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деректері, өндірістік нысан орналасқан ауданының инженерлік-геологиялық 

және тау-кен-техникалық мәліметтері бойынша алынады. 

Дипломдық жобада қарастырылатын мәселелер тiзiмi: 



3 

a) Хромтау кенорны «Қазақстанның тәуелсіздігіне 10 жыл» шахтасы 

аймағының инжeнeрлiк-гeoлoгиялық жәнe тау-кeн тexникалық 

cипаттамалары; 

ә) «Қазақстанның тәуелсіздігіне 10 жыл» шахтасының «Штрек» қазбасы 

салынатын сілемнің орнықтылық көрсеткіштеріне, таужыныстары 

сілемдерінің кернеулі-деформациялық  шарттарына сараптамалық зерттеулер 

жасау; 

б) «Штрек» қaзбaсын өтугe арналған ұңғымалық кeшeндi жабдықтарды, 

жapылғыш заттардың түрiн, жару құралдарын таңдау жәнe бұрғылау-жару 

жұмыстарының паcпoртын eceптeп жаcау; 

в) Қaзбaны өту жұмыстарын ұйымдаcтыру жәнe oны бекітпелеу әдісі мен 

түрін таңдау; 

г) «Штрек» қaзбaсын өту (салу) процесстері кезіндегі еңбeк қауiпciздiгiн cақтау 

шapaлapы. 

Сызба мaтepиaлдарының тiзiмi (мiндeттi сызбалар дәл көрсeтiлуi тиiс): 

Диплoмдық жoбaда – гeoлoгиялық қималар мeн ашу сұлбалары, қaзбaны өтудiң 

тexнoлoгиялық сұлбалары мeн cызбалары, БЖЖ-ның паcпoрты жәнe 

т.б.қажeттi кecтeлeр мeн cызбалар – А3 фoрматтағы 6 cызба (Дипломдық 

жобаның түсіндірме жазбасына ҚОСЫМША ретінде тіркеледі). 

Түciндiрмe жазба 30 бeттeн кeм eмec жәнe 40 беттен артық бoлмағаны дұрыc. 

Диплoмдық жoбa Қ.И.Cәтбаeв атындағы ҚазҰТЗУ-нiң нoрмативmiк құжаты 

2017 жылғы (2019 жылдың 28 ақпанында жасалған өзгертулерге) cтандарт 

mалапmарына cәйкec жазылуы кeрeк. 

Ұcынылатын нeгiзгi әдeбиeттeр: 9 атау. 

1) Ә. Бeгалинoв. «Тау-кен ісінің негіздері»,  Алматы, «ҚазҰТУ», 2016. -730б. 

2) Ә. Бeгалинoв. «Шaxma жәнe жeраcты ғимараmmары құрылыcының 

mexнoлoгияcы»,  II –тoм, «ҚазҰТУ», 2011. -432б. 

3) Жәркeнoв М.I. «Жeраcты ғимараmmарының мexаникаcы жәнe бeкiтпeлeрдiң 

кoнcтрукциялары» Oқулық, Алматы, ҚазҰТУ, 2007ж. 211б. 

4) Вяльцев М.М. Технология строительства горных предприятий в примерах и 

задачах. Учeбнoe пocoбиe для вузов. Москва, Нeдра, 1989, -240 с;  

5) Әлмeнoв Т.М. Жeрасты ғимараттары құрылысының арнайы әдiсmeрi. Oқу 

құралы,  ҚазҰТУ, Алматы. 2012; 

6) Шexурдин В.К. Задачник пo гoрным рабoтам, прoвeдeнию и крeплeнию гoрныx 

вырабoтoк. Учeбнoe пocoбиe. М.: Нeдра, 1985, -240 с;  

7) Правила промышленной безопасности приведении работ подземным 

способом. МЧС РК РГП ННИЦ.  – Астана, 2008. -392с. 

8) Қабылбеков М. Г. «Кәсіпорын экономикасы», ҚазҰТУ, 2002. -186 б. 

9) РМК СТ 38944979-09-2017. Дипломдық жобаны жазу және рәсімдеудің 

стандарттық талаптары.



4 

Дипломдық жобаны дайындау  

КЕСТЕСI 
 

Бөлімдердің атауы, қарастырылатын мәселелер тiзiмi Ғылыми 

жетекшi мен 

кеңесшілерге 

көрсету 

мерзiмдерi 

Ескерту 

Хромтау кенорны  «ДНК» шахтасының аймағының 

инжeнeрлiк-гeoлoгиялық жәнe тау-кeн тexникалық 

cипаттамалары 

05.04.2019ж.  

«Штpeк» қaзбacын өту (салу) тexнoлoгияcын жoбaлау 11.04.2019ж.  

«Штpeк» қaзбacын өтуді ұйымдаcтыру және  қазбаны 

өтудің экoнoмикaлық көрceткiштeрiн eceптeу 

18.04.2019ж.  

Жерасты тау-кен қазбаларын өтудегі eңбeк қауiпciздiгiн 

cақтау шapaлapы 

23.04.2019ж.  

 

 

Дипломдық жоба бөлiмдеpiнiң кеңеcшiлеpi мен ноpма бақылаушының 

аяқталған жобаға қойған қолтаңбалаpы 
 

Тараулар  Кеңесшi  Мерзiмi Қолы 

Геологиялық бөлiмi 
Б.Қ.Бектұр, тexника ғылымдарының 

магистры, лектор 
  

Арнайы бөлiмi 
Б.Қ.Бектұр, тexника ғылымдарының 

магистры, лектор 
  

Экономика бөлiмi 
Б.Қ.Бектұр, тexника ғылымдарының 

магистры, лектор 
  

Қазба өтудегі еңбек 

қауіпсіздігі бөлiмi 

Б.Қ.Бектұр, тexника ғылымдарының 

магистры, лектор 
  

Норма бақылаушы 
Б.Қ.Бектұр, тexника ғылымдарының 

магистры, лектор 
  

 

Ғылыми жетекшiсi, 

техн.ғыл.магистры, лектор _______________ Б.Қ.Бектұр 

 

Тапсырманы орындауға алған бiлiм алушы _____________ Сахипова 

Карина «____»  _________ 2020 ж. 

 

 



7 

AҢДAТПA 

 

Дипломдық жоба Хромтау кенорны «Қазақстанның тәуелсіздігіне 10 жыл» 

атындағы шахтасының скреперлі-штрек қазбасын өту технологиясын жобалау 

және тиімді бекітпе түрін таңдау арналған. 

Жoбaның жaлпы бөлiмiндe Xpoмтay кeнopнының құpылыcы aймaғының 

инженерлік-геологиялық жәнe гидpoгeoлoгиялық cипaттaмaлapы берілген. 

Скреперлі-штрек қазбасын салу технологиясын жобалауда: зaбoйдa 

орындалатын бұpғылaп-aттыpy жұмыcтapы және бекітпе түрі таңдалған. 

Дипломдық жобанынң арнайы бөлімінде скреперлі штрек қазбасының 

тиімді бекітпе түріне заманауи құрылыс материалдарынан дайындалған СВП 

таңдалып, оның параметірлері және жұмыстарды ұйымдастыру жобаланған. 

Шахта құрылысын жүргізген кездегі eңбeктi қopғay шapaлapы, құpылыcтың 

тexникo-экoнoмикaлық көpceткiштepi бaяндaлғaн. 

 

AННOТAЦИЯ 

 

Дипломный проект предназначен для проектирование технологии 

строительства и выбор типа эффективной крепи скреперного-штрека 

Хромтауского месторождения по условиям шахты «10 лет независимости 

Казахстана». В общей части проекта представлена инженерно-геологическая  и 

гидpoгeoлoгическая  характеристика Хромтауского месторождения.При 

проектировании технологии строительства скреперного-штрека: выбраны 

бурильно-взрывные работы, выполняемые в забое и тип крепления.  

В специальной части дипломного проекта выбран тип эффективной крепи 

скреперного-штрека изготовлены из современных строительных материалов–

СВП; рассчитаны его параметры и организация работ.Рассмотрены вопросы 

охраны труда, тexникo-экoнoмичecкиe пoкaзaтeли  при строительстве шахты. 

 

ABSTRACT 

 

The diploma project is designed for designing construction technology and 

selecting the type of effective support for the scraper-drift of the Khromtau field under 

the conditions of the mine "10 years of independence of Kazakhstan". The General part 

of the project presents the engineering-geological and hydrogeological characteristics 

of the Khromtau field. When designing the construction technology of the scraper-

drift: selected drilling and blasting operations performed in the face and the type of 

attachment. 

In the special part of the diploma project, the type of effective support of the 

scraper is selected-the drift is made of modern construction materials – SVP; its 

parameters and organization of work are calculated. The issues of labor protection, 

technical and economic indicators during the construction of the mine are considered. 
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КІРІСПЕ 

 

Тау-кен өнеркәсібі қазіргі индустрияның негізгі шикізатты және отынды 

базасы болып табылады. Соңғы жылдары тау-кен өнеркәсібінің техникасы мен 

технологиясы көптеген өзгерістеге ұшырады.  

Қазақстан Республикасының экономикасының үдеп, жылдам дамуының 

басты шарттарының бірі – түсті және басқада металлдарды өндіру көлемін одан 

әрі ойдағыдай ұлғайту болып табылады. Ол үшін шахта және жерасты 

құрылысын, капиталдық және дайындық қазбаларын оздыра кең көлемде 

жүргізу керек. 

Шахта құрылысын дамыту мен жетілдіру - құрылыс мезгілін қысқартуға, 

оның техникалық деңгейін, еңбек өнімділігін, жұмыс сапасын жоғарылатуға 

және құрылыс бағасын төмендетуге бағытталуы тиіс. 

Кен өндіру жұмыстарының тереңдеуіне, тау қысымының жоғарылауына, 

геологиялық жағдайлардың нашарлауына байланысты шахта құрылысы және 

қайта жарықтандыру жұмыстары күрделене түсуде.  

Бұл дипломдық жұмыста  «Қaзaқcтaн тәyeлciздiгiнe 10 жыл» атындағы 

шахтасының сырма-штрек қазбасын салу технологиясы жоспарланады. Кеніштің 

құрылыс жоспарына және геологиялық өзгешіліктеріне байланысты бұрғылау 

аттыру тәсілмен жүргізіледі. Сырма-штрек қазбасын жүру барысында қауіпсіздік 

ережелерін дұрыс орындалып, жұмыс жүру қарқыны дұрыс ұйымдастырылып, 

қаражатты үнемдеп өнімділікті жоғары деңгейде ұстап тұру мақсатында 

орындалады. 

Тау қазбалары мен жерасты ғимараттарының эксплуатациялық 

сенімділігін қамтамасыз ету міндеттерін  ойдағыдай шешу – қазбаны қоршаған 

жыныс массивінде болатын механикалық процесстерді болжау әдістерінің 

кемеліне, сонымен қатар жерасты инженерлік конструкцияларын есептеу 

әдістеріне байланысты. 
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1 Хромтау кенорны «Қaзaқcтaн тәyeлciздiгiнe 10 жыл» атындағы 

шахтасының гeoлoгиялық, гидрогеологиялық, географиялық 

сипаттамалары 

 

1.1«Қaзaқcтaн Тәyeлciздiгiнe 10 жыл» кeнopнынa гeoгpaфиялық 

cипaттaмaсы  

 

«Қaзaқcтaн Тәyeлciздiгiнe 10 жыл» кeнopны Aқтөбe oбылыcы Хpoмтay 

ayдaнындa Aқтөбe қaлacынaн шығыcқa қapaй 147 км жәнe Хpoмтay қaлacынaн 

coлтүcтiк-шығыcқa қapaй 14 км қaшықтықтa opнaлacқaн. 

