ мҥшелеріне жауап беретін аға маман ретінде тағайындалуы тиіс. Және 

оның қалған топтағыларға бҧйыруға қҧқығы бар.  

Ауысым уақыты болғанда міндетті тҥрде ауысымды қабылдап алу қажет. 

Және бҧл тапсыру-қабылдау, қҧралдар мен жабдықтардың дҧрыстылығы 

ауысым журналында тіркелуі қажет.  
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Мас кҥйдегі адамдардың жҧмысқа кірісуiне тыйым салынады.    

Жҧмыс уақытынан тыс қҧралдарды, жабдықтарды, транспорттық 

қҧралдарды қолдануға тыйым салынады.  

 

6.2 Жабдықтарды пайдалану 

 

1 Жабдықтардың кез келген тҥрін пайдалану және қызмет ету арнайы 

қҧқығы бар, қҧжаттармен расталған тҧлғаға ғана шығарылуы тиіс. 

2 Қызмет кӛрсету машиналары, механизмдері, электр қондырғылары 

арнайы дайындықтан ӛткен және қҧқық беретін куәлігі бар жҧмыс тиісті 

кӛлікте тҧлғаларға жіберіледі, электр техникалық персонал ҥшін – топқа жіберу 

қажет. 

3 Тағайындалмаған қҧралдарды, сондай-ақ пайдалануға жарамсыз қҧрал-

жабдықтар мен аспаптарды, қоршаулар және жеке қорғану қҧралдарын 

қолдануға тыйым салынады. 

4 Паспорт бойынша рҧқсат етілген жабдықтарды, тетіктерді және қҧрал-

саймандарды жҥктеме асқан кезінде тыйым салынады. 

5 Машиналар мен механизмдердің айналатын және қозғалатын бӛлшектері 

сенімді қоршалған болуы тиіс. 

6 Механизмдерді және қосу аппаратурасын қосар алдында қосушы тиісті 

қауіпті аймақта адамдардың жоқтығына кӛз жеткізуі керек және ескерту 

дабылы беріледі, мҧның мәні барлық жҧмыс істейтіндерге тҥсінікті жағдай 

болуы тиіс. 

7 Механизмдерге жҧмыс кезінде тыйым салынады: 

- жӛндеу, тазалау, бекіту және майлау; 

- қолмен, ломами, вагами немесе ӛзге де қозғалмалы заттардың 

бӛліктерімен тежеуге; кигізуге, тастауға немесе белдікті және шынжырлы 

берілістер не арқандарды босатуға. 

8 Механизмдерді қарау немесе жӛндеу кезінде олардың жетектері желіден 

ажыратылған болуы тиіс және іске қосу қҧрылғыларында: "қосуға болмайды, 

адамдар жҧмыс істеп жатыр"деген тақтайшалар қойылуы қажет. 

9 Қол қҧрал-саймандары (зілбалғалар, қайлалар, балғалар, кілттер, 

кҥректер және т. б. ақаусыз болуға және қажет болмаған жағдайда тасталынуы 

тиіс. 

 

6.3 Ӛрт қауіпсіздігі 

 

1 Барлық кӛлік қҧралдары, тауқопаратын жабдықтар ҥй-жайлар ӛрт-

сӛндіргіштермен қамтамасыздандырылуы қажет. 

2 Лагерде ӛрт сӛндіру қалқаны мен қҧрал-жабдықтар (балталар, 

ілмектер,ломдар, кҥректер) қҧм салынған ыдыс болуы тиіс. Бҧл қҧрал-

жабдықтармен бӛгде жҧмыстарды жасауға тыйым салынады. 

3 Жылыту қҧбырлары шатыр тӛбесінен кемінде 0,5м биіккіте және ҧшқын 

ӛшіргіш жабдықтармен ораналасуы тиіс. 
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4 Темекі шегу тек тағайындалған орындарда ғана рҧқсат етіледі. 

5 Тӛсекте жатып темекі шегуге тыйым салынады. 

6 Лагер орналасқан алаң минералданған белдемнен ені 5м-ден кем емес 

қашықтықта қоршалуы керек. 

7 Ӛрт сӛндіру қҧрал-жабдықтарын басқа мақсатта пайдалану ҥзілді-кесілді 

тыйым салынады. 

