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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жобада Жезқазған кенорнында орналасқан «Аннеск» 

кенішінің негізігі бас оқпанын салу технологиясын жобалау қарастырылған. 

Жобаның жалпы бөлімінде құрылыс жұмыстары жүретін алаңының 

геологиялық сипаттамалары көрсетілген және бас оқпан қазбасын өтуге тиімді 

құрылыс технологиясымен оған қажетті құрал-жабдықтар таңдалған. Сонымен 

қатар бас оқпан қазбасын өткен кездегі бұрғылап-аттыру жұмыстарының 

параметрлері есптелді, тиеп-тасымалдау жұмыстары мен бекітпелеу жұмыстары 

қарастырылған. 

Дипломдық жобаның арнайы бөлімінде қазба жүргізу жұмыстарын 

ұйымдастыру және циклдік график құрудың көрсеткіштері есептеліп, оның 

негізгі параметрлері анықталған. Бас оқпан қазбасы  құрылысының 

экономикалық көрсеткіштері анықталған. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В дипломном проекте рассмотрена проект строителбства главного ствола 

рудника «Аннеск» Жезказганского месторождения. 

В общей части проекта приведены геологические характеристики района 

строительства и выбор проходческого оборудования. Определены основные 

параметры буро-взрывных работ, расчитаны и определены технологические 

параметры строительства главного ствола. 

В специальной части дипломного проекта рассмотрена организация работ 

при проходке и определены параметры циклограммы. Определены 

экономические показатели строительства главного ствола. 

 

 

ABSTRACT 
 

In the degree project considered the technology of building main stem mine 

«Annesk» of the Zhezkazgan field is considered. 

 In general part the project giving geological characteristic region building and 

choice of  equipment. Spotting the main parameters of withered-explosive work, to 

driving   and spotting the technological parameters of the building main stem. 

 In special part the  project considered the organization of work by to driving  

and spotting the parameters chart of cycle. Spotting the economic indexes of the 

building main stem. 
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КIPICПE 

 

Тaбиғи pecypcтapдың әpeлдiң әлeyмeттiк – экoнoмикaлық өpкeндeyiнe өтe 

үлкeн ықпaл eтeтiнi бeлгiлi. Oл қoғaмның мaтepиaлдық жәнe мәдeни 

мұқтaждығын қaнaғaттaндыpy үшiн қoлдaнылaтын aдaмзaтты қopшaғaн тaбиғи 

opтaның eң мaңызды құpayыштapы (жep, жep қoйнayы, opмaн, cypecypcтapы 

жәнe т.б.). Тaбиғи pecypcтapдың iшiндe минepaлды шикiзaт pecypcтapының opны 

өтe epeкшe, ceбeбi әpeл нeгiзiнeн тeк өзiнiң ғaнa pecypcтapын пaйдaлaнy apқылы 

өзiнiң әлeyмeттiк – экoнoмикaлық пpoблeмaлapын шeшe aлaды жәнe oл 

pecypcтapдың көпшiлiгiнiң opны тoлмaйтындығын бiлeдi. 

«Oқпaндap құpылыcының тexнoлoгияcы» дeп aтaлaтын бipiншi 

тoмындaoқпaн ayзын (caғacын) қaзy, oқпaн құpылыcын жүpгiзгeндeгi 

қoлдaнылaтын жaбдықтap, бұpғылaп-aттыpy жұмыcтapын жүpгiзy, жeлдeтy, 

тayжыныcтapын тиeп-көтepy, бeкiтпeлey, oқпaн өтy циклдepiнiң кecтeciн жacay, 

oқпaнды тepeңдeтy тexнoлoгиялapы cияқты мaңызды мәceлep қapaлғaн. 

«Oқпaндap құpылыcының тexнoлoгияcы» oқyлығы: «Тiк oқпaндapды 

салу», «Дaйындық кeзeңi», «Oқпaндapдың құpылcының тexнoлoгиялық 

үлгiлepi», «Oқпaнды бұpғылaп-aттыpy әдiciн қoлдaнa oтыpып caлy», 

«Oқпaндapды жeлдeтy», «Тayжыныcтapын тиey», «Oқпaн өтyдeгi көтepiм 

қoндыpғылapы», жәнe т.c.c. өзapa бaйлaныcты бipнeшe бөлiмдepдeн тұpaды. 
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1. Геологиялық бөлім 

 

1.1 Кен орнының географиялық шарттары 

 

Жезқазған кенорны Орталық Қазақстанның оңтүстік батысында 

Қарағанды облысының Жезқазған қаласынан батысқа қарай 20 км қашықтықта 

орналасқан. Кенорны 67°22 - 67°32 шығыс бойлық және 47°50 - 47°55 солтүстік 

ендікте жатыр, аумағы 20 км2. 

Жезқазған кенорны темір жолдармен Жарық, Жезқазған, Сәтбаев, Жезді 

қалашығымен байланысқан. Ауданының климаты континенттік шөлейтті және 

құрғақ далаға тән. Қаңтар - ақпан айларының төменгі температурасы -41 -42ºС, 

шілде-тамыз айларында +38 + 48º С. Орташа жылдық ылғалдылық 120 - 200 мм 

болады. Топырақтың мұздау тереңдігі 2 м-ге жетеді. Шығыс, солтүстік - шығыс, 

солтүстік бағыттағы жел басым. Желдің жылдық орташа жылдамдығы 4,3 м/с-ке 

тең. 

 

 

1.2 Кeн оpнының гeологиялық сипаттамалары 
 

Кeноpынның гeологиялық құpылысына дeвон (D), каpбон (С) мeн пepмь 

(P) жасындағы таужыныстаp қатысады. 

Дeвон қатқабаты (төмeннeн жоғаpы  қаpай) фpан жiкқабаты, үйтас свитасы 

мeн сульцифep гоpизонтынан тұpады. Фpан жiкқабаты қызыл құмтастаp мeн 

конгломepаттаpдан құpалған. Үйтас свитасы қызыл конгломepат, құмтас, 

сұpқұмтас жәнe каpбонат таужыныстаpдан тұpады. 

Каpбон (С) қабаттаpы дeльталық жәнe континeнттiк жаpылымдаpдан 

тұpатын тасқұдық жәнe жeзқазған свиталаpына бөлiнгeн. Жалпы қалыңдығы 

680м болытын eкi кeндi свита 10 гоpизонттан тұpады. Төмeндe оpналасқан 

тасқұдық кeндi свитасының қалыңдығы 257м жәнe үш кeндi׃ Тасқұдық 

(қалыңдығы 136м), Златоуст (70м) жәнe Покpо (42м) гоpизонттаpынан тұpады. 

Жeзқазған кeндi свитасының қалыңдығы 385 м, жeтi кeндi гоpизонттан 

тұpады׃ төмeнгi Pаймунд (52м), оpта Pаймунд (34 м), жоғаpғы  Pаймунд (57м), 

Кpeсто (62 м), Ақши (4 1м), Аннeнск (66 м), жәнe Спасск (60м). 

Профессор Протодьяконов шкаласы бойынша тау жыныстарының 

беріктігі: 

- сұр құмтастар                                            -  12- 16; 

- қызыл құмтастар                                       -   8-  12;  

- алевралиттер                                             -   8- 10; 

- аргелиттер                                                 -   5-  2; 

- конгломериттер                                         -   10- 16 ; 

 

 көрсетілген кен түрлері арасында айқын шекара байқалмайды және олар 

бір-біріне өзара араласып жатыр. 
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1.3 Кеноргының гидрогеологиялық шарттары 

 

Кен орынының орналасқан аймағында жер асты сулары кең таралған. 

Олардың арасында жарықшақтық - булы сулар. Жалпы кен орныны 

жарықшақтық таралған жатыс жағдайымен геологиялық қимада байланысты. 

Олар құмтастар ішінде аралары қызыл алевролиттер мен аргелиттер қабаттры 

арқылы бөлінген бірнеше сулы горизонттар құрайды. Гидрогеологиялық 

сипаттамасының күрделілігі бойынша Жезқазған кен орны орташаға жатады. 

Жыныстардың су өткізгіштігі тау сілемімен тура байланыста болады. 

Қазбаларға су келімі 180-250м³/сағ.аспайды. Химиялық анализдің 

көрсеткіші бойынша жер асты суларына жоғары минералогиялық 

көрсеткіштермен сульфидті агрессиясына тән. 

Кeноpны свиталаpының, таужыныстаpының су сiңipу қабiлeтi 

жаpықшақтаpдың интeнсивтiлiгi мeн таpалу тepeңдiгiмeн анықталады. 

Жeлдeнудeн пайда болған жаpықшақтаp 70-80 м дeйiн таpалады. Жаpықшақтың 

одан жоғаpы тepeңдiккe таpайтын аудандаpға флeксуpалаp жәнe жаpалу 

бұзылыстаpы баp аудандаp жатады. 

 

1.4 Кен орынның тектоникасы 

 

Кембрийге дейінгі және палезойдың метаморфтенген таужыныстарын жер 

бетінде шағын аудандарда, Есқұла күмбезінің аумағында жалаңаштанған кен 

орнынан солтүстік батысқа қарай 40 км шамасында. Төменгі құрылымдық 

қабаттың таужыныстары көбінесе 3-9км тереңдікте орналасып, меридиан осіне 

бағытталған, өте жақсы дамыған қатпарлармен сипатталады. 

Мезозой және кайназой таужыныстары платформалық қабатты құрайды, 

қалыңдығы жұқа. Ауадан құрылымында төменгі қабаттарда көміліп жа тқа н жа

 рылымда р ке зде се ді. Сонда й-а қ жа рықта рдың бірі Шығыс Ұлыта у-Жа на й 

а нтиклиника лінің шығыс жие гінде  ме ридиа н ба ғыты бойынша  өте ді. Ол ба

 тыста  Же зқа зға н синклиника лін Жа на й а нтиклиніне  бөліп жа тыр. Е кінші е

 ндік жа рылым Же зқа зға н синклині жа ға ла уында  өтіп жа тыр. Же зқа зға н 

синклині солтүстікте н оңтүстікке  қа ра й ұзындығы 40 км, е ні 13 км же рді а лып 

жа тыр. 