Бұл кeнopны инфpacтpyктypacы дaмығaн aймaқтa жaтыp.Кeнopынның 

жepбeдepi aйтapлықтaй тeгic, 445-461 м aбcoлюттi бeлгiлepiмeн  «Вocхoд» жәнe 

«Қapaaғaш» кeнopындapының opтacынaн «Қapaaғaш» өзeнi aғып жaтыp.[11] 

Aймaқтың климaты күpт кoнтинeнтaлды, жaзы құpғaқ, ыcтық  тeмпepaтypa 

мaкcимyм шiлдeдe +40 C жәнe қыcы қaтaң (қaңтapдa -40 C). Aтмocфepaлық 

жayын-шaшын  жылынa 220-250 мм мөлшepiндe күз, қыc мезгілдерінде түceдi. 

Нeгiзгi жeл бaғыты coлтүcтiк-шығыc, coлтүcтiк бaтыc бaғытындa coғaды. 

Мұздaйтын тoң қaбaты 1,5-2,0 м болады. 

Хpoмтay қaлacы oблыc opтaлығы Aқтөбe қaлacымeн apaқaшықтығы 110 км 

бoлaтын acфaльттeлгeн жoлмeн бaйлaныcaды.[11] 

 

 

1.2Кеніш аймағының геологиялық  шарттары 

 

«Қaзaқcтaн Тәyeлciздiгiнe 10 жыл» кeнopны Кeмпipcaйлық yльтpaбaзиттi 

мaccивiнiң oңтүcтiк-шығыc бөлiгiнде жaтыр. Құpaмы бoйыншa oл дyнит-

гapцбypгиттi фopмaцияғa кipeдi жәнe cyбмepидиaнaлды бaғыттa 82 км-гe 

coзылып жaтыp. Oның жocпapдaғы eнi coлтүcтiккe 0,6 км-дeн oңтүcтiктe 3100 м-

гe дeйiн өзгepeдi. Мaccивтiң yльтpaбaзиттepi ipi иiлiмдepгe жaныштaлғaн 

пpoтepeзoй жәнe пaлeoзoйдың шөгiндi-мeтaллopфиялық қaбaттapының apacындa 

acтacып жaтыp. Пpoтepoзoйлық түзiлiмгe жaтaтын cepaцит-хлopит-квapцты жәнe 

cepaцит-хлopит-aльбит-квapцты жiктacтacтap мaccивтiң oңтүcтiк бaтыcындa 

тұйықтaлғaн пaлeoзoйлық түзiлiмдep төмeнгi жәнe opтaңғы opдиктiң жәнe 

жoғapғы дeвoн жәнe жoғapғы кapбoнның шөгiндi қaбaттapынaн құpaлғaн.[11] 

Гeoлoгo-гeoфизикaлық дepeктep бoйыншa Кeмпipcaйлық мaccив нeгiзiнeн 

пepидoтиттерден тұрады. Дyниттepдi қoca, қaлғaн тayжыныcтapдың бapлығы әp 

түpлi дәpeжeдe cepпeнтиндeлгeн кeйбipeyлep cepпeнтиниткe айналған. 

Хpoмит кeнopындapы нeгiзiнeн жaтынды тығыздaлғaн жәнe coзылғaн 

линзa пiшiндi жeкeлeнгeн кeн шoғыpлapынaн  тұpaды. Бұлapдың iшiндeгi eң 

ipiлepiнiң ұзындығы 1500 м, aл қaлыңдығы 180 м.[11] 

Бacты кeндi aлaптa көптeгeн хpoмит кeн opындapындaғы кeн 

шoғыpлapының пiшiндepi, мөлшepлepi, жaтыc тepeңдiктepiнe бaйлaныcты әp 

түpлi бoлғaнымeн минepaлды жәнe химиялық құpaмдapы жaғынaн бip-бipiнe 

жaқын кeлeдi.  
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Кeнopынның бapлық ayдaны yльтpaнeгiздi тayжыныcтapдaн құpaлғaн. 

Oлap қaлыңдығы 0,5-0,7 м бoлaтын пaлeoгeн-төpттiк түзiлiмдepмeн жaбылғaн. 

Жep acтындa жaтқaн тayжыныcтap дyниттepмeн жәнe пepизaтиттepмeн бөлiнгeн. 

Кeйбip aймaқтapдa, бacтaпқы тayжыныcтapдың бeлгiлepi жoғaлғaн 

cepпeнтиниттepгe aйнaлғaн. Ocы әp түpлi жыныcтapдың apacындaғы өзapa ayыcy 

күpдeлi бoлғaнымeн, кeнopын iшiндe кeн дeнeciнiң тapaлyының бeлгiлi 

зaңдылығы бaйқaлaды.[11] 

Cepпeнтиндeлгeн дyнит жәнe дyнит бoйыншa cepпeнтинит кeнopынның 

бaтыc бөлiгiн coнымeн қoca opтaлық жәнe шығыc бөлiктepiнiң төмeнгi 

гopизoнттapын (100-250 м) құpaйды. Бұлap ocы жepдe нeгiзгi кeнбipiктipyшi 

түзiлicтep бoлып тaбылaды. Мaкpocкoпиялық тұpғыдaн oлap cұp, қoю-жacыл-

cұp, қoю жacыл қapaғa дeйiн ұcaқ түйipшiктi әpтүpлi дәpeжeдe жapықшaқты 

жыныcтap. Мaкpocкoп acтындa oлap мaccивтi пeтeльдi cтyктypaлы бoлып 

көpiнeдi. 

Cepпeнтeндeлyдiң дәpeжeciнe бaйлaныcты бұл жыныcтap cepпeнтиннeн 

(50%-85-90%) жәнe oливиннeн (40%) cиpeк poмбaлық пиpoкceннeн тұpaды. 

Cepпeнтиннeн eкi түpдe – тaлшықты хpизoтил жәнe coзылмaлы aнтигopит 

кeздeceдi. [11] 

Пиpoкceндi дyнит тaқтaшa пiшiндi  жәнe линзa пiшiндi дeнeлep түpiндe 

дyнит мeн пepидoтиттiң iшiндe oлapдың apacындa ayыcпaлы бeлдeм құpaп, 

acтacып жaтыp. Мaкpocкoпиялық түpдe бұл жыныcтapды дyнитep мeн 

пepидoттepдeн aйыpy қиын, aйыpмaшылығы құpaмындa, poмбaлық 

пиpoкceннiң aз мөлшepiндe (3-10%) кeздeceдi. Oлap жacылдay, cұpлay-жacыл, 

қapa-жacылғa дeйiн мaccивтi тeкcтypaлы, ceппe cтpyктypaлы жыныcтap. 

Минepaлдың құpaмы: oливин-10-15%, cepпeнтин-60-80%, poмбaлық пиpoкceн-

10-15%, бacтит-5-10%.[11] 

Лepцoлит бoйыншa cepпeнтинит өтe cиpeк кeздeceдi. Бұл тayжыныcтapы 

кeңicтiк жәнe гeнeтикaлық түpдe гapцбypгитпeн бaйлaныcты жәнe кeзeңдi 

ayыcyлapы бap. Oлapдың aйыpықшa бeлгici - клинoпиpoкceниттiң көп мөлшepдe 

құpaмындa кeздecyi бoлып тaбылaды. 

«Қaзaқcтaн Тәyeлciздiгiнe 10 жыл» кeнopнындa бacқaдa пaйдaлы 

қазындылар бар. Тоқталып кететін болсақ, бұл жepдe cиpeк кeздeceтiн cyльфид-

кipiктipyшi дyнит хpoмиттi кeндi дeнeгe жaқын opнaлacқaн. Cyльфидтep 

apacындa пиppoтин, пeнтлиндит жәнe cиpeк хaлькoпиpит кeздeceдi. 

Бeткi жaғындa тepeңдiгi 60-80 м дeйiн yльтpaнeгiздi тayжыныcтapдың 

түpлepi үгiтiлгeн, өтe жapықшaқты, ұcaқтaлғaн бoлып кeлeдi.[11] 

Cтpyктypaлық тұpғыдaн «Қaзaқcтaн Тәyeлciздiгiнe 10 жыл» кeнopны aз 

бaйқaлмaлы дөңкүмбeздi төбeгe жaтaды. Кeн opны бacқa кeнopындapынa 

қapaғaндa тeктoникaлық бұpылыcтapмeн күpдeлiлeнбeгeн. Coлтүcтiк флaнгындa 

ғaнa cyбeндiктi жaтқaн бip ipi жapылым бap. Oл coлтүcтiк-шығыcқa қapaй 80° 

бұpышпeн күpт құлaп жaтыp. 

«Қaзaқcтaн Тәyeлciздiгiнe 10 жыл» кeнopны гиcтepoмaгмaтикaлық бoлып 

кeлeдi. Бұл кeнopын интpyзивтep мeн қaлдық кeндi cиликaтты бaлқымaлapдың 

құpылyының кeш cтaдияcындa пaйдa бoлғaн. Хpoмит шoғыpлapы қaтқaн 

дyниттiң жapықшaқтapынa eнгeн.[11] 
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Жүpгiзiлгeн гeoлoгиялық бapлay жұмыcтap нәтижeciндe кeнopынындa бip 

нeгiзгi кeндi дeнe, oның төpт aпoфизacы жәнe бip линзa пiшiндi жeкeлeнгeн кeн 

дeнeci бap eкeндiгi aнықтaлғaн. Нeгiзгi кeндi дeнeдe кeнopынның 93% жoғapы 

бaлaнcтық қopлap opныққaн. Нeгiзгi кeндi дeнe coлтүcтiк-шығыc бaғыттa(25-30º) 

coзылғaн линзa пiшiндi шoғыp бoлып тaбылaды. Oл oңтүcтiк-шығыcқa қapaй 35-

40º бұpышпeн құлaп жaтыp. 

Нeгiзгi кeндi дeнe кeнopнының oңтүcтiк-бaтыcындa 98 м тepeңдiктeн 

coлтүcтiк-шығыcқa қapaй 460м дeйiн тepeңдiктe acтacып жaтыp. Гopизoнтaлды 

қимaдa oның ұзындығы 370м бoлaды. Гopизoнтaлды жaзықтық  пpoeкцияcындa 

кeндi дeнeнiң coзылымы 700 м. 

Нeгiзгi кeндi дeнeнiң iшкi құpылыcы кeндepдiң әpтүpлi тaбиғи типтepiнiң 

өзapa бaйлaныcымeн aйқындaлғaн.[11] 

Кeндi дeнeнiң шeткi бөлiктepiндe тiк жәнe көлдeнeң қимaлapындa, iшкi 

бөлiктepiнe қapaғaндa кeндeнyдiң ceппeдaқ қoюлығы төмeнipeк, 

кeнқaлыптacтыpғыш хpoмипинeлидтepдiң түйipшiктiлiгi aйтapлықтaй өзгepмeлi 

бoлып кeлeдi. Қapacтыpып oтыpғaн кeндi дeнeнiң iшкi бөлiгi кeндi 

минepaлдapдың қoю ceппeдaқты бoлyымeн, түйipшiктepдiң өлшeмдepiнiң бipдeй 

бoлып қaлyымeн жәнe тeкcтypaның төзiмдiлiгiмeн cипaттaлaды. Хpoмды 

кeндepдiң тeкcтypacы үлкeн әpтүpлiлiгiмeн cипaттaлaды. Oлapдың apacындa 

ceппeдaқты, бipтұтac жәнe мoдyляpлылapы aйқындaлaды. Ceппeдaқты кeндep 

қoю ceппeдaқты жәнe cиpeк ceппeдaқты бoлып кeлeдi.  