8 Алғашқы ӛрт сӛндіру қҧралдарын орналастыру ҥшін арнайы ӛрт 

қалқандары орнатылуы тиіс. 

9 Ӛрт сӛндіргіштер орналастыру кезінде мынадай талаптар сақталуы тиіс. 
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7 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӚЛІМ 

  

 Сілеті кен білінімінде іздеу-бағалау жҧмыстарын жобалау  барысында 

жобамен жҧмсалатын қаржы кӛлемі есетелді. Барлық есептеулер мен 

шығындардың жалпы кӛлемі мәтіндік қосымшада кӛрсетілген. 

 Жұмыстың тиімділігі 

 Жҧмыстың тиімділігі 1т алтынды барлауға кеткен қҧны С2 дәрежесі 

бойынша: 

 Жалпы смета қҧны: 

С2  - дәрежесі бойынша 

       

1)  
 

 
     2)  
     

      
     3) 

      
 

1. Барлауға жҧмсалған ҥлес шығындары 

2. Барлаудың экономикалық тиімділігі (барланған қорлар ӛсімі бойынша) 

3. Барлаудың экономикалық тиімділік коэффициенті 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 Ақмола облысы Ерейментау ауданында орналасқан Сілеті кен білінімінде 

іздеу-бағалау сатысының жҧмыстарын жобалау бойынша тапсырма толығымен 

қамтылды.  

 Дипломдық жобада Іздеу-бағалау сатысы бойынша жҧмыстар жобаланып 

есепнама қҧрастырылды. 

Қарастырылып отырған кен білінімде С2 катергориясы бойынша кҥтудегі 

қорлары және Р1 категориясы бойынша болжамдық ресурстары бағаланды. 

Жобаланған жҧмыстар сҧлбасы мен тізімі графикалық-схемалық қосымшалар 

ретінде берілді. Жобаланған жҧмыстар кӛлемі есептеліп қосымшаға тіркелді. 

Жалпы жҧмыстарды орындауға кететі қаржы кӛлемі есептеліп сметалық 

қосымша даярланды.  
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Қосымша А 

 

Ауданның шолу картасы  
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Қосымша Б 
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Қосымша В 
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Қосымша Г 
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Қосымша Д 
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Қосымша Е 
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Қосымша Ж 

 

Жобаланған бҧрғылау ҧңғымалары 
 

 

Профиль № Ҧңғыма № 
Бҧрғылау 

азимуты 

 

Ҧңғыманы 

бҧрғылау 

бҧрышы 

Ҧңғыма 

тереңдігі (қм) 

  

ПР І Ҧ-1 112° 70° 110 

І-І 

Ҧ-2 112° 70° 110 

Ҧ-3 
112° 70° 

190 

ПР ІІ Ҧ-4 112° 70° 210 

ІІ-ІІ 

Ҧ-5 112° 70° 100 

Ҧ-6 
112° 70° 

180 

ПР ІІІ Ҧ-7 112° 70° 170 

ІІІ-ІІІ 

Ҧ-8 112° 70° 100 

Ҧ-9 
112° 70° 

180 

Жалпы 9 
  

1350 

 

 

Жобаланған жер беті тау-кен қазындылары  
 

 

Профиль 

№ 

Шурф № Ҧзындығы 

(м) 

Ені 

(м) 

Тереңдігі    

(м) 

Кӛлемі 

(м³) 

І Ш-1 1,5 1,5 30 67,5 

ІІ Ш-2 1,5 1,5 30 67,5 

Жалпы 2    135 
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Қосымша З 
 

Жобаланған геологиялық жҧмыстардың кӛлемі 
 

№  

Жҧмыстардың тҥрлері 

 

 

 

Ӛлшем 

бірлігі 

 

Кӛлемі 

1 Бҧрғылау жҧмыстары   

1.1  

Бҧрғылау ҧңғымалары 

 

Ҧ. 9 

қм 1350 

1.2 Бҧрғылау қондырғысының 

монтаж-демонтаж жҧмыстары 

 9 

2 Кернді қҧжаттау қм 1350 

3 Жер беті тау-кен 

қазындысы(шурф) 

м³ 135 

4 Сынамалау жҧмыстары   

4.1 Геохимиялық сынамалау дана 68 

4.2 Керндік сынамалау дана 470 

4.3 Кӛлемдік сынамалау кг 200 



37 

Қосымша И 

 

КҤТУДЕГІ ҚОРЛАР  
 

Блоктар 

Кен 

денесінің 

қҧлау 

бҧрышы(°) 

Блок бойынша кен 

денесінің орташа 

қалыңдығы 

(м) 

Блоктың кӛлемі (м
3
) 

Кеннің 

орташа 

тығыздығы 

(т\м
3
) 

Кеннің қоры 

(т). 