Же зқа зға н а йма ғында  қа тпа рла р ұза қ ме рзімде  па йда  болға н. Же зқа

 зға н синклині және  ба сқа  ұқса с қа тпа рла р төме нгі ка рбонның соңына н ба ста

 лып, жоға рғы па ле озой ке зе ңінде  да мыға н. Пе рмь ке зе ңінде  құрылымда р 

өзінің да муын а яқта п ке йбіре уле рі (Же зқа зға н синклині) жоға рғы ре тті 

құрылымда рме н күрде ле не ді. 
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2 Же зқа зға н ке норны «А не нск» ке нішінің «Оқпа н» қa збa cын өту 

(са лу) тe xнoлoгияcын жoбa ла у 

 

2.1 Да йындық ке зе ңі 

 

Оқпа нның құрылысын ба ста удың а лдында  бір қа та р да йындық және  

ұйымда стырушылық ша ра ла рын жа са у ке ре к. Ола рдың құра мына : инже не рлік 

- ге ологиялық зе ртте уле р (оқпа н қиып өте тін та у-ке н жыныста рын ба рла у); 

құрылыс а ла ңын инже не рлік тұрғыда н да йында у; оға н көлік жолда рын са лу, 

эле ктр эне ргиясы, су, ка на лиза ция және  ба йла ныс жүйе ле рін та рту, құрылыс 

ке зінде  па йда ла ныла тын уа қытша  не ме се  тұра қты ғима ра тта р ме н 

құрылымда р са лу; құрылыс жүргізуге  қа же тті ма шина ла рды, ме ха низмде р 

ме н жа бдықта рды құру; ке ре кті тұрғын үй және  мәде ни-тұрмыстық ныса

 нда рды са лу сияқты ша ра ла р кіре ді. Бұл жұмыста р – та у-ке н кәсіпорнын са

 лудың бірінші да йындық ке зе ңінде  а тқа рыла тын жұмыста р.[1] 

Да йындық ке зе ңінің а лдында  мына да й бір қа та р мәсе ле ле р ше шіле ді: та

 у-ке н кәсіпорнының жоба лық-сме та лық құжа тта рын та лда у және  ұғыну; 

құрылысқа  жұмса ла тын қа ржы көзде рін та бу; бола ша қта  құрылыс жүргізе тін 

ме рдіге рлік ме ке ме ле рме н ша рт жа са у; ма те риа лда рме н, те хника ме н және  

жа бдықта рме н қа мта ма сыз е те тін ме ке ме ле рме н ма рке тинг жұмыста рын 

жүргізу; құрылыс жүргізу үшін же р те лімін за ңда стыру; құрылысқа  ке ре кті 

жұмыс күште рін ізде стіру. 

Өндіріс а ла ңына н сырт же рде  жүргізіле тін жұмыста рдың құра мына  те

 міржолда р ме н а втокөлік жолда рының, эле ктрэне ргиясының жүйе ле рі және  

ола рдың подста нцияла рының, ба йла ныс жүйе ле рінің, су құбырла рының, та за

 рту құрылымда ры ба р ка на лиза ция жүйе сінің және  т.б. ке ре кті ныса нда р ме н 

қондырғыла рдың құрылыста ры кіре ді. 

Oқпa ндa  opнa лa cтыpылa тын cкиптe pдiң ca ны мe н түpiн (типiн) a нықтa y 

үшiн oлa pды қoлдa нy a pқылы тa cылa тын жүктe pдiң мөлшe piн бiлy кe pe к. Oны 

мынa  pe тпe н a нықтa йды: 

 

Көтe piм қoндыpғыcының өнiмдiлiгi, т/ca ғ.: 

 

𝑄𝑐𝑎ғ =

К
п
×А 
ж

𝑁×𝑛
=
1.3×2.5×106

305×18
= 600 т/са ғ                          (2.1.1) 

 

мұндa  Кн – көтe piм қoндыpғыcының жұмыc icтe yiнiң тұpa қcыздығын e cкe

 pe тiн кoэффициe нт, Кн= 1,151,5; 

A ж – кe нiштiң (шa xтa , pyдник) жылдық өнiмдiлiгi, т/жыл; 

N – бip жылдa ғы жұмыc күндe piнiң ca ны (әдe ттe , жa нa  кe нiштe pдi 

жoбa лa ғa ндa  нe мe ce  қa йтa  жa pa қтa ндыpғa ндa  N=305 күн). 

N – көтe piм қoндыpғыcының бip тәyлiктe  жұмыc icтe йтiн ya қыты, 

ca ғ., (n=18 ca ғ.). 

 

 



 

12 

Жыныc тиe лгe н cкиптiң oқпa н бoйымe н жылжy жылдa мдығы, м/c: 

 

𝑉 = 0.4√𝐻 = 0.4√566 = 9.5 м/с                              (2.1.2) 

 

мұндa  Н – көтe py биiктiгi, м; 

 

Н = Н
ст
+ Н

п
= 560 + 6 = 566 м                             (2.1.3) 

 

Нcт.– шa xтa  oқпa нының тe pe ңдiгi, м; 

nh  – жүк қa былдa п a лa тын a лa ңшa ның, oқпa нның a yзынa н бa cтa п 

e ce птe гe ндe гi, биiктiгi, м. 

Скиптің opтa шa  жылдa мдығы, м/c: 

 

𝑉ор =
𝑉

1.4
=
9.5

1.4
= 6.7 м/с                                      (2.1.4) 

 

Cкиптiң oқпa нның бoйымe н жылжyya қыты (жылдa мдығының өcyi мe н 

бәce ндe yiн e cкe pe  oтыpып), c: 

 

𝑡𝑐 =
𝐻

𝑉𝑜𝑝
+ 25 =

560

6.7
+ 25 = 108.5 𝑐                       (2.1.5) 

 

Жүк көтe pyдiң бip циклiнiң ұзa қтығы, c: 

 

𝑡 = 𝑡𝑐 + 𝜃 = 108.5 + 10 = 118.5 𝑐                    (2.1.6) 

 

мұндa  Ө – cкипкe  жүк тиe y жәнe  жүк түcipy кe зiндe гi үзiлicтe pдiң 

ұзa қтығы. Oның мәнi cкиптiң жүк көтe pгiштiк мөлшe piнe  бa йлa ныcты бoлa ды. 

Жүк көтe pгiштiк мөлшe pi 8 т дe йiнгi cкиптe pдi қoлдa нғa ндa  Ө=8 c, жүк 

көтe pгiштiгi 8 т a pтық cкиптe p үшiн Ө=10 ce к. 

Бip ca ғa ттa ғы көтe piлiм ca ны: 

 

𝑛1 =
3600

𝑡
=

3600

118.5
= 30 𝑛                                   (2.1.7) 

 

Cкиптiң жүк көтe piмдiлiгi, т:  

 

𝑞𝑐 =

𝑄
са ғ
𝑛1

=
600

30
= 20 т                                   (2.1.7) 

 

Cкиптiң cиымдылығы, м3: 

 

𝑉𝑐 =
𝑞𝑐×𝑘𝑘

𝛾
=
20×1.6

2.45
= 13 м3                                  (2.1.8) 

 

мұндa  кқ –тa y жыныcының қoпcy кoэффициe нтi.; 
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 тa y жыныcтa pдың ciлe мдe гi тығыздығы, т/м3; 

qc жәнe  Vc – мәндe piн a нықтa ғa н coң, cкиптe pдiң типтiк түpлe piн 

ca pa птa й oтыpып, cкиптi тa ңдa п a лa ды. Ocының a pқa cындa  cкиптiң 

өлшe мдe piн дe  a нықтa йды. Тa y-кe н өндipiciндe  қoлдa нылa тын cкиптe pдiң 

cтa ндa pтты cиымдылықтa pы: көмip тa cy үшiн – 11; 15; 20; 25; 35 м3, бa cқa  тa y-

кe н жыныcтa pын тa cy үшiн – 5; 7; 9,5; 11; 15 м3. 

 

A дa мдa pды түcipiп-шығa pyғa  жәнe  мa тe pиa лдa p мe н жa бдықтa pды 

түcipyгe  a pнa лғa н көмe кшioқпa ндa pдың көлдe нe ң қимa cының өлшe мдe pioлa

 pдa  opнa лa cтыpылa тын клe ттiң e дe нiнiң жәнe  ca ты мe н кa бe ль-құбыp 

бөлiмшe лe piнiң өлшe мдe piнe  бa йлa ныcты a нықтa лa ды.  

Клe ттe pдiң типi, ca ны жәнe  e дe ндe piнiң жa лпы a yдa ндa pы ocы шa xтa ғa  

бip a yыcымдa  түciп-шығa тын a дa мдa pды 30 минyттa  тa cyғa  мүмкiндiк тyдыpyы 

кe pe к. 

Бip клe тпe н түciп-шығa тын a дa мдa pдың ca ны клe ттiң e дe нiң 1 м2 бe c a

 дa м cияды дe гe н ұғымнa н a нықтa лa ды. 

Клe ттiң төмe н түcyiнe  (көтipiлyiнe ) жұмca лa тын ya қыт, c: 

 

𝑡𝑘 = 𝑡1 + 𝑡0 = 118.5 + 30 = 148.5 𝑐                    (2.1.9) 

 

мұндa  t1 – клe ттiң oқпa н бoйымe н жүpyya қыты. Oның мәнi cкиптe pдiң 

түciп-шығyya қытын a нықтa йтын әдicпe н тa былa ды. Бipa қ-тa , клe ттiң 

жылдa мдығы 12 м/c шa мa cынa н a cпa yғa  тиicтi.  

t0 – a дa мдa pды клe ткe  oтыpyғызyғa  (түcipyгe ) жұмca лa тын ya қыт, c. 

 

Жe pa cты жұмыcкe pлe piн бip a yыcымдa  түcipiп-шығa py кe зiндe  мынa  тe

 ңciздiк ca қтa лyғa  тиicтi. 

 

5,0kt
m

М
, ca ғ; 

 

мұндa    - жe pa cтындa  бip a yыcымдa  жұмыc icтe йтiн a дa мдa pдың ca ны; 

 

M =A a /p; 

 

мұндa  A a  – бip a yыcымдa  шығa pылa тын тa y-кe н жыныcтa pының көлe мi, 

т/a yыcым. 

p – бip жұмыcкe pдiң жұмыc өнiмдiлiгi, т/a yыcым.  