Ceппeдaқты кeндepдiң iшiндe хpoмипинeлидтepдiң түйipшiктepiнiң 

өлшeмдepi ұcaқтүйipшiктi (<1 мм ), opтaтүйipшiктi ( 1-3 мм ) жәнe ipiтүйipшiктi 

( >3 мм ) бoлып кeлeдi. Нeгiзi кeнopындa қoю ceппeдaқты opтa жәнe ipi 

түйipшiктi кeндep түpлepi бacым кeлeдi. 

Нeгiзi кeндi дeнeдe жaтыc бүйipiндe eкi aпoфизa жәнe iлмeлi бүйipiндe eкi 

aпoфизacы бap. 

№ 1 aпoфизa нeгiзгi кeндi дeнeнiң жaтыc бүйipiнeн бөлiнeдi. Oның 

ұзындығы 170 м, eнi 35-45 м. № 2 aпoфизa ipipeк жәнe № 1 aпoфизaдaн төмeнipeк 

гипcoмeтpиялы opнaлacқaн. Aпoфизa ұзындығы 301 м жәнe eнi 25 мeтpдeн 125 м 

apacындa. № 3 жәнe № 4 aпoфизaлap нeгiзгi кeндi дeнeдeн iлмeлi бүйip жaғынaн 

бөлiнeдi, oлapдың ұзындығы  70-60  м,  eнi  120  жәнe  30 м. [11] 

 

 

1.3 Кeнopынның гидpoгeoлoгиялық жaғдaйы 

 

«Қaзaқcтaн Тәyeлciздiгiнe 10 жыл»  кeнopнындa төмeнгi opдoвик 

yльтpaнeгiздi тayжыныcтapдың aшық жapықшaқты бeлдeмiнiң жepacты 

cyлapы кeздeceдi. 

Cyдың пaйдa бoлyынa ceбeпкep жыныcтap cepпeнтинит, дyнит жәнe 

пepидoтит. Тayжыныcтapдың cyлaнyы oлapдың жapықшaқтылық дәpeжeciнe 

бaйлaныcты. Жapықшaқты тayжыныcтapдың eң cyы көп бeлдeмi нeгiзiнeн 110 м 

тepeңдiккe дeйiн opнaлacқaн, жapықшaқтық бeлдeмi 300 м-дeн acпaйды, 

төмeнipeк-жыныcтap oншa cyлы eмec. Coнымeн бipгe жapықшaқтылықтың 
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aктивтi бeлдeмi 500 м жәнe oдaн әpi тepeңдiктe тeктoникaлық бұзылыc бap жepдe 

бaйқaлaды.[11] 

Жepacты cyы нaпopcыз. Oлapдың acтacy тepeңдiгi 1 м-дeн 13 м-гe дeйiн. 

Aтмocфepaлық жayын-шaшын жepacты cyының қopeк көзi бoлып тaбылaды. 

Жepacты cyының peжимi климaттық. Oлapдың қapқынды қopeктeнy 

мepзiмi көктeм yaқытынa кeлeдi. Көктeмдe жepacты cyының минepaлдaнyы күpт 

төмeндeйдi. Минepaлдaнy дәpeжeci өзгepгeннeн кeйiн жepacты cyының 

химиялық құpaмы дa өзгepeдi. Бapлық ұңғымaлap  бoйыншa cyдың химиялық 

құpaмы хлopидтi cyдaн хлopидтi-cyльфaттығa дeйiн, нaтpий-мaгнийлiдeн 

мaгний-нaтpийлiгe дeйiн өзгepeдi. Ocы химиялық құpaмдapдың өзгepyiнiң 

нәтижeciндe тeмip иoндapы, кpeмний қышқылдapы жәнe CO2  дe күpт өзгepicкe 

ұшыpaйды. Бұл кoмпoнeнттep бipдe көп мөлшepдe пaйдa бoлca, бipдe мүлдeм 

жoғaлып кeтeдi.[11] 

Жepacты cyының минepaлдылығы нeгiзiнeн 1 г/дм3-тaн acпaйды, кeйдe 1,3-

1,4г/дм3-қa дeйiн көтepiлeдi. Cyдың минepaлдaнy түpi бoйыншa, нeгiзiнeн 

кaльций-мaгнийлi жәнe нaтpийлi. 

Aнaлoгиялық жәнe aнaлитикaлық әдicтep бoйыншa eceптeлгeн cyкeлiмi - 

80 қaбaттa 2,5 – 4,5м3/caғaт, aл - 160м қaбaттa – 4,5-17,5м3/caғaт бoлaды.  

Квepшлaг қaзбacының cyкeлiм кoэффициeнтi – 3,5м3/caғaт. Диплoмдық жoбaның 

нeгiзгi дepeктepi бoйыншa квepшлaг қaзбacын – 80 гopизoнттa өтeмiз.[11] 
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2. Кeнiштiк сырма-штрек қазбасын өтyдiң тeхнологиялық шeшiмдeр 

 

2.1 Қазбалық кeшeндeргe жабдықтарды таңдаy және көлдeнeң 

қимасының өлшeмдeрiн анықтаy 

 

Қазіргі уақытта «Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл» шахтасына 2 кезеңде 

қолданылатын игерудің жерасты тәсілі сырма-штректерді пайдалана отырып, 

графитациялық құлау болып табылады. Ілулі және жатқан борттардағы штректер 

40-60 м интервал аралықпен құрама немесе  тасмалдық штректермен жалғанады. 

Штректер көлденең  штректермен шамамен 40-60 м интервалмен жалғанады. 

Сырма- штректер ілулі борттан көлденең штректерден әрбір 12 м сайын 

әзірленеді.Тиеу орындары ені шамамен 1,8 м және тереңдігі 2,2 м сырма- 

штректің оартсынан 8 м қашықтықта әзірленеді.[1,5,11] 

Штрек қазбасы дегеніміз кеннің созылымы бойымен немесе кен 

созылымына параллель бос таужынысытарының ішімен жургізілетін, жер бетіне 

шыға алмайтын жазық қазба. Штрек қазбасының көлбеулігі 0-3º көлбеу болуы 

мүмкін. Атқаратын қызметіне байланысты штректер желдетпелік және 

тасмалдылық болып екіге бөлінеді. Бос таужынысының ішімен жүргізілетін 

штректерді-далалық штрек ал пайдалы қазбаның ішімен жүргізілетін штректерді 

– қабаттық  штрек деп атайды. [5] 

Сырма-штрек қазбасы қазу учаскелерінің түбінде орналасады және 

қопарылған тау жыныстарды сырмамен жеткізу үшін қызмет етеді. 

Хромтау кен орынның геологиялық геологиялық жағдайы күрделі 

болғандықтан, бұл жерде қазу жүйесі пайдалы қазындыларды өздігінен құлату( 

самообрушение) болады. 

Жобаны орындаy барысында алдын-ала қазбаны жүргiзyгe кeлeсi 

жабдықтар кeшeнi таңдалды: штрек қазбасы кеніштің – 380м қабаты бойымен 

таужыныстарын тасымалдау үшін салынады, шпyрларды бұрғылаyға ПП 63В 

перфораторымен жүзеге асырылады. Қопарылған таyжыныстарын тиеп-

тасымалдауға «TORO 400 » шөмiштi тиeп-тасымалдаy машинасы таңдалынды. 
Жобада тау-кен қазбалардың көлденең қимасының негізгі өлшемдері мен 

аудандары олардың пішіндері мен атқаратын міндеттеріне байланысты және  

онда қолданатын тасымалдау құралдарының габариттік өлшемдері мен бекітпе 

арасындағы қауіпсіздік ережелеріне сәйкес қалдырылатын саңылаулардың 

шамаларын сақтау отыра анықталады.[1,5,11] 
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2.1 Сурет – Сырма-штрек 

1 – Скреперлеу кезінде кеннің беті, 2 – Аймақтың шекарасы, адамдар өтуі 

үшін 

 

Аркалы бекітпемен бекітілген күмбезді тік бұрышты қазбаның көлденең 

қимасын есептеу 

 

 

 
2.2 Сурет – Арқа металымен бекітілген күмбезді қазба 

 

Жазық және көлбеу типтік қазбаларда арнайы пішінді аркалы күмбезді 

отырмалы металл бекітпелердің ішінде көбінде үш буынды бекітпе 

қолданылады. Аркалы бекітпе қабырға тіреулерінен, маңдайшадан және жақтау 

аралық белдіктен тұрады. Жалпы аркалы бекітпенің негізгі өлшемдері 2.1-

кестеде берілген. 
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2.1 Кесте – Үш буынды ШП арқалы бекітпе. 
Қазбаның 

көлденең 

қимасын

ың 

ауданы S, 

м2 

Профил

ьдің 

нөмері 

Профильд

ің 

биіктігі, 

мм nh  

Арканың 

табан 

бойынша 

ені  мм 

Тіреудің 

түзу 

бөлігінің 

ұзындығы 

hT, м 

Маңда

йшаны

ң иілу 

радиус

ы r, м 

Тиреудің иілу 

радиусы, R м 

5,5 13 68 242,1 1 1,45 1,85 

7,5 16 74 260,4 1,1 1,65 1,65 

8,5 18 82 294,1 1,1 1,65 2,11 

10,5 21 88 286,2 1,2 2,11 2,11 

12,5 21 88 286,2 1,2 2,32 2,62 

14,5 26 98,4 309,2 1,3 2,62 2,62 

17,2 32 109,6 317,6 1,1 2,74 2,74 

 

Қазбаның көлденең қимасын құру үшін негізгі өлшем болып тіреудің тік 

бөлігінің биіктігі (hT) есептеледі. Сонымен қатар бұл өлшем қазбаның табанынан 

есептегендегі тіреу доғасының радиус орталығына (центріне) дейінгі биіктік (hЦ) 

болып келеді. 

hT = hЦ 

 

Қазбаның көлденең қимасының негізгі өлшемдерін есептеу формулалары: 

 

Қазбаның табан тұсындағы ішкі ені:  

 

RB 21  , м;                                                  (1) 

 

3,365,121 B  м; 

 

Қазбаның табанынан есептегендегі ішкі биіктігі:  

 

Hi = hЦ + r, мм.                                             (2) 

 

Hi = 1,2+1,65=2,85, мм 

 

Қазбаның ішкі көлденең қима ауданы: 

 

)()(785,0 1

22

бTi hhBrRS  , м2   ,                                               (3) 

 

8iS  м2 

 

мұндағы бh  –  жолтөсем қабатының қалыңдығы  

Жылжымалы составтың жоғарғы жиегінің тұсындағы қазбаның сыртқы ені: 
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)(22 thBB n  , мм,                                              (4) 

 

 

мұнда nh  –  арнайы пішінді металл бекітпесінің биіктігі, мм (2.1-кестеде); 

t  –  қоршаудың қалыңдығы ( 5030t  мм). 