Металдың 

орташа 

мӛлшері 

г\т 

Металдың 

қоры (кг) 

Алтынның (Au) С2 категориясы   

С2-1 50-55 3 49000 2,5 122500 0,6 74 

С2-2 50-55 3 53000 2,5 132500 0,6 80 

Жалпы     404108  154 

 

 

 

Р1 категориясы бойынша болжамдық ресурсы 

 

Категория Кен 

денесінің 

қҧлау 

бҧрышы 

Ауданы 

(м²) 

Орташа 

қалыңдығы 

(м) 

Кӛлемі 

(м ) 

Кеннің орташа 

тығыздығы 

(т\м
3
) 

Кеннің(руда) 

қоры (т) 

 

 

Р1 50-55 55970 3 167910 2,5 420000 
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Қосымша К 

 

Жобалық жҧмыстардың сметасы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жҧмысшылар Вахта Ауысым Жалақысы 

мың. тг 

Далалық 

жҧмыстар 

ақысы 

Жҧмыс 

мерзімі 

кҥн  

Жалпы 

мың. тг 

Усаке 

геологы 

  250 2 

АЕК/кҥн 

 401.5 

Геолог 

техник 

  90 2 

АЕК/кҥн 

 241,5 

Бҧрғылау 

шебері 

1 

2 

 200 2 

АЕК/кҥн 

15 

15 

551,5 

Бҧрғылаушы 1 

2 

1 100 2 

АЕК/кҥн 

15 

15 

251,5 

Бҧрғылаушы 1 

2 

1 100 2 

АЕК/кҥн 

15 

15 

251,5 

Бҧрғылаушы 1 

2 

2 100 2 

АЕК/кҥн 

15 

15 

251,5 

Бҧрғылаушы 1 

2 

2 100 2 

АЕК/кҥн 

15 

15 

251,5 

Бҧрғылау 

кӛмекшісі 

1 

2 

1 85 2 

АЕК/кҥн 

15 

15 

236,5 

Бҧрғылау 

кӛмекшісі 

1 

2 

1 85 2 

АЕК/кҥн 

15 

15 

236,5 

Бҧрғылау 

кӛмекшісі 

1 

2 

2 85 2 

АЕК/кҥн 

15 

15 

236,5 

Бҧрғылау 

кӛмекшісі 

1 

2 

2 85 2 

АЕК/кҥн 

15 

15 

236,5 

Қосымша 

жҧмыскерлер 

     540 

Барлығы      3686,5 
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Қосымша Л 

 
Жобаның жалпы сметасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жҧмыстардың тҥрлері 

 

 

 

Кӛлемі 

 

Ӛлшем 

бірлігі 

 

Бірлік қҧны 

 

Жалпы 

мың. тг 

 

Бҧрғылау ҧңғымалары 

 

9 Ҧ.   

1350 қ.м 20000 тг/қ.м 27000 

Жер беті тау-кен 

қазындысы(шурф) 

135 м³ 15000 тг/м³ 2025 

Геохимиялық 

сынамалау 

68 дана 1000 тг/шт 68 

Керндік сынамалау 470 дана 2000 тг/шт 940 

Кӛлемдік сынамалау 200 кг 1000тг/кг 200 

Электра барлау 300 нҥкте 6000тг/нҥкте 1800 

Инклиномертия 1350 қ.м 10000 тг/қ.м 1350 

Гамма каротаж 1350 қ.м 10000 тг/қ.м 1350 

Топографиялық 

жҧмыстар 

30 км 18000 тг/км 540 

Сынамаларды 

зертханалық талдау 

- - - 2000 

Қалпына келтіру 

жҧмыстары 

- - - 5000 

Жалақы    36860 

Барлығы    112000 