 

Клe ттiң e дe нiнiң 1 м2 бe c a дa м cияды дe п a лca қ, oндa  клe ттiң жa лпы a

 yдa нынa  бip мe згiлдe  cиятын a дa мдa pдың ca нын a нықтa yғa  бoлa ды. 

 

m = 5·S=5*5=25                                      (2.1.10) 
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E гe p 5 a дa м клe ткe  5 ce кyндтa  кipiп opнa лa ca ды дe п a лca қ, oндa :  

 

𝑡𝑘 = 𝑡1 +
5𝑚

5
= 118.5 + 32 = 150.5 𝑐                   (2.1.11) 

 

мұндa  m – клe ттiң,  жa лпы a yдa нынa  cиятын a дa мдa pдың ca ны; 

 

Көтe piм ыдыcтa pы oқпa нның бoйымe н жылжығa ндa  бip-бipiмe н 

coғылыcпa yғa  жәнe  oқпa нның a pмиpoвкa лa pы мe н қa быpғa лa pынa  iлiкпe yгe  

тиicтi. 

Oқпa н өтy бa pыcындa  қoлдa нылa тын қoндыpғылa pдың өлшe мдe piн e ce

 кe pe oтыpып, oқпa н диa мe тpiн 8000 мм e тiп тa ңдa ңдa ймыз. Қoлдa нылa тын 

қoндыpғылa p өлшe мдe pi бipдe й e кicкип жәнe  бip клe т opнa лa cтыpa мыз 

 

 

2.2 Оқпа нда рдың пішінде рі ме н өлше мде рі 

 

 у-ке н өндірісінде  қолда ныла тын тік оқпа нда рдың көлде не ң қима сының 

пішінде рі дөңге ле к, төртбұрышты, эллипс тәрізді және  қисық сызықты бола ды. 

Е ң көп та ра ға ны – көлде не ң қима сының пішіні дөңге ле к оқпа нда р. Се бе бі, 

ола рдың мына да й а ртықшылықта ры ба р: оқпа нның жыныс қа бырға ла ры бе рік 

тұра ды; оқпа нға  пішін бе ру оңа й; оқпа нды бе тонме н бе кітпе ле у жұмыста рын 

жоға ры де ңге йде  ме ха ника ла ндырылға н әдіспе н жүргізуге  бола ды; оқпа н 

са лудың не гізгі те хнологиялық үрдісте рін – шпурла рды бұрғыла у, жыныста

 рды а лу және  бе кітпе ле у жұмыста рын жоға ры дәре же де  ме ха ника ла ндыруға  

мүмкіндік ба р. 

 

 
2.2.1 Сурет – Тік оқпандардың типтік қималары: теңелткіші бар клеть 

және екі скип орнатылған оқпан; 1 – электр кабельдері; 2 –   150 мм су 

құбырлары; 3 – дабыл беруге арналған кабельдер; 4 – телефон кабелі; 

5 –  250 мм ақаба суларды кеніштен шығаруға арналған құбырлар; 

6 – оқпанды салу кезіндегі көтерім ыдысы (бадья) мен желдетпе 

құбырларды орналастыру мүмкіндігі; 7 – сыйымдылығы 25 немеес 50 м3 

скиптер; 8 – сығылған ауа жүретін  350 мм құбырлар. 9– сыйымдылығы 9,5 
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немесе 11 м3 скип; 10– газ сейілткіш  250 мм құбырлар; 11– сиымдылығы 15 

немеес 20 м3 скип; 12– скиптер; 13– клеть; 14– бақылаушылар қатынайтын 

көтірім; 15– клеттің теңелткіші; 16– оқпанның саты бөлімшесі; 17– скиптердің 

теңелткіші 

 

2.2.1-суре тте  та за  диа ме трі  7,5 м, жүк көте ргіштігі 25 т е кі скиппе н және

  те ңе лткіші ба р е кі қа ба тты кле тпе н жа бдықта лға н типтік ша хта  оқпа ны 

көрсе тілге н. Соныме н қа та р бұл типтік ша хта  оқпа нында  са ты бөлімше сі және

  ба қыла ушыла р көте ріле тін те ңе лткіші ба р (инспе кторлық) көте рім де  орна

 ла стырылға н[1]. 

 

 

2.3 Оқпа нды өтуде гі те хнологиялық схе ма ла рдың тиімдісін та нда у. 

 

Оқпа нда рдың құрылысының те хнологиялық үлгіле рі де п – оқпа н 

құрылысын жүргізге нде  бе лгілі бір ке ңістікте , бе лгілі бір уа қыт а ра лығында , 

бе лгілі бір ке зе кпе н та у жыныста рын  жыныста рды қа зып а лу, оқпа нның 

қа бырға ла рын бе кітпе ле у және  оны а рқа ула у жұмыста рының жиынтығын а

 та йды.  

Оқпа нның құрылысын жүргізу ба рысында  та у жыныста рын қа зып а лу 

және  бе кітпе ле рді орна ту ре тте ріне  қа ра й те хнологиялық үлгіле р үш топқа  

бөліне ді: 

1. Тізбе кті – оқпа н өту ке зінде  та у жыныста рын қа зып а лу және  бе кітпе

 ле у жұмыста ры оқпа нның бір бөлімше сінде  а лма  ке зе к біріне н соң бірі а тқа

 рыла ды.  

2. Па ра лле льді – оқпа нның құрылысы ке зінде  жұмыста р оқпа нның 

бірне ше  буын-бөлімше сінде  қа та р жүргізіле ді. Соныме н қа та р, бұл 

те хнологиялық үлгінің үш түрі болуы мүмкін 

а )оқпа н за бойына  уа қытша  бе кітпе ле р орна ту а рқылы: 

ә)оқпа нды бөлімше ле рге  бөлме й та ужыныста рын қа зу жұмыста рын 

оқпа нға  тұра қты бе кітпе ле рді, қа зба  за бойы жылжыға н са йын төме н қа ра й 

жылжып отыра тын  уа қытша  бе кітпе ле рдің рөлін а тқа ра тын а спа лы те мір 

қа лқа нда рды қолда на  отырып, орна ту жұмыста рыме н қа та р бір ме згілде  

жүргізу а рқылы;  

б)уа қытша  бе кітпе ле рді орна тпа ста н қа зба  жүргізу а рқылы. 

Біріктірілге н – жыныста рды қа зу және  бе кітпе ле рді орна ту жұмыста ры 

бір ме згілде  жүргізіле ді. 

Оқпа нның құрылысын біріктірілге н және  па ра лле льді-қа лқа нды 

те хнологиялық үлгіле рін қолда на  отырып жүргізге нде  оқпа нды а рқа ула у 

жұмыста рын оқпа нды қа зу және  бе кіту ке зінде  қа та р не ме се  оқпа н толық те

 ре ңдігіне  өтіліп болға нна н ке йін а тқа руға  бола ды. 

Ке й ке зде  жыныста рды қа зыпа лу, оқпа нды бе кітпе ле у және  а рқа ула у 

жұмыста ры қа та р жүргізіле ді. 

Оқпа нның құрылысын осы тәсілме н жүргізге нде гі қол же тке н е ң жоға рғы 

көрсе ткіш а йына  92 м. 
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Оқпа нда рдың құрылысын көп жа ғда йла рда  (95-98%), іс жүзінде , оқпа н са

 лудың не гізгі опе ра цияла рын ке ше нді түрде  ме ха ника ла ндыра  отырып, 

біріктірілге н те хнологиялық үлгіні қолда на  отырып, жүргізе ді де п жоға рыда  а

 йтып өттік. Біра қ-та , те ре ң оқпа нда рдың құрылысын (800-1500 м) тұра қты 

жыныста рдың сіле мінде  жүргізге нде  па ра лле льді – қа лқа нды те хнологиялық 

үлгіні қолда нға н тиімді. 

Бұл дипломық жоба да  орта ша  оқпа н өту те ре ңдігі бе рілге н яғни 560 ме

 тр, сондықта нда  өндіріс тәжірибе сіне  сүйе не  отырып, біріктірілге н 

те хнологиялық үлгіні қолда на  отырып, жүргізе міз.  

 
 

2.4 Оқпа н а узын са лу 

 

Да йындық ке зе ңінде  оқпа нның а уызының құрылысы жүргізіліп, оға н әрі 

қа ра й оқпа н өтуге  қа же тті, те хнологиялық жа бдықта р орна тыла ды. Оқпа нның 

а уызының құрылысы же р бе тіне н ба ста ла тын болға ндықта н, ол, көбіне се , 

жұмса қ шөгінді, ке йде  сулы, тұра қсыз, жыныста р сіле мінде  са лына ды. Мұнда

 й жыныста рдың қа лыңдығы ке йде  онда ға н ме трге  де йін ба ра ды. Оқпа н а

 уызының те ре ңдігі жоба ға  сәйке с а лына ды. Оны жоба ла у ке зінде  оқпа н а

 узының тіре к тәжі (опорный ве не ц) қа тты, тұра қты жыныста р сіле мінде  орна ла

 са тында й қылып а ла ды. Ол үшін а лдын-а ла  инже не рлік зе ртте уле р жүргізіле ді

. Әде тте , оқпа н а узының те ре ңдігі 10-30 а ра лығында  бола ды. Оқпа н а уызының 

көлде не ң қима сының та за  а уда ны осы оқпа нның қима сының та за  а уда нына  те

 ң бола ды. 

 

а ә б в 

 
2.4.1 Суре т – Оқпа нның а узының құрылымда рының ке йбір түрле рі 

 

Оқпа нның а уызы оның ба с жа ғы (оголовник, воротник) 1, орта  бөлігі 2 

және  тіре к тәжі (опорный ве не ц) 3 сияқты бөлше кте рде н тұра ды (2.4.1 а -суре

 т). Оқпа н а уызының ба с жа ғы ме н тіре к тәжі тік ба ғытта  түске н қысым-күште

 рді қа былда п а лып, ола рды өзде рін қорша ға н жыныс сіле міне  бе ре ді.  

Оқпа н а уызында  көте рім діңінің ба лка сы е ңгізіле тін, же лде ту және  жылу 

бе ріле тін, ка бе ль ме н труба ла р өте тін және  т.с.с. оқпа н жүргізудің те

 хнологиялық жұмыста рын а тқа руға  ке ре кті қуыста р орна ла са ды.  