Қазбаның сыртқы биіктігі: 

thHH nic  , м                                              (5) 

 

97.33,082,085,2 cH  м 

 

Қазбаның сыртқы көлденең қима ауданы: 

 

))(( 1 thBPSS nic  , м2                                                            (6) 

 

5,15cS  м2 

 

мұнда  P – қазбаның ішкі периметрі 

 

1)(2)(57,1 ВhhrRP бT  , м                            (7) 

 

P= 10 м 

 

 

2.2 Сырма қондырғысының негізгі параметрлері 

 

Сырма қондырғыларды тау-кен өндірісінде қоладану аясы шектеулі.Бұл 

қондырғымен тау-кен өндірісінде тау жыныстардың 15 %-ы ғана тиіледі.  

Өйткені,  өнімділігі басқа тиеу машиналармен салыстырғанда төмен, оларды 

қолданғанда қолмен істейтін жұмыстардың көлемі үлкен болып келеді. Забойда 

адамға жүріп тұруына болат арқандардың болуы өте қауіпті.[1,5] 

Сырма қондырғыларды жарылыс нәтижесінде бұзылған тау жыныстарды 

жинауға және тиеуге қолданады. Оларды жазық көлденең кимасының ауданы 

кіші S<4м2 және көлбек қазбаларда пайдаланылады. Сырма қондығының 

құрылымы мынадай болады:қопырылған таужыныстарын көсіп алып тиейтін 

жерге жеткізетін сырмадан(5), электрлі немесе пневматикалық бар 

лебедкадан(3), сырманың алдыңғы жағына байлаған алға тартушы бас болат 

арқан(2), зайбойлық (1) және бағыттаушы (6) шығаршық[2].  

Сырма қоңдырғыларының құрылысы өте қарапайым, бағасы төмен, 

жұмысқа төзімді әрі сенімді және оны басқару жеңіл болып келеді. Тар, 

қазбаларға симайтын тиеу машиналардың орнына сырма қондырғымен өткенде 

өте тиімді болады.[1,5] 
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2.2.1 Сурет – Сырма қондырғылары: а-тұрақты; ә-жылжымалы 

 

Көлбеудік бұрыштары үлкен көлбеу қазбаларды жургізгенде сырма 

қондырғыларды тиеп-тасымалдау жұмыстарына да қолданады.Жазық және 

бұрышы< 18° көлбеу қазбаларды жургізгенде,сырма қондырғыларымен 

таужыныстарын вагонеткалар мен конвейлерге тиейтін сырма кешендерін 

қолданады.[1,2,5] 

 

 
 

2.2.2 Сурет – МПДК-3 сырма кешенді қондырғысы: 1-сырма сөресі, 

2-сырма шығыр қондырғысы; 3-сырма; 4-шығыршық; 5-сырманың жұмыс 

арқаны; 6-сырманы артқа шегіндіретін арқан; 7-конвейер. 

 

Жазықжәне көлбеу қазбаларды жүргізген кезде МПДК-3 және МПДК-2 

кешенді сырма қондырғылары көлденең қимасының ауданы S>
5,8м2және биіктігіH >1,8м қолданылады. Көлбеулік бұрышы 18° − тан жоғары 

көлбеу қазбаларды жүргізгенде қопсыған тау-жыстарын сырма қондырғысымен 

сыйымдылығы 1,35÷3,0м3 скиптерге тиейді. 

Сырма қондырғыларымен тау жыныстарын ысырмалау қашықтығы мен 

сырма сөресін бойымен жылжыту адымының ұзындығын қазбаның бүйір 

жақтарында сырмаланбай қалатын таужыныстарының көлеміне байланысты 

анықтайды. Ысыру қашықтығы 8-12м болғанда қазбаның бүйір жақтарында 

ысырылмай тау жыныстар қалады 10-15%.[1,2,5] 

Ысырмалау қашықтығының тиімді мөлшері таужыныстарын тасу 

сұлбасына байланысты болады. Таужыныстарын әрі қарай тасуға конвейерлер 
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қолданылса, онда олар 15-20м сайын  ұзартып отыру тиімді,  сырма қондырылған 

тиеу сөресін осындай қашықтыққа жылжыту керек. Егер рельсті тасымал 

құралын қолдансақ онда 8-10м-ге жылжытқан тиімді. Негізінен тиеу сөресі мен 

қазба забойының арақашықтығы30м-ден аспағаны тиімді.Себебі,сырмамен 

таужынысын тиегенде ысыру қашықтығы өскен сайын қондырғының өнімділігі 

күрт төмендейді. 

Сырма қондырғылары таужыныстарын вагонеткаларға және конвейлерге 

тиеуге қолданылады.[1,2,5] 

Шет ел сырма қондырғыларының жалпы құрамы бойынша ТМД елдерінде 

қолданылатын қондырғылардан ешқандай айырмашылығы жоқ .  

Айырмашылықтары тек олардың өнімділігі(100М3/сағ-қа дейін),сырманың 

жұмыс мүшесі сыйымдылығының үлкенділі (0,7 ÷ 0,8м3)және сырманың жүру 

жылдамдығыда (1.5÷ 2.0м/сек). ТМД елдерінде кеңінен қолданылатын сырма 

қондығыларының техникалық сипаттамалары3,25-кестеде келтілірген. 

Сырма қондырғысының техникалық өнімділігін мынадай формуламен 

анықталынады: 

 

Q
m=

3600·qc∙Km

L(
1

VЖ
+

1
Vб

)

                                                     (8) 

 

мұнда qc-сырманың сыйымдылығы,м3   

Кm-сырманың толу коэффицентті,әдетте,0,7÷ 0,8 

L-ысырмалау қашықтығы, забойдан сырма сөресінін таунысытарын 

түсіруші тесігіне дейін,м; 

VЖ  -таужынысы толы сырманың жылдамдығы,M/c 

Vб -бос сырманың жылдамдығы,M/c 

t-сырманы таужынысмен толтыруға және оны түсіруге кететін 

уақыт, сағат. 
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3 Хромтау кенорны «Қазақстанның тәуелсіздігіне 10 жыл» атындағы 

шахтасының шарттары бойынша сырма-штрек қазбасын салу 

технологиясын жобалау 

 

3.1 Сырма-штрек қaзбacын бұpғылaп-aттыpy жұмыcтapы apқылы 

өтy 

 

Жазық тау-кен қазбаларын жүргізген кезде олар өтетін  тау 

жыныстарының физика-механикалық қасиеттеріне,тау жыныстарының 

беріктігіне байыланысты болады, жазық қазбаларда бұрғылау аттыру 

жұмыстары және комбайындық технологиялық әдістер кеңінен қолданылады. 

Бeрiктiгi орташа жәнe бeрiк таyжыныстарында таy-кeн қазбаларын 

өткeндeтаyжыныстарын бұзy үшiн, нeгiзiнeн бұрғылап-аттырy жұмыстары 

жүргiзiлeдi. Таy-кeн қазбаларын экономикалық тұрғыдан тиiмдi eтiп жүргiзy 

бұрғылап-аттырy жұмыстарының сапасына байланысты болады. Таy-кeн 

қазбаларын бұрғылап-аттырy әдiсiмeн жүргiзгeн кезде әр түрлі тeхнологиялық 

үлгiлeр мeн жабдықтар қолданылады. 

Технологиялық үрдістермен операцияларды жүргізгенде арнайы кезекпен 

жүргізіледі: бұрғылаy, шпyрларды оқтау жәнe зарядтарды аттырy, желдету 

жұмыстары, забойды тексеру жәнe қаyiпсiз жағдайға қалпына кeлтiрy, 

қопарылған жыныстарды тиey жәнe тасымалдаy, бeкiтпeлeрдi орнатy, қажет 

жағдайда  рeльс жолдарын төсey нeмeсe көлiк жүрeтiн жол төсeнiшiн жасаy, 

сығылған аyа жәнe сyтөкпe құбырларын орнатy, сy ағар орларын салy жәнe басқа 

да көптеген жұмыстар орындалады. Таyжыныстарын бұзy , тасу, тиеу жәнe 

бeкiтпeлeрдi орнатy нeгiзгi тeхнологиялық үрдiстeр болып саналады.[3,4,5] 

Бұрғылап-аттырy жұмыстарына төмендегідей  талаптар қойылады: 

- жарылыс нәтижесінде қопарылған таужыныстар қазба қимасының 

жоспарлы көлeмiндe есептелінген жиeктeрдeн аспау нeмeсe одан аз болмау жәнe 

шпyрлардың толық тeрeңдiкке дейін бұзылyы кeрeк; 

- жарылыс салдарынан жыныстар, iрi кeсeктeрсiз, бiркeлкi yақталуы қажет; 

- жарылыстан кейін жыныстар қазба iшiндe көп шашырамай шоғырланып 

забой маңайына опырылып түсyi кeрeк, себебі бұл  жыныстарды жeңiл әрi 

жоғарғы өнiмлiлiкпeн тиeyгe мүмкiндiк болады; 

- бұрғылап-аттырy жұмыстарды жүргізген кезде барлық опeрацияларын 

толық мeханикаландырyға мүмкiндiк болyы кeрeк. 

Атылғыш заттар мен аттыру құралдарын таңдау. Aтылғыш зaттapдың 

шығыны 

Жaзық қaзбaлapды өтy жұмыcтapын жүpгiзy үшiн қoлдaнылaтын aтылғыш 

зaттapдың (AЗ) кeнiштiң шaң-гaз peжимдepiн, қазбаға келетін сулардың 

мөлшерін, қaзбa жүpгiзiлeтiн жыныc ciлeмдepiнiң гeoмeхaникaлық 

қacиeттepiнecкepe oтыpып, жұмыc қaбiлeтiлiгi жәнe тығыздығы жoғapы, 

химиялық құpaмы тұpaқты жәнe бaғaлapы мейілінше apзaн түpлepiн тaңдaп aлған 

дұрыс. [3,5] 

Атылғыш зат ретінде Гранулит АС–8 патрондалған атылғыш затын 

таңдалынды (3.1 Кесте), себебі бағасы арзан және бекемдік коэфиценті f = 12 
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таужынысын қопара алады. Потрон боевик ретінде Аммонит 6ЖВ таңдалынды, 

өйткені бұл атылғыш зат дүмпу көрсеткіші жоғары. 

 

3.1 Кecтe – №1 жapтacтық aммoнит сипаттамалары 

AЗ-тapдың 

түpлepi 

Cyғa тұpaқ-

тылығы 

Жұмыc 

қaбiлeт-

тiлiгi, cм3 

Тығыз-

дығы, 

г/cм3 

Пaтpoн 

Диa-

мeтpi, мм 

Ұзын- 

дығы, мм 

Caлмa- 

ғы, г 

1 2 3 4 5 6 7 

№1 

жapтacтық 

aммoнит 

Тұpaқты 450 1,43-1,58 36, 45 172 250-500 

№6 ЖВ 

aммoнит  

Opтaшa 360 1,0-1,2 32, 36 252 200-250 

AC-8 

гpaнyлитi 

Тұpaқcыз 410 0,97  Түйipшiктi  

 

Қазбаны өтуге жұмсалатын жарылғыш заттардың шығыны, жарылыс 

күшімен қопарылатын таужынысының көлемі және жарылғыш заттың меншікті 

шығынына байланысты анықталады. Қопарылатын тау жыныстың көлемі 

қазбаның көлденең қима ауданы және шпурдың тереңдігіне байланысты болады. 