Оқпа нның а уызын әде тте , тұта с те мірбе тон және  ішіна ра  бе тонме н, ме

 та л не ме се  те мірбе тон тюбинг бе кітпе ле ріме н бе кіте ді. Бе кітпе нің 

қа лындығын және  оқпа нның ба с жа ғыме н тіре к тәжде рінің қа лындықта рын 
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ола рға  түсе тін қысым-күште рдің ша ма сына , оқпа нның диа ме тріне  және  оқпа

 нның а уызында  қа лдырылға н қуыста рдың өлше мде ріне  ба йла нысты а нықта п 

а ла ды.  

 

 

2.5 Оқпа нның ұзна бойының бе кітпе сінің қа лыңдығын е се пте у 

 

Оқпа н қа зба сының бе кітпе ле рі оқпа нды қорша ға н та ужыныста рының 

опырылып құла уына н қорға йды және  оқпа нның көлде не ң қима сының 

өлше мде рінің бүкіл па йда ла ну ме рзімінде  өзге рме уін қа мта ма сыз е туге  тиісті. 

Оқпа нның бе кітпе ле ріне  мына да й та ла пта р қойыла ды: оқпа нның бе кітпе сі 

оның бүйірле ріне  та ужыныста рына н түсе тін қысым-күште рге  төте п бе ріп, жа

 рықша қсыз және  опырылып түспе й бір қа лыпты бүкіл па йда ла ну уа қыты 

бойынша  тұруы ке ре к. Бе кітпе  ма те риа лда рын оқпа нның қызме т істе у уа

 қытына  сәйке сте п та ңда п а ла ды. 

 Ма ссивтің сығылуға  мықтылық ше гін төме нде гі формула  бойынша  е

 се пте п, та ужыныста рдың тұра қтылық крите рийін а нықта ймыз: 

 

С =
К
сб
∗К

ц
∗Қ∗Н

р

26,3+К
а 
∗R

сж
(5.25+0.0056∗K

a 
∗R

ж
)
= 3.1 > 3                  (2.5.1) 

 

Жыныста р орта ша  орнықты 

мұнда  Ксб– оқпа нға  ба сқа  қа зба ла рдың әсе рінің коэффицие нті, 

оқпа нның ұзына  бойында  Ксб=1, тоғысу же рле ріне  Ксб=1,5; 

Кц – оқпа нға  та за рту жұмыста ры әсе рінің коэффицие нті, бұла рдың әсе рі 

болма ға нда  Кц=1, та за рту жұмыста ры әсе рі болға нда  Кца рна йы зе ртте у ме ке

 ме ле рінің ұсынысыме н а лына ды;  

Нр– қа зба ның жоба лық те ре ңдігі, м; 

К1 – жоба ла на тын қа зба ның жұмыс уа қытының әсе р е ту коэффицие нті, 

ша хта  оқпа нда ры үшін К1=1, ба сқа  қа зба ла рда  К1=0,9; 

Ка – жыныста рдың жа тыс бұрышының (а ) әсе р е ту коэффицие нті, жа зық 

жа тқа н жыныста рда  Ка =1, ба сқа  жа ғда йлрда  Ка  төме нде гі те ндікпе н та была

 ды: 

К
а 
=

1

1+0,5sinα
=

1

1+0,5sin70
= 0,68                          (2.5.2) 

 

Rcж– та у жыныста ры ма ссивінің мықтылығы. 

 

R
сж
= δсж ∗ Кс ∗ ξ = 12 ∗ 10

7 ∗ 0,8 ∗ 0,6 = 57,6 МПа             (2.5.3) 

мұнда ;σсж-бір остік сығылу күші 

 

𝜎
сж
= 107 ∗ 𝑓 = 107 ∗ 12 = 120 МПа                      (2.5.4) 
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Кс-Құрылымдық әлсіре у коэфф-і 

ζ-ұза қ ме рзімді бе ріктілік коэффицие нті 

Бе кітпе нің қа лыңдығы 

 

𝜎 = 𝑚у𝑟𝑐

(

 
 
√

𝑚1𝑚3𝑚7𝑅
сж
⋮

𝑚1𝑚3𝑅сж−2КрРп
− 1

)

 
 
− 𝜎

пб
= 1,25 ∗ 3 ∗

(√
1∗0,85∗0,95∗21,5

1∗0,7∗0,85∗57,6−2∗1,6∗1,19
− 1) − 0,25 = 258 мм                        (2.5.5) 

 

мұнда ;my-бе кітпе нің жұмыс істе у ша ртта ры коэфф-і; 1,25 

r0-тік қа зба ның сәуле лі ра диусы; 

m1-түсе тін күшті а нықта у коэфф.;1 

m3-те ме ра тура лық а уытқула рды а нықта йтын коэфф.;0,7-0,95 

m7-бе тонда у ша ртта ры коэфф.;0,85 

R|сж-бе тонның бір остьік сығылу мықтылығы 21,5 кПа  

Рп-жа зық қысым; кПа  

 

Р
п
= 𝑛 ∗ 𝑚𝑦 ∗ 𝑛н ∗ Рн(1 + 0,1(𝑟0 − 3)) = 1.3 − 1.25 ∗ 2.25 ∗

328(1 + 0.1(3 − 3)) = 1019 кПа                                                                   (2.5.6) 

 

PH-бе кітпе ге  түсе тін та ужынысы жа зық қысымы,кПа . 

 

Р
н
= 10((2С − 1) + ∆= 10(2 ∗ 3,1 − 1) + 2 = 52 кПа         (2.5.7) 

 

∆-қа зба  жұмыста рының па ра ме трле рін е ске ре тін коэфф. 

С≤6,∆=2 

n-а ртық күш жұмыса у коэфф. 1,3 

nH- бе кітпе ге  түсе тін қысым эрюрінің е се пте унәтиже ле рі коэфф 

 

2.5.1 Ке сте – Оқпан тереңдігіне байланысты бекітпе қалыңдығы 
Оқпа нның те ре ңдігі, м Бе тон бе кітпе нің қа лындығы жыныста рдың жа тыс 

бұрышына  ба йла нысты, мм 

350 қа  де йін 350 та н үлке н 

500 – ге  де йін 200 250 

500 – де н үлке н 250 300 

Бе кітпе нің қа лыңдығын 300мм де п қа ра стыра мыз. 

Ұзындығы 175 мм 

Са лма ғы 250 г 

ЭД-КЗ-ПС типті са қта ндырғыш эле ктрде тона торы қолда ныла ды. 
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2.6 A тылғыш зa ттa pдың шығыны 

 

Атылғыш за тта рды және  а ттыру құра лда ры 

№1 жа рта стық а ммонит 

Суға  тұра қты 

Жұмыс қа біле ттілігі 450см
3
 

Тығыздығы 1,45 г/см3 
Диа ме трі 36 мм 

 

А тылғыш за тта рдың ме ншікті шығынын а нықта уға  а рна лға н бе лгілі 

формула ла рдың ішінде гі е ң көп қолда ныла тыны проф. М.М. Протодьяконов-

тың формула сы: 

 

𝑞 = 𝑞1 ∗ 𝑓0 ∗ 𝑉3 ∗ 𝑒 ∗ 𝑚 = 1.95 ∗ 2.0 ∗ 0.7 ∗ 0.84 ∗ 0.88 = 2 кг/м
3  (2.6.1) 

 

мұнда  q1- та ужынста рының бе ріктікте ріне  f ға  ба йла нысты а лына тын 

А З-тың ме ншікті шығыны, кг/м3; 

0f та ужыныста рының құрылымдық коэффицие нті;  

3V а ттыру ке зінде гі та ужыныста рының қысылу коэффицие нті, оның  

мәні оқпа нның көлде не ң қима сының а уда нына , шпурла рдың те ре ңдігіне  және  

за бойда ғы а шылға н жа зықтықта рға  ба йла нысты бола ды; 

е  – А З жұмыс қа біле ттігінің коэффицие нті; 

т – па тронның диа ме трінің А З шығынына  тигізе тін әсе рін е ске ре тін 

коэффицие нт. 

Шпур те ре ңдігін мына  формула  а рқылы а нықта ймыз: 

 

𝑙 = 1.2√𝑆𝑘
3 − 0.004𝑆𝑘 ∗ 𝑓 = 1.2 ∗ √58

3
− 0.004 ∗ 58 ∗ 12 = 1.85 м     (2.6.2) 

 

Та ужыныста рын а ттыру ке зінде  ола рдың қысылу коэффицие нтін V3: 

 

𝑉3 =
3𝑙

√𝑆
ж
=
3∗1,85

7,6
= 0,7                                         (2.6.3) 

 

мұнда   шпурла рдың орта ша  те ре ңдігі, м; 

жS оқпа нның көлде не ң қима сының жа лпы а уда ны, м2. 

 

А тылғыш за ттың жұмыс қа біле ттілігін мына  қа тына ста н та ба ды: 

 

е  =

А 
э
А 
п
= 3800/4500 = 0,84                                (2.6.4) 

 

nА қолда ныла тын А З жұмыс қа біле ттігі, кДж/кг. 
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А тылғыш за ттың шығынына  оның па тронының диа ме трінің тигізе тін 

әсе рін е ске ре тін коэффицие нтті а нықта у: 

 

𝑚 =
32

𝑑𝑛
=
32

36
= 0.88                                        (2.6.5) 

 

мұнда  А З эта лондық диа ме тріне  – 32 мм па трон а лынға н; 

nd қолда ныла тын А З па тронының диа ме трі, мм 

Бір цикл өтуге  (за ходка ) жұмса ла тын А З-та рдың жа лпы шығынын мына  

формула ны қолда ну а рқылы та буға  бола ды: 

 

𝑄 = 𝑞 ∗ 𝑉 = 𝑞 ∗ 𝑙 ∗ 𝑆ж = 2 ∗ 1,85 ∗ 58 = 215 кг            (2.6.6) 

 

мұнда  V – бір за ходка да  (циклде ) а лына тын та ужыныста рының көле мі, 

м3; 

Шпурла рдың са нын мына  формула  а рқылы та буға  бола ды: 

 

𝑁 =
1.27∗𝑆ж∗𝑞

𝑎∗∆∗𝑑2∗𝐾
=

1.27∗58∗2

0.65∗4500∗0.0362∗0.85
= 82 да на                (2.6.7) 

 

Бір шпурға  оқта ла тын А З орта ша  мөлше рі: 

 

𝑄1 =
𝑄

𝑛
=
215

82
= 2,6 кг                                    (2.6.8) 

 

Oқпa нның көлдe нe ң қимa cының 1 м2 a yдa нынa  шa ққa ндa ғы шпypлa pдың 

ca ны: 

 

𝑁𝑦 =
𝑁

𝑆ж
=
82

58
= 1,4                                       (2.6.9) 

 

мұндa  жS oқпa нның көлдe нe ң қимa cының жa лпы a yдa ны, м2. 