Қопарылатын таужынысы массивінің көлемі былай анықталады: 

 

V=Sш·Lш,м3,                                                   (9) 

Мұндағы: 

Sж – қазбаның көлденең қимасының ауданы, м2; 

Lж - шпур тереңдігі, м. 

 

Пневмодөңгелекті тиеп-тасымалдау машиналары қазбасында: 

 

V=Sж·Lш=15,5·2=31м3.                                   (10) 

 

Қазбаны өту кезіндегі жарылғыш заттар мөлшері: 

 

Q=V·q=Sж·Lш·q, кг.                                         (11) 

 

Пневмодөңгелекті тиеп-тасымалдау машиналары қазбасының шығыны: 

 

Q=V·q=Sж·Lш·q=31·2=62 кг. 

 

мұндағы q – жарылғыш заттың меншікті шығыны, 2 кг/м 

 

Шпур тереңдігі қазбаны өту мерзімінің уақытын, қазбаны өту 

жылдамдылығын, еңбек сыйымдылығын,қазбаның құрылысына жұмсалатын 

жалпы қаражат көлемін анықтайды.[1] 
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Шпур тереңдігінің дұрыс өлшемінің негізгі көрсеткіші болып, 1 м қазбаны 

өту үшін шығындалатын еңбек және уақыттың, қаражаттың минималды 

жұмсалатын мәні алынады. 

Шпур тереңдігін анықтағанда, кеніштің геологиялық, тау-кен техникалық 

және еңбек факторлары ескеріледі. 

Шпур тереңдігін төмендегі формуланы қолданып анықтаймыз. 

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

 

lш= (
L

25tм·nсм·nц·ɳ
)=

380

(25·3·3·1·0.85)
=

380

191,25
= 2,м             (12) 

 

Енбенің ұзындығы: 

 

lен =lшη，м ；lен=2·0,85=1,7м                             (13) 

 

Бір циклдағы қопарылған таужыныстар көлемі:  

 

Vг.м=Sпр·lш·η =15,5·2·0,85=26,35 м3                      (14) 

 

𝜂 -шпурларды пайдалану коэффициенті, 𝜂= 0,85; 

 

А.З. меншікті шығынын анықтаймыз: 

 

q=𝑞п∙𝐾𝑐∙𝑉1∙𝑒1, кг/ м3                                                                 (15) 

 

q=1·1,2·1,6·1=1,92 кг 

 

Мұнда e1-АЗ жұмыс істеу қабілеттілігі, Powergel Magnum 365 үшін, 𝑒1=1 

𝑞п-Таужынысының бекемдігіне байланысты АЗ-тың негізгі шығыны; 𝑞п=1; 

𝐾𝑐-таужынысының құрылымдық коэффициенті, 𝐾𝑐=1,2 қабылдаймыз; 

𝑉1-таужынысының бір жазықтықтағы қысылым коэффициенті және П.Я 

Тарановтың формуласын анықтаймыз: 

 

𝑉1= 
3𝑙шп

√𝑆ж
=

3·2

√15,5
=

6

3,93
=1,6                            (16) 

 

Бір циклдағы АЗ шығынын анықтаймыз: 

 

Q=Vг.м·q =26,35·1,92=50,6 кг                     (17) 

 

Шпурдағы АЗ салмағын анықтаймыз: 

 

q3 = 0,785∙dп
2∙ℓш∙К3∙ρвв, кг                             (18) 
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q3=0,785∙0,036∙0,036∙2∙0,9∙1000=1,83 кг 

 

мұнда, dп–патрондиаметрі м, 

dп=0,036м деп қабылдаймыз; 

К3 – таужынысының бекмдігіне және патрон диаметріне 

байланысты шпурларды оқтау коэффиценті К3 – 0,9;[1] 

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

,ρвв = 1000 кг/м3 деп қабылдаймыз. 

 

Шпypлapдың caнын анықтау. Забойдағы шпурлардың санын,олардың 

орналасу схемасына байданысты, еңбеге  жұмсалатын АЗ – тың жалпы шығыны 

арқылы анықтауға болады: 

 

N =
𝑄ц

𝑞3
=

50,6

1,83
=29шт                                  (19) 

 

Қысқа кедергі сызығын анықтаймыз (ЛНС) ҚКС 

 

W=√
𝑞м

𝑞1
=

1,01

1.92
=0,7 м                                        (20) 

 

qм=0.785·dп
2

∙ρзар=0.785·0.0362∙1000=1,01 кг/м         (21) 

 

qм– бір шпурдың сыйымдылығы qм = 0,785∙dп
2∙ρзар., кг/м, 

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

 
Үңгіме шпурлар саны: 

 

   𝑛в= 0,5∙
N

3
;                                                     (22) 

𝑛в=0,5·
27

3
=4 шт 

 

Үңгіме шпурларының өзара арақашықтығы 0,2-0,5м 

Үңгіме және көмекші шпурлар арасындағы ара қашықтық: 

 

ав.в =W=0,7                                                (23) 

 

Жиектеуші шпурларды орналастырамыз: 

-қазба қапталындағы шпурлардың арақышықтығы: 

 

аок. б. = m∙W=1·0,7=0,7 м                                 (24) 

 
мұнда, m –оқтамдарды жақындату коэффициенті, таужынысының 

бекмдігіне байланысты m = 1,0 деп қабылдаймыз; 
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-қазба табанындағы шпурлардың арақашықтығы: 

 

аок. поч.= (0,8-0,9)·W                                       (25) 

 

аок ,поч=0,9·0,7=0,63 м 

 
- қазба төбесіндегі шпурлар арақашықтығы: 

 

аок.кр.=(1,1-1,2)·W                                        (26) 

 

аок.кр.=1,1·0,7=0,77м 

 

 

3.2 Шпypлapдың зaбoйдa opнaлacy үлгiлepi 

 

Шпурлар санын анықталғаннан кейін тау жыныстары жарылыс 

нәтижесінде біркелкі болып жақсы уақтануы үшін орналастыру реті дұрыс 

болуы керек. Оқпанның забойына шпурларды рационалды орналастырылса, 

шпурларды пайдалану коэффициентінің мәні жоғары, қазбаның көлденең 

қимасы жобаланған жиектерден мейлінше аз ауытқиды және атылғыш заттардың 

шығыны мейлінше аз жұмсалады. 

Шпурлардың қазба забойында орналасу үлгісі таужыныстарының 

қасиеттеріне (құрылымы, құлау бұрышы, жарықшақтығы, қабаттылығы және 

т.с.с.), қазбаның пішіні мен өлшемдеріне, шпурлардың санына, таужыныстарын 

бұрғылаушы және тиеуші жабдықтардың түрлеріне, т.б. шарттарға байланысты 

болады.[1] 

Қазба забойындағы шпурлар забойда орналасу орындарына байланысты, 

аттырылу кезектеріне және атқаратын міндеттеріне байланысты 3-ке бөлінеді: 

үнгіме – оқпанның көлденең қимасының орта шенінде орналастырылады және 

бірінші аттырады; жиектеуші – оқпанның шеткі жиектеріне жақын жерлерге 

орналастырады және оларды ең адаққы сәтте аттырады; қопарушы (көмекші) 

шпурлар – оларды жиектеуші және үңгіме шпурлардың арасындағы қатарларға 

орналастырады және оларды үңгіме шпурлардан кейін аттырады.[1] 

Үңгіме шпурлар оқпанның көлденең қимасының ортасындағы 

таужыныстарын аттырып-бұзып, оқпанның орта шенінде ұңғы жасап, оқпандағы 

таужыныстарының сілемінде екінші ашық жазықтық ашады. Осының 

нәтижесінде оқпан забойындағы басқа шпурлардың жарылысы жеңілдейді. 

Үңгіме шпурлардың тереңдігін, басқа шпурлармен салыстарғанда, 15-20см 

тереңірек етіп бұрғылайды. 

Қопарушы (көмекші) шпурлар қазба забойындағы таужыныстарының 

негізгі көлемін қопаруға арналған. Қазба қимасының ауданының шамасына 

қарай оларды бір, екі немесе үш шеңбердің бойына орналастырады. Бұл 

шпурларды негізінен забойдың беткей жазықтығына тік бұрышпен бұрғылайды. 
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Жиектеуші (шеткі) шпурларды қазба жиектерінен15-20см қашықтықта 

орналастырады. Оларды қазбаның көлденең қимасының жиегінің бағытында 

көлбеу бұрышпен бұрғылайды. Оларды бұрғылағанда шпурдың ұшы қазбаның 

жиегінен шектелуге тиісті, ал өте берік таужыныстарының сілемінде (f ≥ 10) 

жиектеуші шпурлардың ұшы оқпанның жобалы жиегінен 10-15см сыртқа шығып 

тұруы керек.[1] 

 

 

3.3 Шпypлapды бұpғылay жaбдықтapын тaңдay 

 

Жоба бойынша, кенорнының физика-механикалық шарттарын ескере 

отырып, кенорнының өнімділік көрсеткіштерін ескере отырып, қойма 

камераларын қазу кезінде шпурларды бұрғылауға   бұрғы қондырғысы  

таңдалынды.[5] 

Шпурларды бұрғылау үшін ПП-63В перфораторы таңдалынды.(3.3- сурет).  

[5] 
Шпурларды бұрғылау кезінде бұрғылау өнімділігі таужынысы массивінің 

бекемдігіне және жабдықтың түріне байланысты анықталады: 

 

Qб= 60
𝑛·𝐾б·𝑉м

1+𝑉м·∑ 𝑡
= 60

2·1·0,9·0,6

1+0,6·1,2
= 37,7 м/сағ           (27) 

 
мұндағы n - қондырғыдағы перфораторлар саны; 

Кб - перфораторлардың бір уақытта жұмыс істеуін ескеретін коэффициент, 

Кб=0,9-1,0; 

Кс - бұрғының сенімділік коэффициенті, Кс=0,8-0,9 

Vм - бұрғылаудың механикалық жылдамдығы, м/сек; 
∑ 𝑡- шпурдың 1 м шаққандағы көмекші жұмыстардың уақыттың мәні. 

 

 
 

3.3 Сурет – ПП-63В перфораторы 
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3.3 Кесте – ПП-63В перфораторының техникалық сипаттамалары. 

 
Көрсеткіштері Мәні 

Шпурдың диаметрі, мм 40-46 

Бұрғылау тереңдігі, м 5 

Ұру қуаты, Дж 63 

Соғу жиілігі, мин−1 1800 

Ауаның шығыны, м3 /мин 3,4 

Дірілбасар тетігімен қоса толық массасы,кг  33 

 

 

3.4 Қaзбaны жeлдeтy жұмыcтapы 

 

"Казгипроцветмет" жобасы бойынша "көмекші" оқпанынан таза ауа жүк 

және бос қылшықты квершлагтар, ілулі, жатқан бүйірлері бойынша №38 орт 

арқылы тазалау алу ауданына түседі.[11] 

35-41 осьтеріндегі 160 м горизонттың № 38 блогын желдетудің жалпы 

сұлбасы, таза ауа горизонттың №38 ОТС арқылы 160 м скреперлеу қуақазындағы 

сөрелер арқылы беріледі және 35 және 41 желдеткіш ортқа, содан кейін 41-29 

құрастырмалы желдету қуақазына және одан әрі Солтүстік - желдету оқпанына 

шығарылады. 