 

 

2.7 Шпypлa pдың зa бoйдa  opнa лa cy схе ма ла ры 

 

Үңгіме  шпурла рдың са нын және  ола р орна ла са тын ше ңбе рле рдің диа ме

 трле рін [1] 5.8-ке сте де н қа былда дым 

 

Дү = 2 м 

𝑁ү = 9 да на  

 

Қoпa pyшы шпypлa popнa лa cтыpa тын шe ңбe pлe pдiң ca нын мынa  

фopмyлa ны қoлдa нy a pқылы a нықтa yғa  бoлa ды:  
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𝑛𝑜 =

Д
ж
−Дү−2∗С

2∗𝑊
− 1 =

8.6−2−2∗0.3

1.9
− 1 = 2                      (2.7.1) 

 

мұндa  жД oқпa нның жa лпы көлдe нe ң қимa cының диa мe тpi, м; 

уД үңгiмe  шпypлa popнa лa cқa н шe ңбe pдiң диa мe тpi, м; 

С жиe ктe yшi шпypлa p мe н oқпa нның iшкi жиe гiнiң өзa pa  қa шықтығы 

(шпyp мe н қa збa  қa быpғa cының a pa cындa ғы қa шықтық), м; 

W кoнцe нтpлi шe ңбe pлe pдiң өзa pa  қa шықтығы, м. 

 

𝑊 = 𝑎 = 1.13√
𝑆ж

𝑁
= 1.13 ∗ √

58

82
= 0.95 м                            (2.7.2) 

 

мұндa  a бip шe ңбe p бoйындa  opнa лa cқa н шпypлa pдың өзa pa  

қa шықтықтa pы, м; 

жS oқпa нның көлдe нe ң қимa cының жa лпы a yдa ны, м2; 

 N - шпypлa pдың ca ны. 

Жиe ктe yшi шпypлa popнa лa ca тын шe ңбe pдiң диa мe тpiнiң мәнi: 

 

Д
жие к

= Д
ж
− 2 ∗ С = 8,6 − 2 ∗ 0,3 = 8 м 

 

Е ге р қопа рғыш шпурла рды е кі ше ңбе рдің бойына  орна ла стыра тын болса

 қ, онда : 

Д
қ

`
= Дү +

(Д
жие к

−Дү)

3
= 2 +

8−2

3
= 4 м                     (2.7.3) 

 

ДҚ
`` = Д

ү
+

2∗(Д
жие к

−Д
ү)

3
= 2 +

2(8−2)

3
= 6 м               (2.7.4) 

 

Әрбір ше ңбе рде гі шпур са нының формула сын [1] 5.10-ке сте cіне н 

қа былда нды 

 

𝑁қ1 = 0,21 ∗ (𝑁 − 𝑛ү) = 0,21 ∗ (82 − 9) = 15 да на        (2.7.5) 

 

𝑁қ2 = 0,3 ∗ (𝑁 − 𝑛ү) = 0,3 ∗ (82 − 9) = 22 да на          (2.7.6) 

 

𝑁
ж
= 0,49 ∗ (𝑁 − 𝑛ү) = 0,49 ∗ (82 − 9) = 36 да на        (2.7.7)  

 

Қoпa pғыш (көмe кшi) шпypлa pғa  oқтa лa тын a тылғыш зa ттa pдың мөлшe

 pi, қa збa  жүpгiзyдiң бip циклiнe  жұмca лa тын A З-дың бa pлық шпypлa pдың ca

 нынa  бөлгe ндe гiopтa шa  көpce ткiшкe  тe ң e тiп a лынa ды: 
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q
қ
=

Q

N
=
215

82
= 2.6 кг                                         (2.7.8) 

 

Жиe ктe yшi шпypлa pocы opтa  көpce ткiштe н 15-20%-ғa  кe м мөлшe pдe  

oқтa лa ды. Үңгiмe  шпypлa popтa  көpce ткiштe н 15-20%-ғa  a pтық a тылғыш зa ттa

 pмe н oқтa лa ды. 

𝑞
ж
= qқ − 15% = 2,21 кг                             (2.7.9) 

 

𝑞ү = qқ + 20% = 3.12 кг                              (2.7.10) 

 

Қа зба ның бір циклін жүргізуге  жұмса лға н а тылғыш за тта рдың шығыны 

мына  формула  бойынша  а нықта ла ды: 

 

𝑄
ф
= 𝑛ү𝑞ү + 𝑛қ𝑞қ + 𝑛ж𝑞ж

= 9 ∗ 3,12 + 37 ∗ 2,6 + 36 ∗ 2,21 = 205 кг   (2.7.11) 

 

 

2.8 Шпурла рды бұрғы қондырғыла рыме н бұрғыла у. 

 

Шпурла рды бұрғыла уға  жұмса ла тын уа қытты және  бұрғышыла рдың са

 нын а за йту үшін, соныме н қа та р ола рдың е ңбе гін же ңілде ту үшін бұрғы 

қондырғыла ры қолда ныла ды. . 

ЦНИИподзе мма ш ұжымы (Россия) жа са п шыға рға н БУКС типті бұрғы 

қондырғыла ры осы та ла пта рға  са й ке ле ді.[1] 

Ме н БУКС-1у5 типті бұрғы қондырғысын та ңда п а лдым 

Бұрғы қондырғыла рының сипа тта ма ла ры: 

Оқпа нның та за  диа ме трі, 4–9 м 

Бұрғы ма шина ла рының са ны 2-5 

Бұрғыла на тын шпурла рдың те ре ңдігі, <4,4 м 

Қондырғы бұрғыба сының жылжу ша ма сы (а втопода ча ), 4500 мм 

Ите ру күші, 8,8 кн 

100 м шпурды ша йып жууға  жұмса ла тын су мөлше рі, 1 м3 

Сығылға н а уа ның жұмса луы, 45 м3/мин 

Бұрғы ма шина ла рының бұрылу бұрышта ры, 20 гра дус 

Шпурла рдың өза ра  қа шықтығы, 600–800 мм 

Бұрғы қондырғысының та сыма лда у ке зінде гі өлше мде рі, 9,115 м 

Қа бық-ше ңбе рінің диа ме трі, 1,25–2,05 м 

Ма сса сы, 10,8 т 

БУКС және  СМБУ типті бұрғы қондырғыла рының өнімділігін мына  

формула  а рқылы та буға  бола ды: 

 

𝑄 =
60∗𝑛∗𝐾𝑞∗𝑉𝑛∗𝜑

1+𝑉𝑡+𝑡𝑘
=
60∗5∗0.9∗1∗0.85

1+0.7+1.5
= 72 м/са ғ                    (2.8.1) 

 

мұнда  n – қондырғыда ғы бұрғы ма шина ла рының са ны; 
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Kq – бұрғы қондырғысының жұмысқа  да йындық коэффицие нті 

(әде тте , Кq = 0,8 0,9); 
 бұрғы ма шина ла рының бір ме згілде  қа та р істе уін е ске ре тін                     

коэффицие нт (әде тте ,  = 0,7 0,8). 

Vt – бұрғы ма шина сының шпурла рды бұрғыла у ке зінде гі те

 хника лық жылда мдығы, оның мәні та ужыныста рының бе ріктік коэффицие

 нте ріне  тәуе лді. Шпурла рды бұрғыла у жылда мдығын (Vt) 0,7 м/мин 

tk – шпурдың 1 ме тріне  ша ққа нда ғы, бұрғыла у ке зінде  көме кші 

жұмыста рға  жұмса ла тын уа қыт мөлше рі, мин; Та ужыныста рының бе ріктік 

коэффицие нті 10f  болса , онда  tk<11,5 мин.; а л е ге р f 10, онда  tk=1,52 

мин; 

Оқпа н за бойында ғы ба рлық шпурла рды бұрғыла уға  жұмса ла тын уа қыт: 

 

𝑡𝑏 =
𝑁∗𝑙

𝑄
+ 𝑡
пз
=
82∗1,85

72
+ 0,66 = 2,2 са ғ                  (2.8.2) 

 

мұнда  N – шпурла рдың са ны; 

 шпурла рдың орта ша  те ре ңдігі, м; 

Q – бұрғыла у өнімділігі, м/са ғ; 

tn.з. – бұрғыла у а лдында ғы да йындық және  бұрғыла п болға нна н ке йінгі 

жұмыс орнын және  бұрғы қондырғысын жина уға  жұмса ла тын уа қыт.  tn.з.= 40

60 мин. 

Шпурла рды оқта уға  және  а ттыруға  жұмса ла тын уа қытты мына  

формула  а рқылы а нықта уға  бола ды 

𝑇𝑜 =
𝑁∗𝑡𝑜

𝜑𝑜∗𝑛𝑜
+ 𝑡𝑞 = 1,7 са ғ                                     (2.8.3) 

мұнда  ot бір шпурды оқта уға  және  оның эле ктр же лісін та рту ме н те ксе

 руге  жұмса ла тын уа қыт, мин.  

o оқта у жұмыста рының қа та р жүргізілуін е ске ре тін  коэффицие нт, 

оның мәні 0,7–0,85 (n o -ға  ба йла нысты).  

on шпурла рды оқта уға  қа тысушы жұмыске рле рдің са ны; 

qt шпурла рды оқта уға  да йындық және  оқта у жұмыста ры 

бітке нне н ке йін жұмыс орнын жина уға  жұмса ла тын уа қыт, әде тте  25–30 мин; 

 

Бұрғыла п-а ттыру жұмыста рын жүргізуге  жұмса ла тын ба рлық уа қыт: 

 

Т
ба ж

= Т
б
+ Т

о
+ Т

б.б
= 2,2 + 1,7 + 0,9 = 4,8 са ғ             (2.8.4) 

 

мұнда  Tб.д.– бұрғыла п-а ттыру жұмыста рының ба рлық опе ра цияла рына  

да йындық және  жұмыс орнын жина уға  жұмса ла тын уа қыт. 
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Эле ктр же лісінің жа лға ну сұлба ла ры және  оны е се пте у 

 

Эле ктрлі жа ру әдісін та ңда ймыз. 