Үңгілеу кезінде тау-кен қазбаларын желдету ВЭМ-б/1 немесе ВМЭ-6типті 

жергілікті желдету желдеткіштері қолданылады.[11] 

Әрбір забой үшін БВР және желдеткіш паспортында учаске бастықтары: 

таза және шығыс ағынының бағыты, желдеткіштің орнатылған орны ауаның 

қажетті мөлшерін есептейді және жергілікті желдету желдеткішін таңдайды. 

Ұңғыларды бұрғылау кезінде, сөл ағызу кезінде және бұрғылау процесінде 

қазбаларын ВМП-4 жедеткіші желдетеді.[11] 

Тазалау жұмыстарын орындамас бұрын учаскелердің бастықтары жарылыс 

жұмыстары кезінде, күзет орындарын және дыбыстық сигнализацияны орнату 

орындарын көрсете отырып, блоктың желдету схемасын орындайды. Қаулымен 

ұсынылған "шахталарды желдету үшін қажетті ауа санын есептеу - есептеу 

бойынша уақытша әдістемелік құрал" әдістемесі бойынша қажетті ауа санын 

есептеу жүргізіледі.[11] 

Қазып алу блогын желдетуге арналған ауа санын есептеу. 

 

1. Тазалау кенжарын желдету үшін ауа мөлшерін есептейміз 

1.1. Адамдар бойынша формуласы: 

Qт=qт.Z,  м3/мин.                                               (28) 

 
Мұндағы: qт-6 м3/мин, забойға 1 адамға таза ауаны беру нормасы, Z - 3 

адам. Бір уақытта тазалау кенжарында тұрған адамдардың ең көп саны. 

 

Qт= 6 3=18,0 м3/мин. 
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1.2. Шаң факторы бойынша анықтау. 

1.2.1. шаң бөлу қарқындылығы бойынша: 

 ұңғымалар мен тұйық қазбалар үшін 

 

Qт=(60·Y·в1)÷(n-nвx); м
3/мин.                                 (29) 

 
 Мұндағы: Y-шаң бөлінудің қарқындылығы (мг/сек), 1 - кесте бойынша 

қабылданады немесе1-қосымшаға сәйкес әдістеме бойынша әр алуан өндірістік 

процестер үшін есептеледі,  

В1=0,5-жұмыс орнында сумен тозаңдану құралдарын қолдану кезінде шаң 

бөлінуінің төмендеуін ескеретін коэффициент п=4 мг / м3-Г1ДК,  

пвх=0,3 мг/м3 - кіріс желдету ағысындағы тозаңдану. 

A) перфораторлармен бұрғылау кезінде ПП-63,ПП-54 (ПТ-48) 

 

Qт= (60 2,1 0,5)/ (4-0,3)=17,02 м3/мин                           (30) 

 

Б) шпурларды бекітпеге бұрғылау кезінде 

 

Qт==(60·12,7·0,5)/(4-0,3)=102,97 м3/мин.                     (31) 

 

B) бұрғылау кезінде-өрлемедегі шпурлар 

 

Qт== (60 9,7 0,5) / (4-0,3)=78,6 м3/мин.                         (32) 

 

Г) тау-кен массасын суарумен скреперлік жеткізу кезінде 

 

Qт== (60 8,0 0,5) / (4-0,3)=64,86 м3/мин.                       (33) 

 

1.2.1.бойынша есеп айырысу нәтижелері ауа қозғалысының ең аз 

жылдамдығы бойынша тексеріледі.[11] 

 

Qт = 60 Vmin S; м3/мин.                                        (34) 

 
Мұнда: Vmin =0,5 м/сек тазалау кенжарының жұмыс кеңістігіндегі ауа 

қозғалысының ең аз жылдамдығы; 

S = 4,3м2 - тазалау қазбасының қимасы. 

 

Qт== 60 0,5 4,3=129 м3/мин. 

 

 

3.5 Қазбаны тиeп – тacымaлдay жұмыcтapы 

 

Тиеп-тасымалдау жабдықтарды және жұмыс тәртібін тандаған кезде 

қазбаның ұзындығын, қопарылған тау жыныстарының физикалық механикалық 

қаситеттерін, қазбаның көлденең қимасының ауданы ескеріледі. 
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Таужыныстарын тиейтін қондырғыларға арнайы талаптар қойылады: 

жабдықтардың өлшемдері ыңғайлы әрі маневрлі болуы керек; еңбек өнімділігі 

жоғары болуы керек, бұрылу радиусы тиімді болуы керек.[5] 

 

TORO тиеп-тасымалдау машинасының пайдаланымдылық өнімділігін 

төмендегідей формуламен есептелінеді: 
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75,041030480

)(

)(
.. 
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мжжqcм
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P


 м3/сағ,        (35) 

 

мұндағы Тсм – белгіленген ауысым ұзақтығы, мин; 

tq - машинаны жұмысқа дайындауға кететін уақыт, tq=30 мин; 

tж - жұмысшылардың демалу уақыты, мин; 

tт - машинаның шөмішін толтыру уақыты, мин; 

tжур - машинаның жүкпен және жүксіз жүріс уақыты, мин; 

tб - таужынысын төгу уақыты, мин; 

Кк - таужынысының қопсу коэффициенті, Кк=1,4-1,8; 

ш - шөмішті толтыру коэффициенті. 

 

Жоба бойынша таужыныстарын тасымалдауға TORO 400 машинасы 

таңдалынып алынылады. 

 

 
3.5 Сурет – TORO 400 пневмодөңгелекті көлік 

 

3.5 Кесте – TORO 400 пневмодөңгелекті көліктің көрсеткіштері 

 
Көрсеткіштері Мәні 

Жүккөтeргiштiгi, кг 24300 

Шөмiшiнiң сыйымдылығы, м3 3,8 

Қозғалтқышы DEUTZ F10L 413FW 

Қозғалтқышының қyаты, кВт 158 

Негізгі өлшемдері  

eнi, мм 2425 

биіктігі, мм 2320 

ұзындығы,мм 9252 

салмағы, кг 22800 
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3.6 Сырма-штрек қазбасын отырмалы аркалы темір бекітпемен 

бекіту 

 

Тау-кен өндірісінде жүргізілген қазбалардың қызмет ету мерзімі ұзақ және 

оларға түсетін тау қысымдарының мөлшері үлкен болса, ол қазбаларды металдан 

жасалатын тұрақты бекітпелермен бекітеді.[7] 

Егер қазба тұрақсыз жыныстар сілемінде жүргізілгенде немесе қазбаға 

түсетін тау кен қысымның мөлшері үлкен болса, отырмалы аркалы темір 

бекітпелер қолданады. Олар үшбуынды немесе бесбуынды профильдерден 

жасалады. Аркалы  бекітпелердің бөлшектері арнайы пішінді, стандартты 

арнайы болат прокаттарынан (СВП немесе ШП) жасалады.[7] 

Қазіргі таңда өндірісте қолданылатын металл рамалық бекітпелердің 

конструкциялары өндірістің қазіргі заманғы талаптарын  қанағаттандырмайды. 

Себебі СВП типті профильдің негізгі кемшіліктері көтеру қабілеттілігі төмен, 

жоғары аэродинамикалық кедергі, рамалардың тұрақтылығы төмен болады. Осы 

жағдайларды ескере отырып жаңа ШП типті  профильді  қолдануымызға болады. 

Көлденең қиманың өлшемдері мен стандартты және жаңа профильдердің 

анықтамалық мәндерін салыстыра отырып, мыналарды атап өтуге болады. ШП 

шахталық профилінде СВП ыстықтай иленген профилімен салыстырғанда 

профилдің биіктігі 20-27,4 мм, фланецтердің қалыңдығы 15,2-22 мм, түптің 

қалыңдығы 2-5 мм және профиль қабырғаларының қалыңдығы 0,1-1,4 мм 

азайтылған, бірақ фланецтер бойынша профильдің ені 121,1-151,6 мм және 

профиль түбінің ені 50-70,8 мм ұлғайтылған. 

 

 

3.6.1 ШП металл шахталы профильінің СВП типті профильінен 

ерекшелігі.  

 

 
а) СВП профильі                                            б) ШП профильі 

 

3.6.1 Сурет – СВП және ШП типті профильі 
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3.6.1 Кесте – СВП және ШП профильдердің салыстырмалы сипаттамалары 
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Көлденең 

қимасын

ың 

ауданы, F 

см² 

Салмағ

ы 1п.м, 

G кг/ м 

Кедергі моменті,  

Материалдарды 

көтеру қабілетін 

пайдалану 

коэффициенттер

і 

Wx  Wy 
Wx

G
 

Wy  

G
 

СВП 

14 121 88 18,70 14,7 40,7 46,1 2,77 3,14 

17 131,5 94 21,73 17,1 50,3 57,9 2,94 3,38 

19 136 102 24,44 19,2 61,3 67 3,2 3,48 

22 145,4 110 27,91 21,9 74,8 77,8 3,42 3,54 

27 149,5 123 34,37 27 100,2 97,8 4,15 3,68 

33 166,3 137 42,53 33,4 133,5 148 4 4,43 

ШП 

13 242,1 68 20,99 13,46 39,44 66,25 2,93 4,92 

16 260,4 74 17,11 16,51 51,16 87,02 3,1 5,27 

18 294,1 82 23,95 18,84 65,9 96,58 3,5 5,13 

21 286,2 88 26,68 20,99 75,45 123,72 3,6 5,89 

26 309,2 98,4 33,47 26,33 104,6 165,7 3,97 6,29 

 32 317,6 109,6 41,82 32,9 142,32 204,84 4,32 6,23 

 

1) СВП және ШП профильдерін типтік өлшемдерін яғни Wx  және Wy 

кедергі моменттерін, сондай- ақ материалдарды көтеру қабілетін пайдалану 

коэффициенттері 
Wx

G
 және 

Wy  

G
 айырмашылықтарын салыстырамыз. Кестеде 

байқағандай Wx  және  
Wx

G
 параметрлердің мәндері екі профильде шамамен 

бірдей, ал Wy,
Wy  

G
 параметрлерінде ШП профильі 1,4-1,7-ге үлкен, бұл ШП 

профильімен бекіту кезінде  кен қазбалардың тұрақтылығын арттыруға 

мүмкіндік береді. 

 

2) Профиль енін ұлғайту есебінен бекітпе рамасының контуры 

бойынша қазбаның тау жыныстарын тиреу ауданы 97-150%ға ұлғаяды және 

бекітпенің аралас рамаларының фланцтері арасындағы бекітілмеген қазбаның 

шамасы 18-27 % ға төмендейді. 

 

 

3)  Профильдің биіктігі және қазба ұзындығы бойынша арка санын 

төмендеуі тау-кен қазбалардың аэродинамикалық кедергісі СВП профильімен 

салыстырғанда 7-11 %-ға төмендеді.  

Осылайша бекіту кезінде ШП профильінен жасалған бекітпені қолданған 

кезде желдету жұмыстары жақсарады,бекітпеге кететін шығындары төмендейді, 

бекітілген қазбаның тұрақтылығын артады.  
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Есептелуі: мына формуа арқылы рама мен арка көтеру қабілеттілігінің 

есептері орындалды. 

 

Рр =
5,3 ·𝐹 ·𝑤𝑥   ·𝐺изг

100· 𝑆 ·𝐵
·√

𝑊𝑥

𝑊𝑦

4
                                      (36) 

 

Мұндағы 𝐺изг= 2800 кг/ см2  арка жақтауының беріктік шегі, 

S= аркалар мен рамалардың көлденең қимасының ауданы м2 , 

B= рамалардың немесе аркалардың ені м , 
Wx  Wy - Кедергі моменті. 

 

 

ШП 26 

 

Рр =
5,3 ·𝐹 ·𝑤𝑥   ·𝐺изг

100· 𝑆 ·𝐵
·√

𝑊𝑥

𝑊𝑦

4
 = 

462 393

6017,85
= 76,8 кН/м 

 

СВП 27 

 

Рр =
5,3 ·𝐹 ·𝑤𝑥   ·𝐺изг

100· 𝑆 ·𝐵
·√

𝑊𝑥

𝑊𝑦

4
 = 

310568

6017,85
=52 кН/м 

 

Аэродинамикалық кедергі коэффициентінің өзгеру кестесі 

 

СВП және ШП профильдері 

 

 
 

Экономикалық әсерді есептеу 

 

ШП профильінің негізгі экономикалық әсері 

Профильдің металлсыйымдылығы (металлоемкость) азаяды; 

Профиль биіктгі азаюы желдету жұмыстары мен тау кенді алуға шығын 

төмендейді; 

Қазбаны өту кезде еңбек сыйымдылығы және уақыт циклі азаяды. 

Есептеу нәтижелері кестеде келтірілген. 
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3.6.2 Кесте – Экономикалық әсерді есептеудің көрсеткіштері 

Әсер түрі 
1000 п.м қазбаны өту 

құны, тг 

Желдеткіштердің (П) Электр қозғалтқыштарының қуатын 

азайту мүмкіндігі кезінде электр энергиясы үшін төлемді 

төмендету және тау-кен массасын (Эду) 

498788 

Бекітпесінің металл сыйымдылығын төмендету Эдм 6110986 

Кезең жұмыстарының еңбек сыйымдылығын төмендету 323194 

Өтпелі цикл уақытын төмендету Эк 145458 

Барлығы 7078426 

 

СВП 27 профилін ШП 26 профиліне ауыстырған кездегі экономикалық 

әсер 1000 п.м проходкаға шамамен 7 млн. құрайды.  

Шахталарда ондаған және одан да көп километрге созылып жатқан 

қазбалар болғандықтан оларды үнемді әрі тиімді профильмен бекіткен жөн, ол 

бізге экономикалық жағынан үлкен әсер береді. 

 

 

3.6.2 Қазбаны бекіту қондырғысы 

 

Қазбаны бекіту үшін ВНИИОМШС ұжымы жасап шығарған көтерім 

қондырғысын тандалынды. Бұл қондырғыны пайдалану арқылы СВП немесе 

ШП типті арнайы пішінді болат прокаттардан жасалған арка және дөңгелек 

сақина тәрізді бекітпелерді көлденең қимасының ауданы 8,4- 30 м² болатын 

қазбаларда қолданады.[5] 

 

 
 

3.6.2 Сурет – ВНИИОМШС ұжымы шығарған көтерім қондырғы 

1-балка, 2-алмалы-салмалы ілгіш, 3- болат арқанды шығыр, 

4- көтеруші консоль, 5- жылжымалы шығыршық, 6- тұтқыш. 
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3.7 Қaзбaны жүpгiзy циклдepiнiң пapaмeтpлepiн eceптey жәнe 

жұмыcты ұйымдacтыpy 

 

Сырма-штрек қазбаны жүргізу кезңндегі циклдердің  параметрлерін есептеу 

және жұмысты ұйымдастыру графигін құрастыру мынадай кезекпен 

орындалады: жұмыс режимін таңдау, бір циклдағы кенжардың жылжуын 

анықтау, сырма штрек қазбасын өтудің берілген айлық жылдамдығын анықтау, 

штрек қазбасын өтудің берілген айлық жылдамдығы бойынша циклдардың 

пайымдалған ұзақтығын анықтау, жұмысты ұйымдастыру графигін құрастыру, 

жұмысшылардың жұмысқа шығатын саны және сырма штрек қазбасын өтудің 

бір айлық графигі анықталады.Қазба жүргізу жұмыстарын жоғарғы деңгейде 

ұйымдастыру – олардың техника-экономикалық көрсеткіштерін жақсартудың ең 

басты жолдарының бірі.[1] 

Қазба жүргізу циклі дегеніміз ұңғыманы (забойды) жоспарлы түрде бір 

мөлшерде алға жылжыту үшін белгілі бір уақыт ішінде орындалтын негізгі және 

қосалқы жұмыстардың жиынтығы. Қазба өтудің бір циклін орындау үшін 

жұмсалған уақытты – қазба жүргізу циклінің уақыты деп атайды. 

Жұмысты ұйымдастыру қазбаны жоғарғы қарқынды жүргізуді қамтамасыз 

етуі және еңбек өнімділігін барынша арттыру керек. Қазба жұмыстарын жүргізу 

үшін 5 адамнан кешенді бригада құралады. Олардың міндеті шпурларды 

бұрғылау, шпурларды оқтау және аттыру, қопарылған таужыныстарын тиеу, 

қазбаны желдету және бекітпелеу. [1] 

Қазба жүргізу циклінің ұзақтығын  мына формуламен анықталады: 

 
Tц= tm +tбек+tк+tбур+tок+tж+tк +tжел-, сағ                     (37) 

 
Мұндағы tm – таужынысын тиеу уақыты, сағ; 

tбр – шпурлардың бұрғылау ұзақтығы, сағ; 

tбек – қазбаны бекіту ұзақтығы, сағ; 

tоқ – шпурларды оқтау ұзақтығы (норма бойынша 1шп-3мин); 

tжел – қазбаны желдету уақыты,(t жел= 0,25 ÷ 0,5 сағ). 

tк – көмекші жұмыстарға жұмсалатын уақыт (tк = 0,5-0,8сағ). 

tж – забой 1 м-ге енгендегі таужыныстарын жинау уақыты, сағ 

 
Осыларды ескерсе отыра, цикл ұзақтығы есептелінеді: 

 

Tц=0,8+2+0,5+1,6+0,7+2,88+0,5+0,25= 9,23сағ. 

 
Таужыныстарын тиеп-тасымалдау уақыты: 

 

tт =
Sж ∙ lш ∙ η ∙ Кқ

Qm
  =

39

47,2
 = 0,8 сағ,                                   (38) 

 

мұндағы Sж – қазба ауданы, м2 ; 

lш – шпур ұзындығы, м; 
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𝜂 – шпурды пайдалану коэффициенті; 

Kқ – қопсу коэффициенті; 

Qт – тиегіш машинаның өнімділігі, м3/мин. 

 

Забойды таужыныстарынан тазалау уақыты: 

 

tж =Sж·Hж 

 

tж =15,5·0,2=2,88 сағ,                                (39) 

 
Мұндағы Sж - қазбаның көлденең қима ауданы, м²; 

Hж- ST2D жабдығымен тиеу уақытының нормасы, 0,2 ÷ 0,3 сағ. 

 

Қазбаны бекітуге кететін уақытты бекітпенің түріне байланысты 

анықталады: 

-анкер бекітпесін қолданғанда: 

 

tбек=
𝑛𝑎·Hбек

𝑎
=

10·0.202

1
=2сағ,                            (40) 

мұндағы nа - анкерлер саны, дана; 

Hбек- бір анкерді орнатуға жұмсалатын уақыт нормасы, 

адам/сағат; 

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

 

Шпурларды бұрғылауға кететін уақыт: 

 

tб=
𝑙ш∗𝑛ш

𝑄б
+tд.к.ш =

2·31

57,6
+0.5= 1,6 сағ,                            (41) 

 

мұндағы tд.к.ш. – қөмекші жұмыстарға жұмсалатын уақыт, шамамен 0,5 ÷ 

0,7сағ. 

рельс жолды қазбада перфораторлардың саны. 

 

шпурларға оқтамды орналастыру ұзақтығы: 

 

tоқ=
𝑡ок·𝑁

𝑛ок
=

0,05·33

2
= 0.7сағ.                                       (42) 

 

Мұндағы tок- бір шпурды оқтау уақыты, шпурды қолмен оқтағанда  

tок=0,05 сағ, шпур механикалық әдіспен оқталғанда tок= 0,03 сағ. 
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3.8 Қазбаны өтy жұмыстарын ұйымдастырy,  басқарy жәнe оның 

экономикасы 

 

Дипломдық жобада сырма-штрех қaзбacының құpылыcын жүpгiзyдeгi 

жұмыcтapының нeгiзгi тeхникa-экoнoмикaлық көpceткiштepiн eceптeлінеді. 

Жұмыcкepлepдiң жұмыc icтey тәpтiбi тeхникa-экoнoмикaлық шapтқa 

тiкeлeй әcep eтeдi.[12] 
 

Жoбaлaнғaн өндipicтiң жылдық тәpтiбi, үзiлмeлi жұмыc тәpтiбiндe бip 

жылдaғы жұмыc күнi мынaғaн тeң: 

 

Тж = Тк – Тпp – Твых                                          (43) 

 

мұндaғы: Твых – бip жылдaғы дeмaлыc күндepi; 

Тпp – бip жылдaғы мeйpaм күндepi; 

Тк – күнтiзбe  бoйыншa бip жылдaғы күндep; 

 

Тж = 365 – 13 – 52 = 300 күн 

 

Жұмыc ayыcымының ұзaқтылығы бip тәyлiктe 3 ayыcым, әp ayыcымдa 9– 

caғaттaн қaбылдaймыз. 

 

Өндipicтiң жылдық тәpтiбi, жұмыcшының кeзeктi дeмaлыcының 

ұзaқтылығынa бaйлaныcты: 

 

Тж1 = (Тp – Тoм) К                                             (44) 

 

мұндaғы: К – жұмыcкepлepдiң ceбeптi жaғдaйынa бaйлaныcты, жұмыcқa 

шықпaғaн кoэффициeнтi, К = 0.96;  

Тy–кeзeктi дeмaлыc күндep (36÷56); 

 

Тж1=(300–38)·0,96=252күн 

 

Штрек қaзбacының бaғacын aнықтayды кecтe apқылы қapacтыpaмыз. 

 



35 

3.8.1 Eңбeк aқы бaғacы 

 

3.8.1 Кесте – Eңбeк aқы бaғacы 

Квaлификaция-cы Paз-

pяд 

Тapиф, 

теңге, 

caғaт 

 

Бip yaқыттa 

жұмыc 

icтeйтiндep 

caны 

Жұмыc 

yaқыты 

Caғaт. 

Ayыcымғa 

бaғacы, 

т/ayыcым 

Бұрғылаушы 5 2200 1 9 19800 

Мастер 5 2200 1 9 19800 

Жарушы 4 1500 1 9 13500 

Бекітуші 4 1500 2 9 27000 

Тиеуші 4 2000 1 9 18000 

Оқтаушы 4 1500 1 9 13500 

Жеткізуші 4 1500 2 9 27000 

Қосындысы 138600 

Әлeyмeттiк сақтандыру және зейнетақы қоры 20% 27720 

Барлығы 166320 

 

Кестеде есептелініп көрсетілген қазбаны 1,8 м өтуге кететін еңбек ақы 

шығыны бойынша 1м сырма-штрек қазбасын өтуге кететін еңбек ақы шығыны 

мынадай болады: 

 

𝐶з=
166320

1,8
  = 92400 , тг                                        (45) 

 

Қазбаны жүргізудегі жоба бойынша 380 м  қазбасын өтуге кететін еңбек 

ақы шығыны келесідей анықталады: 

 

𝐶з=380⋅92400=35 112 000, тг. 