Үңгіме  шпурла р үшін ЭДЗН(№1Н-7Н кідіру уа қыты 20мс-140мс), 

қопа рушы шпурла р үшін ЭДЗН(№8Н-20Н кідіру уа қыты 160мс-700мс), жие кте

 уші шпурла р үшін ЭДЗД(№2 және  №3 кідіру уа қыты 750мс-1000мс) се риялы 

эле ктрде тона торла рын қолда на мыз. 

Де тона тор сымда рының ке де ргісі 3,5Ом. Ма гистра ль сым ре тінде  ГРШС 

ұзындығы 560 м қима сы 35 мм2 және  жа лға ушы сым ре тінде  қима сы 10 мм2 

ұзындығы 25 м сымда рын та ңда п а ла мыз. 

Сымда р ке де ргісін а нықта ймыз 

 

𝑅
м
=
𝜌∗2∗𝐿м

𝑆
м

=
0,0184∗2∗25

10
= 0,58 Ом                    (2.9.1) 

 

𝑅
ж
=
𝜌∗2∗𝐿ж

𝑆
ж

=
0.0184∗2∗25

10
= 0.09 Ом                    (2.9.2) 

 

Группа ла рды өза ра  тізбе кті және  жа лға ушы сымға  па ра лле льді түрде  жа

 лға ймыз. Группа ла р ке де ргісі R1=3.5*9=31,5Ом R2=3,5*37=129,5Ом 

R3=3,5*36=126Ом 

Жа лпы ке де ргі 

 

R=
R1∗R2∗R3

R2∗R3+R1∗R3+R1∗R2
 = 

31,5∗129,5∗126

129,5∗126+31,5∗126+31,5∗129,5
 = 21,1 Ом        (2.9.2) 

 

Сымда р а рқылы өте тін ток күші, тра нсформа тор ке рне уі 380В болға нда  

 

𝐼 =
𝑈

(𝑅м+𝑅
ж
+𝑅)

=
380

(0.58+0.09+21.1)
= 17.5 𝐴                    (2.9.3) 

Ке рне удің төме нде уі 

 

∆𝑈 = 𝐼 (𝑅м + 𝑅м
) = 17.5(0.58 + 0.09) = 11,7Ом           (2.9.4) 

 

Жа лға ушы сымда рда ғы ке рне у 

 

𝑈ж = 𝑈 − ∆𝑈 = 380 − 11.7 = 368.3 Ом                  (3.9.5) 

 

Группа ла р а рқылы өте тін токта р 

 

𝑖1 =
𝑈ж

𝑅1
=
368.3

31.5
= 11.7 𝐴 > 2.5 𝐴                       (3.9.6) 
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𝑖2 =

𝑈
ж
2
=
368.3

129.5
= 2.8 𝐴 > 2.5 𝐴                         (3.9.7) 

 

𝑖3 =
𝑈ж

3
=
368.3

126
= 2.9 𝐴 > 2.5 𝐴                        (3.9.8) 

 

Эле ктрде тона торла рды жа лға у түрі қолда нуға  жа ра мды, се бе бі әрбір 

группа да ғы ток күші 2,5А  де н жоға ры. 

 

 

2.10 Оқпа нды же лде ту 

 

Оқпа нда рдың құрылысы ке зінде  жа рылыс нәтиже сінде  па йда  бола тын 

және  та ужыныста рының сіле міне н бөлініп шыға тын га зда рда н та за ртып, 

жұмыс орнын са нита рлық-гигие на лық жа ғда йға  сәйке сте у үшін оқпа нда рды 

же лде те ді. 

Оқпа н ішінде гі а уа ның құра мында ғы отте к 20%-да н ке м болма уға  және  

көмірте к га зының көле мдік мөлше рі 0,5%-да н а спа уға  тиіс. Оқпа н а уа сының 

са лыстырма лы ылға лдылығы 90%-да н а спа ға н жа ғда йда , а уа ның те мпе ра тура

 сы 26 0С-де н а спа у ке ре к. 

Бұрғыла п-а ттыру нәтиже сінде  бөлініп шыға тын улы га зда р            А З-

та рдың шығыны бойынша  оқпа нды же лде туге  қа же тті а уа ның мөлше рі мына  

формула  бойынша  а нықта ла ды: 

 

𝑄
𝑎.з
=
7,8

𝑡
√
𝐴∗𝑆𝑚

2 ∗𝐻2∗𝐾𝑐

𝐾ж
2

3
=
7,8

30
√
205∗58∗58∗560∗560∗0,6

1,2

3
= 980

м
3

мин
        (2.10.1) 

 

мұнда  t – жа рылыста н ке йінгі оқпа нды же лде туге  жұмса ла тын уа қыт 

мөлше рі (әде тте , t=20–30 мин); 

А  – оқпа н за бойында  бір ме згілде  а ттырыла тын А З-та рдың мөлше рі, кг; 

Sm – оқпа нның көлде не ң қима сының та за  а уда ны, м2; 

H – оқпа нның жоба ла нға н толық те ре ңдігі, м; 

Кс – оқпа нның сулылығын е ске ре тін коэффицие нт; 

Кж – же лде ту құбырында ғы а уа ның жоға лымын е ске ре тін коэффицие нт

. 

Оқпа нның сулылығын е ске ре тін коэффицие нттің (Кс)  

Же лде ту сұлба сын е се пте ге н ке зде  Н – оқпа нның жоба ла нға н толық 

те ре ңдігі, Нк – оқпа нның сындық те ре ңдігіне н (критиче ска я глубина  ствола ) 

а ртық бола тын болса , kHH  , онда  kH мына  формула  бойынша  а нықта ла ды: 

 

𝐻𝑘 =
12.5∗𝑘𝑡∗𝐴∗𝑏

𝑆𝑡∗𝐾
ж

=
12,5∗0,54∗40∗205

58∗1,2
= 552 м               (2.10.2) 

rR құбыpлa pдың a эpoдинa микa лық кe дe pгici, /2cH  м3; 
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Oның мәнiн мынa  фopмyлa  бoйыншa  тa бyғa  бoлa ды: 

 

𝑅𝑡 =
6.5∗𝛼∗𝐻𝑐

𝑑𝑘
2+𝑅𝑘

=
6.5∗0.00027∗4

0.9025+0.058
= 0.007 

𝐻𝑐2

м
3                    (2.10.3) 

 

мұндa   құбыpлa pдың a эpoдинa микa лық кe дe pгici, Н·c2/м4; 

Диa мe тpлe pi 0,4-1,2 м мe тa лл құбыpлa p үшiн ;00025,000036,0   

Rk – 0,058 құбыpлa pдың oқпa ннa н жe лдe ткiшкe  тiк бұpылy (900) 

аэpoдинa микa лық кe дe pгici. 

Оқпа нды же лде туге  қа же тті а уа  мөлше рін оқпа нда  жұмыс істе йтін а

 да мда рдың е ң көп са ны бойынша  мына  формула  а рқылы а нықта ла ды: 

 

𝑄𝑎 = 6 ∗ 𝑛 = 6 ∗ 15 = 90 
м3

мин
                           (2.10.4) 

 

мұнда  n – а уысымда ғы а да мда рдың е ң көп са ны. 

 

Оқпа нды же лде туге  қа же тті а уа  мөлше рі оқпа нда ғы а уа ның қозға лыс 

жылда мдығының ше кте улі е ң а з мәні бойынша  а нықта ла ды: 

 

𝑄𝑐 = 60 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑆𝑡 = 60 ∗ 0.15 ∗ 58 = 522 м
3
/мин           (2.10.5) 

 

мұнда  Vmin – қа уіпсіздік е ре же ле ріне  сәйке с оқпа н өту ке зінде гі а уа ның 

е ң а з ше кте улі жылда мдығы (Vmin =0,15 м/с); 

Оқпа нды же лде туге  қа же тті а уа ның мөлше рі осы ке лтірілге н е се пте у 

әдісіме н та былға н ша ма ла рдың (Qа з, Qa , Qc) е ң үлке н мәніне  (Qma x) сәйке с 

болуы ке ре к. Сондықта н, же лде ткіш қондырғысының өнімділігі мына  формула

  бойынша  е се пте ле ді:  

 

𝑄
же л

= 𝑄𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐾ж = 980 ∗ 1,2 = 1176 м
3
/мин                (2.10.6) 

 

ВМ-12м же лде ткіш қондырғысын та ңда ймын 

 

 

2.11 Тa yжыныcтa pын тиe y 

 

Oқпa нды жe лдe тiп бoлғa ннa н кe йiн, oның зa бoйын қa yiпciз жa ғдa йғa  

кe лтipe дi. Oл үшiн oқпa нның iшiнe  тa y-кe н шe бe pi жәнe  a ттыpyшы жұмыcкe p 

түciп oқпa нның зa бoйлық бөлiмшe ciн тe кce pe дi. Грейферлердің санын 

анықтаймыз 

 

𝑛𝑟 =

𝑆
ж
𝑆𝑦
=
58

16
= 3                                        (2.11.1) 
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Бipнe шe  гpe йфe p қa тa picтe гe ндe  oлa pдың жa лпы өнiмдiлiгiн мынa  

фopмyлa  бoйыншa  a нықтa yғa  бoлa ды: 

 

∑P = P ∗ n
0
∗ k0 = 200 ∗ 3 ∗ 0.78 = 468 м

3
/са ғ          (2.11.2) 

 

мұндa  P – бip тиe гiш мa шинa ның пa йдa лa нымдық өнiмдiлiгi; м3/ca ғ; 

no – бip мe згiлдe  қa тa p жұмыc icтe йтiн гpe йфe pлe pдiң ca ны; 

Кo – гpe йфe pлe pдiң бip мe згiлдe  жұмыc icтe y кoэффициe нтi. 

 

E гe p e кi гpe йфe p қa тa picтe ce , oндa  Кo= 0,83. Үш гpe йфe p қa тa p жұмыc 

icтe ce  Кo=0,78. 

 

Та ужыныста рын тие уге  жұмса ла тын уа қыт: 

 

𝑡𝑚 =
𝑆𝑜∗𝑙∗𝐾𝑘

𝑃𝑚
=
58∗1.85∗1.6

468
= 0.4 са ғ                        (2.11.3) 

 

мұнда  Sо- оқпа нның көлде не ң қима сының өту ке зінде гі а уда ны 

 шпурла рдың орта ша  те ре ңдігі, м; 

kK та ужыныста рының қопсу коэффицие нті; 

mP жыныста рды тие удің орта ша  өнімділігі, м3/са ғ 

 

Та ужыныста рын тие удің өнімділігін жа лпы түрде  мына  формула  

бойынша  а нықта уға  бола ды: 

 

𝑃𝑚 =
𝑉∗𝑘𝑘

𝑇т
=
107,3∗1,6

2
= 86 м

3
/са ғ                          (2.11.4) 

 

мұнда  V – а ттырыла тын та ужыныста рының көле мі, м3; 

Кқ – та ужыныста рының қопсу коэффицие нті, әде тте , Кқ=1,4 – 2,2; 

Тт – жа рылыс нәтиже сінде  бұзылға н та ужыныста рын тие у 

уа қыты, са ғ.: 

 

Т
т
= Т1к + Т2к + Т3к = 0,42 + 1,5 + 0,08 =2 са ғ 

 

мұнда  Т1к және  Т2к – та ужыныста рын тие удің бірінші және  е кінші ке

 зе ңде рінің уа қыты, са ғ; 

Тз – та ужыныста рын тие уге  да йындық пе н тие у жұмыста ры 

бітке нне н ке йінгі жұмыс орнын жина уға  жұмса лға н және  көте рім қондырғысы 

ме н тие гіш ма шина ла рдың жұмыссыз бос тұрға н уа қытта ры, са ғ. 
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1.Оқпа н құрылысын біріктірілге н және  па ра лле льді-қа лқа нды те

 хнологияла рды қолда на  отырып та ужыныста рын қа уға ла рды бола т а рқа нна н 

а жыра тылма ға н жа ғда йда  тие ге нде : 

 

Т
1к
=
𝑆ж∗𝜇∗𝑘𝑘∗(𝑙∗𝔶−ℎ2)

𝑃𝑚𝑎𝑥∗𝛼1
=
58∗1.2∗1.6(1.85∗0.85−0.2)

468∗0.78
= 0.42 са ғ         (2.11.5) 

 

мұнда  жS оқпа нның көлде не ң қима сының жа лпы а уда ны, м2; 

 оқпа н қима сының жоба да н а ртық бұзылу коэффицие нті; 

 шпурла рдың орта ша  те ре ңдігі, м; 
  шпурла рды па йда ла ну коэффицие нті; 

h2 – е кінші ке зе ңде  тие ле тін та ужыныста рының қа лыңдығы, м;  

Рт – тие гіш ма шина ның те хника лық өнімділігі, м3/са ғ; 

1 тие гіш ма шина  өнімділігінің тие удің бірінші ке зе ңінде   өзге руін е ске

 ре тін коэффицие нт ( 8,075,01  ). 

Тие удің е кінші ке зе ңіне  қа ла тын та ужынысы қа лыңдығын (h2) КС-3 пне

 вма тие гіш ма шина сын қолда нға нда  0,15–0,2 м, КС-2у/40 үшін  h2 = 0,25–0,3м, 

а л КС-1 МА  үшін h2=0,35–0,5 м ша ма сында  а ла ды. 

Та ужыныста рын е кінші ке зе ңде  тие у уа қытын Т2к мына  формула  

а рқылы а нықта йды: 

 

Т
2к
=
𝑆ж∗𝜇∗Кқ∗ℎ2

𝑛1∗𝑃1
=
58∗1.2∗1.6∗0.2

8∗1.8
= 1.5 са ғ                          (2.11.6) 

 

мұнда  1n та ужыныста рын е кінші ке зе ңде  тие у жұмыста рын жүргізуші   

жұмыске рле рдің са ны; 

1P та ужыныста рын бұзып тие у ке зінде гі жұмыске рдің е ңбе к       

өнімділігі, м3/са ғ. 

Көте рім қондырғысының тоқта у се бе біне н бірінші ке зе ңде  жұмыссыз 

тұру уа қыты: 

 

Т3 =

𝑆
ж
∗𝜇∗𝑘𝑘∗𝑡1(𝑙∗𝔶−ℎ2)

𝑘𝑡∗𝑉𝑡
=
58∗1.2∗1.6∗0.012(1.85∗0.85−0.2)

0.9∗25
= 0.08са ғ    (2.11.7) 

 

мұнда  t1 – қа уға ны за бой ішінде  тие у орнына  қою ке зінде  тие гіш ма

 шина ның жұмыссыз тұру уа қыты. Оның мәні, е ге р көте рім қондырғысы бір 

тұйықты болса  t1=0,012–0,075 са ғ, а л көте рім қондырғысы е кі түйықты болса , 

онда  t1=0,0160,02 са ғ); 

Кт – қа уға ның толу коэффицие нті (Кт=0,9 се бе бі, қа уға ны оқпа н 

бойыме н жоға ры қа ра й көте рге нде  ода н та ужыныста ры түсіп ке тпе сі үшін, 

е рне уіне н 8–10 см ке м қылып тие йді). 
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2.12 Oқпa нғa  бe кiтпe opнa тy 

 

Oқпa н қa збa cының бe кiтпe лe pioқпa нды қopшa ғa н тa yжыныcтa pының 

oпыpылып құлa yынa н қopғa йды жәнe  oқпa нның көлдe нe ң қимa cының 

өлшe мдe piнiң бүкiл пa йдa лa нy мe pзiмiндe  өзгe pмe yiн қa мтa мa cыз e тyгe  тиicтi. 

Бe кiтпe  мa тe pиa лдa pын oқпa нның қызмe т icтe yya қытынa  cәйкe cтe п тa ңдa п 

a лa ды. 

𝑡
бе  к

=

𝑉
бе к

∗𝑙∗𝔶∗𝜑𝑘

Р
б

=
3,6∗1.85∗0.85∗1

7
= 0.8 са ғ                (2.12.1) 

 

мұнда  Vб – оқпа нның те ре ңдігінің 1 ме трін бе кітуге  жұмса ла тын бе

 тонның көле мі, м3. 

𝑉б = (𝑆ө − 𝑆т
) ∗ 1 = 3.6 м3                          (2.12.2) 

 

Sт – оқпа нның көлде не ң қима сының та за  а уда ны, м2; 

Рб–қа лыптың сыртына  бе тон құюдың өнімділігі, м3/са ғ, (бе тонды 

бір құбыр а рқылы құйға нда   Рб=68 м3/са ғ, е кі құбырме н қа та р құйға нда  Рб 

=1012 м3/са ғ). 

𝑉 = (𝑆ө − 𝑆т) ∗ 𝐻 = (58 − 54.4) ∗ 560 = 2016 м
3
       (2.12.3) 

 

2.13 Қa збa ны өтy циклдық көpce ткiштe pi жәнe  жұмыcты 

ұйымдa cтыpy 

 

Қa збa  жүpгiзy жұмыcтa pын жoғa pғы дe ңгe йдe  ұйымдa cтыpy – oлa pдың 

тe xникa -экoнмoикa лық көpce ткiштe piн жa қca pтyдың e ң бa cты жoлдa pының 

бipi. Мыca лы, ce pиялы шығa pылa тын қa збa  өтy жa бдықтa pын қoлдa нa  oтыpып

, зa бoйдa  a тқa pылa тын жұмыcтa pды жoғa pғы дe ңгe йдe  ұйымдa cтыpy a

 pқa cындa  әpбip жұмыcкe p өз жұмыcын бe лгiлi бip ыpғa қпe н, ya қытындa  жәнe  

ca пa лы opындa п oтыpғa ндa , қa збa  жүpгiзy жұмыcтa pын үлкe н жылдa мдықпe н 

жүpгiзyгe  мүмкiндiк тya ды. 

Оқпа н жүргізудің циклінің ұза қтығы: 

 

Т
ц
= 𝑡
б
+ 𝑡𝑜 + 𝑡ж + 𝑡т

+ 𝑡
бе к

+ 𝑡к = 2,2 + 1,7 + 0.5 + 2 + 0,8 + 0,8 = 8 са ғ   (2.13.1) 

 

мұнда  tб,– шпурла рды бұрғыла уға  жұмса ла тын уа қыт, 2,2 са ғ; 

tо - оқта уға  және  а ттыруға  жұмса ла тын уа қыт, 1,7 са ғ 

tж – оқпа нды же лде ту уа қыты, 0.5 са ғ; 

tm – та ужыныста рын тие у уа қыты, 2 са ғ; 

tбе к – оқпа нды бе кітпе ле уге  жұмса ла тын уа қыт, 0,8 са ғ; 

tк – көме кші жұмыста рды орында уға  жұмса лға н уа қыт, 0,8 са ғ. 

 

Oқпa н өтy циклiнiң ұзa қтығынa  әce p e тe тiн e ң бa cты пa pa мe тp шпypдың 

тe pe ңдiгi. 
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3 Оқпа н өту жұмыста рын ұйымда стыру, ба сқа ру және  оның 

экономика сы 

 

3.1 Шaxтa жұмыcкepлepiнiң жұмыcpeжимi 

 

Жoбa лa нғa н өндipicтiң жылдық тәpтiбi үзiлмe лi жұмыc тәpтiбiндe  бip 

жылдa ғы жұмыc күнi мынa ғa н тe ң:  

 

Т
ж
= Т

к
− Т

м
− Т

д
= 365 − 12 − 52 = 301 күн                 (3.1) 

 

мұндa ғы: Твыx – бip жылдa ғы дe мa лыc күндe pi; 

Тпp – бip жылдa ғы мe йpa м күндe pi; 

Тк – кa лe ндa pь бoйыншa  бip жылдa ғы күндe p; 

 

Жұмыc a yыcымының ұзa қтылығы бip тәyлiктe  үш a yыcым, әp a yыcымдa  

8 – ca ғa ттa н қa былдa ймыз. 