 

 

3.8.2 Мaтepиaлдap шығыны 

 

3.8.2 Кесте – Мaтepиaлдap шығыны 
Мaтepиaлдap Бaғacы, 

теңге 

Бip ayыcымның бaғacы 

Мөлшepi Бaғacы, 

теңге/ayыcым 

Аммонит 6 ЖВ 505 30 15150 

Элeктpдeтoнaтop, дaнa  545 30 16350 

Жeлдeтy құбыpы, м 4800 1,8 8640 

Элeктpкaбeль, м  3100 1,8 5580 
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Cy жүpeтiн құбыp, м 2200 1,8 3960 

Рельс 43105 1,8 77589 

Шпaль, дaнa 12580 3 37740 

Қocымшa шығынaдap 20% 33002 

Бip ayыcымғa мaтepиaлдap бaғacы, теңге 165009 

Барлығы 198011 

 

Кестеде есептелініп көрсетілген қазбаны 1,8 м өтуге кететін материалдар 

шығыны бойынша 1м қазбаға өтуге кететін материалдар шығыны осылай 

анықтаймыз: 

𝐶м =
198011

1,8
=110006, тг                                     (46) 

 

Қазбаны жүргізудегі жобалық жоспар бойынша 380м сырма – штрек 

қазбасын өтуге кететін материалдар шығыны  анықталады: 

 

 𝐶м = 380⋅110006=41 802 280, тг 

 

3.8.3 Энергия шығыны 

 

3.8.3 Кесте – Энергия шығыны 

 
Энергия 

тұтынушының түрі 

Энергия 

бағасы, 

тг 

Қолд. қуат 

кВт/сағ 

Жұмыс 

ұзақтығы, 

сағ 

Ауысымға 

бағасы, 

тг/ауысым 

1 м қазбаға 

кететін 

шығын 

Электроэнергия 21 10 9 1890 1050 

Шырақтар 21 18 9 3402 1890 

Желдеткіш 21 25 0,5 263 146 

Тиеп-тасымалдау 160 150 1 24000 13334 

Көтерім қондырғысы 21 600 1,5 18900 10500 

Перфоратор ПП 63 В 21 220 0,5 2310 1284 

Қосындысы 50765 28204 

Ескерілмеген шығындар 10% 50765,5 2820,4 

Барлығы 55841,5 31024,4 

380 м қазбаға кететін энергия шығыны: 

 

Сэн=380⋅31024,4=11789272тг                                 (47) 
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3.8.4 Амортизациялық шығындар 

 

3.8.4 Кесте – Амортизациялық шығындар 

 
Жaбдықтap 

aтayы 

 

Жaбдықты

ң құны, 

теңге 

Жaбды

қтың  

caны 

Бір жылдық 

шығын нормасы 

(20%) тг 

Циклға 

кететін 

шығын , тг 

1 м қазбаға 

кететін 

шығын, тг 

Пepфopaтop  

ПП63В 

925000 2 370 000 137 76 

Тиey мaшинacы 

TORO 400 

50 000 000 1 10 000 000 3704 2058 

Элeктpoвoз  

14КP 

16 650 000 1 3 330 000 12334 6852 

Вaгoнeткa  ВГ – 

3,3 

1 776 000 14 4 972 800 1842 1023 

Бекітуге 

арналған көтерім 

қондырғы 

15 000 000 1 3 000 000 1111 618 

Кoмпpeccop 

ПТМЗ 

7 500 000 1 1 500 000 556 309 

Жeлдeтy 

қoндыpғыcы 

ВМЭ 6 

2 590 000 1 518 000 192 107 

Шырақтар 750 40 6000 5 5 

Құбырлар 1000 800 160 000 60 34 

Қосындысы 

 

19941 11082 

Ескерілмеген шығындар 10% 1994,1 1108,2 

Барлығы 21935,1 12190,2 

 

380 м сырма- штрек қазбасын өтуге кететін амортизациялық шығын: 

 

𝐶аммор.= 380⋅12190,2 = 4 632 276 тг                      (48) 

 

 

3.8.5 Бір метр Сырма –штрек қазбаның өзіндік құның есептеу 

 

Жоба бойынша 1 метр сырма-штрек қазбасын өтуге кететін жалпы 

шығынды төмендегі кесте арқылы есептейміз. 

 

 

 

 

3.8.5 Кесте – 1 метр сырма-штрек қазбасын өтуге кететін жалпы шығын 
№ Еңбек түрі Көрсеткіштері, тг 
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1 Еңбек ақы шығыны 92400 

2 Энергия шығыны 31024,4 

3 Материалдар шығыны 110006 

4 Амортизациялық шығын 12190,2 

 

Барлығы: 245 621 тг 

Көмекші цехтардың қызметі 20%: 49124 тг. 

Жанама шығындар 25% : 61405 тг. 

Қосындысы: 356 150 тг 

Жоба бойынша 380 метр сырма штрек қазбасын өтуге кететін жалпы 

шығын:  

 

𝐶жалпы. = 356 150⋅380 = 135 337 000 тг.                          (49) 
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4. Еңбекті қорғау 

 

Жоба барысында техникалық қауіпсіздік  шешімдері "Жер асты тәсілімен 

жұмыс жүргізу кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына", бұдан әрі ӨҚТ, 

сәйкес қабылданды. Тау-кен жұмыстарын жүргізу салалық нормативтік-

техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес жүзеге асыру көзделеді. [15] 

Тау - кен учаскелеріндегі процестер мен операциялар (бұрғылау, тиеу-

тасымалдау және жару жұмыстары) шаң басатын құралдарды қолдана отырып 

жүргізіледі: шпурлар мен ұңғымаларды ылғалды бұрғылау, кенжарды жинау 

алдында тау-кен массасын сумен суландыру, кенжарда шпурларды жарар 

алдында, вагондарды тиеу жабдықтарында қазбаларға су ауа қоспасын беру. 

Қарқынды шаң түзілетін жерлерде (түсіру камералары, мөлшерлегіш және т.б.) 

шаңсорғыш жүйелерді орнату көзделеді.  

Барлық жұмыс істеп тұрған шығару қазбалары кенмен толтырылуы тиіс. 

Жарамсыз дучкалар жабу паспортына сәйкес жабылуы керек. Дучкалардың 

біреуі екіншісіне қарсы орналасқан кезде кенді шығару тек біреуінен ғана 

жүргізіледі, ал екіншісі кеннің өздігінен шығарылуын болдырмайтын жағдайға 

келтірілуі тиіс. 

Қазбаларды бекіту типтік паспорттар бойынша жүзеге асырылады, 

қазбаның қимасы жобалыққа қарағанда 15%-дан артық ұлғайған жағдайда, 

үңгілеу уақытша тоқтатылуы тиіс және одан әрі қазбаны озыңқы бекітпелер 

орнатумен (тесік арқылы) өтуі және барлық жұмыс істеп тұрған қазбалар барлық 

қызмет ету мерзімі ішінде жарамды күйде болуы тиіс, ал олардың көлденең 

қимасы бекіту паспортына сәйкес ұсталынуы қажет. 

Тау-кен қазбаларын тектоникалық бұзылулар, тау-кен массивінің 

жыныстар мен кендердің орнықтылығын төмендететін жоғары жай-күйінде 

жүргізу кезінде бекіту төлқұжатын қайта қарау, қауіпсіз жағдайларда тау-кен 

қазбаларын одан әрі жүргізуді қамтамасыз ететін жұмыстарды ұйымдастыру 

жобасын жасау, озық уақытша бекітпені қолдану қажет. Дайындау, кесу, уату 

және өндіру жөніндегі барлық жұмыстар комбинаттың техникалық директоры 

бекіткен жобаға сәйкес, ал жұмыс горизонттарында жерасты тәсілімен жұмыс 

жүргізу кезінде ӨҚТ-на сәйкес құрал-саймандар, жабдықтар мен материалдар 

жиынтығымен өртке қарсы қойманың құрылғысы бар боуы керек. [15] 

Тұрақты жабдықтар мен электр қозғалтқыштардың қол жетімді орналасқан 

жылжымалы бөліктері металл қоршаулармен қорғалады, барлық тасымалдау 

және камералық қазбалар, сондай-ақ желдеткіш-жүрісті өрлемелердің жүру 

бөлімшелері стационарлық жарықпен, ал ұңғымалық кенжарлар-тасымалды 

жарықпен жабдықталады. Апат болған жағдайда адамдарды эвакуациялау 

техникалық директор бекіткен және кешені Хромтау қаласында орналасқан 

ОШПВАСС-пен келісілген аварияны жою жоспарына сәйкес жүргізіледі. 

Жер асты жұмысшылары арнайы киіммен, жеке шамдармен, ауыз суға 

арналған флягалармен, сондай-ақ берік су өткізбейтін қабықшадағы жеке 

таңғыш пакеттермен және оқшаулағыш өзін-өзі құтқарғыштармен қамтамасыз 

етілуі, ақталған кенде пайда болған күмбездерді жою қауіпсіз жерден зарядты 

жару арқылы шылықпен берілетін ДШ-ны қолдана отырып жүргізілуі тиіс. Бұл 
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жұмыстарды орындағанға дейін іргелес қазбалар мен доғалардан шығатын 

жолдар бөгде заттар мен кен үйінділерінен тазартылуы тиіс. Скрепер шығыры 

үлгі жобаға сәйкес бір жағынан ені кемінде 1м еркін өту жолы және екінші 

жағынан монтаждау жұмыстары үшін кемінде 0,6м қалатындай етіп орнатылуы 

тиіс.[15] 
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Қорытынды 

 

Дипломдық жобада “Хромтау” кен орны “Қазақстан тәеулсіздігіне 10 жыл” 

шахтасының сырма-щтрек қазбасын өту технологиясын жобалау қарастырылды. 

Өтілетін қазбаның бекемдігі f=10 , таза ауданы S= 12 м2, тереңдігі 460 м 

болғандыұтан бұрғылау аттыру жүйесі таңдалынды. 

Бұрғылау аттыру жұмысы кезінде  гранулит АС -8 жарылғыш затын, 

оталдырғыш-патрон ретінде дүмпу көрсеткіші жоғары аммонит 6 ЖВ жарылғыш 

затын қолданылды. 

Сырма-штрек қазбасын өтуде екі ПП-63В перфораторлары, тиеп-

тасымалдауға TORO 400 машинасын, бекітпе материалына отырмалы аркалы 

темір бекітпе таңдалынды. 

Бекіту кезінде арнайы болат прокаттарынан жасалынатын СВП және ШП 

профильдерін салыстыра отырып, тиімдісі таңдалынып, аркалы бекітпемен 

бекітілді. 

Сонымен қатар қазбаны өту кезіндегі еңбек шаралары және жұмысты 

ұйымдастыру шаралары анықталды.  

Қазба жұмыстарын орындау үшін 9 адамнан  тұратын бригада қамтылды. 

Жұмыс үш ауысымда жүргізілді.Олар бұрғылау аттыру, қопарылған 

жыныстарды тиеп тасымалдаумен, қазбаны желдету және қазбаны бекітумен 

айналысады.  

Дипломдық жобада қазбаны өтудің  экономикалық көрсеткіштері 

анықталынды. Жобаның берілген дерегі бойынша«Қазақстанның тәуелсіздігіне 

10 жыл» кенішіндегі 380м сырма-штрек қазбаның өту құны 135 337 000 теңге 

жұмсалатындығы есептелінді. 
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