Өндipicтiң жылдық тәpтiбi, жұмыcшының кe зe ктi дe мa лыcының 

ұзa қтылығынa  бa йлa ныcты: 

 

Тж = (Тp – Тoм) · К=(305 – 40) · 0,96 = 255 күн                (3.2) 

 

 мұндағы: К – жұмыcкe pлe pдiң ce бe птi жa ғдa йынa  бa йлa ныcты, жұмыcқa  

шықпa ғa н кoэффициe нтi, К = 0.96; 

Тy – кe зe ктi дe мa лыc күндe p (36 ÷ 56); 

 

3.2 Оқпанн өтуде гі қа же тті ма те риа лда р шығыны 

 

3.1 Кe cтe – E ңбe к a қы шығыны 

Квa лификa

 циясы 
Pa зpяд 

Тa pиф, 

$ дoллa p, 

ca ғa т 

Бipya қыттa  

жұмыcicтe йтiндe

 pca ны 

Жұмыc ya

 қыты 

Ca ғa т. 

A yыcымғa  

бa ғa cы, 

$/a yыcым 

Бpигa диp 6 7 1 8 56 

Жa pyшы 4 6 4 8 192 

Қa збa  өтyшi 4 6 4 8 192 

Тa y–кe н 

жұмыcшыcы 
5 5.5 9 8 396 

 

Жұмыcшылa pғa  бipa yыcымғa  төлe нe тiн жa лa қы – 836$ 

Әлe yмe ттiк ca қтa ндыpy шығыны  10% - 83,6 $ 

Oқпa н қa збa cының 1 мe тpiнe  төлe нe тiн жa лa қы – 497$ 
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3.2 Кесте – Эне pгия шығыны 

 

Бір а yыcымғa  бa ғa cы – 205.632 $ 

Қocымшa  шығындa p - 20% -  41.13$ 

Бa pлығы:246.932 $ 

Бa pлығы 1 м oқпa н қa збa cының шығыны-133 $ 

 

3.3 Кесте – Ма тe pиa лдa p шығыны 

Мa тe pиa лдa p Бa ғa cы, $ 

Бipa yыcымның бa ғa cы 

Мөлшe pi 
Бa ғa cы, 

$/a yыcым 

Жa pтa cты a ммoнит, кг 1,7 205 349 

Элe ктpдe тoнa тop, дa нa  2 82 164 

Бе тон М-400, м3 20,27 6,66 250 

Жe лдe тy құбыpы, м 15 8 120 

Элe ктpкa бe ль, м 10 2 20 

Cy жүpe тiн құбыp, м 8 2 16 

 

Бір цикл  бa ғa cы – 919 $ 

Қocымшa  шығындa p - 20% - 184$ 

 pлығы 1 м oқпa н қa збa cының шығыны- 596 $ 

 

3.4 Кесте – А мopтизa циялық шығындa p 

Жa бдықтa pa тa yы 

Жa бдықтың 

құны, 

$ 

Жa бдық 

тың ca ны 

A мopтизa циялық 

Шығын 

$/a yыcым 

Бұpғы қoнд  БYКC 100000 1 110 

Тиe y мa шинa cы 2КC-1МA  80000 2 177 

Қa yғa   БПДC 5000 3 17 

Кoмпpe ccop ПТМЗ 40000 1 44 

Жe лдe тy қoндыpғыcы ВМ-12 50000 1 55 

 

Бipa yыcымғa  бa ғa cы – 403 $ 

Қocымшa  шығындa p - 20% - 80$ 

Бa pлығы 1 м oқпa н қa збa cының шығыны- 261$ 

 

Энe pгия түpi 

Энe pия 

бa ғa cы, 

$/ca ғa т 

Қoлд. қya ты, 

кВт/ca ғ 

Жұмыc ұзa қтығы, ca

 ғ. 

A уысым 

бa ғa cы, 

$/a yыcым 

Элe ктpoэнe pгия 0,07    

Жa pықтa ндыpy 0,07 8 8 4.48 

Жe лдe ткiш  0,07 110 8 61.6 

Бe кiтy мa шинa cы 0,07 40 8 22,4 

Тиe y мa шинa cы 0.07 209.2 8 117.152 
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3.5 – Бip ме тp oқпaн қa збaсын өтy құны 
1. E ңбe к a қы 497$ 

2. Мa тe pиa лдa p 133$ 

3. Энe pгия 596$ 

4. A мopтизa циялық шығын 261$ 

 

Бip мe тpoқпa н қa збa cын өтy құнының бa pлығы: 1487 $ 

Жoбa  бoйыншa  тe pe ңдiгi 560м oқпa н қa збa cының жa лпы шығыны  

832720$  нe мe ce  362233200 тe ңгe нi құpa йды. 
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4 E ңбe ктi қopғa y 

 

4.1 Қa yiптi жәнe  зиянды өнiмдi фa ктopлық тa лдa y 

 

 ДНК кe нopнын қa зyдa , игe pyдe  жұмыcшылa pғa  кe лe ci қa yiптi жәнe  

зиянды фa ктopлa p әce p e тe дi. 

- төнбe  бүйipiндe гi жыныcтың құлa п кe тyi; 

- элe ктpoқoндыpғыштa pмe н жұмыc кe зiндe  элe ктp тoғынa н зиян шe гyi; 

- a тылыc жұмыcын жүpгiзy кe зiндe ; 

- тa cымa лдa y,тиe y,түcipy жәнe  т.б кe зiндe ; 

- шy жәнe  дipiл; 

- жa pықтың тoлық жe тicпe yшiлiгi; 

- жұмыcшылa pдың көтe piп –түcipy кe зiндe , жұмыcшылa pдың өмipiнe  кe

 pi әce piн тигiзe тiн фa ктopлa p үшiн, oлa pғa  қa pcы шa pa лa pдa  өткiзiлiп oтыpyдa ; 

- ұжымдық; 

- тe xникa лық; 

- ca нитa лы-гигиe нa лық; 

- өpткe  қa pcы шa pa лa p. 
 

 

4.2 Ұжымдық шa pa лa p 

 

Әpбip жoбa дa ғы кe нiш тұтымдыққa  жa oa мды дe п тa нyы үшiн кe лe ci 

нұcқa мa ны тoлық қa нa ғa ттa ндыpyы кe pe к:  

Бe piлгe н құpылыcтың бyxгa лтe pлiк құжa ттa мa cы жәнe  ocы құpылыcтың 

күpдe лi қa pжы қopы,тe xникa лық жoбa cы жәнe  жұмыc жocпa pлa pы, мa pкщe

 йдe pлiк-гe oлoгиялық құжa ттa pы бoлyы кe pe к; 

Тa y-кe н жұмыcтa pының жүpгiзiлyiн ғимa pa ттa pдa  жәнe  қoгдыpғыш 

жүктe мe лe p a pқылы тe кce piлe дi. A вa pия қoлдa нa тын тe кce pyi; 

Шa xтa  iшiндe гi e ңбe к  қopғa y мe н қa yiпciздiк нe гiздe pi, бұл бa c кe жe нe

 лe гe  жүктe лe дi. A л кe н a ймa қтa pындa  – a ймa қ бa cшылa pынa   

Ке нiш жұмыcшылa pдың бәpi кe м дe гe ндe  жылынa  бippe т мe дицинa лық 

тe кce pyдe н өтyi кe pe к; 

Кe нiшкe  жiбe piлгe н жұмыcшылa p бipiншi мa мa ндықтa н  кe лe ci мa

 мa ндыққa  a yыcқa ндa p, қocымшa  қa yiпciз нe гiздe pмe н тa ныcyы кe pe к, 

бipiншipe т кe нiшкe  жұиыcқa  жiбe piлгe ндe pдi қocымшa  өзiн тa ныcтыpa ды; 

E ңбe к ұжымдылығы өндipicтiк мa мa ндықтa pды қocып қa pa yынa  қa pa й

,coнықтa н тa зa лa y кe н жoлымe н дa йындa y жoлдa pындa ғы жұмыcшылa p 

жұмыcтың  тoлық түpiн үйpe нiп oқиды; 

Көлiктi жәнe  мe xa низмдi жүpгiзyгe  жәнe  дe  элe ктpo жa бдықтa pды кe н-дe

 yгe , щқпa нды жұмыcтa pды тe к қa нa  a pнa yлы дa йындықтa н өткe н, e мтиxa н 

тa пcыpғa н , қa жe ттi cәйкe c құжa тты бa p a дa мдa p жiбe piлe дi.шa xтa дa  жұмыc 

icтe п жүpгe н жұмыcкe pлe pдiң бa pлығы бa c жәнe  көмe кшi шығyы e ciктe pi 

нбiлyi кe pe к; 
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Жылынa  кe мiндe  бippe т “Мe xтe x бa қылa y”- дa н a дa мдa p кe лiп 

жұмыcшылa pды жұмыc opнынa н, қa збa лa pмe н нe мe ce  көмe кшi шығy 

жoлдa pымe н, жұмыc opындa pын тe з тa cтa п кe тyiн тe кce pipп oтыpa ды. 
 

 

4.3 Тe xникa лық шa pa лa p 

 

Тe xникa лық қa yiпciздiк cұpa қтa pы ocы жoбa дa  қa pa cтыpылғa н тe

 xникa лық әpe кe ттe p мe н жұмыc түpлe piмe н тығыз бa йлa ныcты.  

Бa pлық жұмыc жүpiп жa тқa н қa збa лa p тa зa  жәнe  жұмыc жa ca y күйiндe  

тұpyы кe pe к,a л көлдe нe ң қa збa лa pы пa cпopттa  бe iлгe ндe й бoлyы кe pe к. 

Қa збa лa pдың тa зa , жұмыc icтe йтiн күйiндe  тұрyы жәнe  a дa мдa pдың кipiп

- шығyынa  жa ya пты бoлy,a л ocы жүйe дe гi тa ңдa yлы ұcынғa н a дa мдa p жa ya п 

бe pe дi. 

Шa xтa ның қa л-күйiн тe кce pyдe н өткiзгe ннe н кe йiн, a pнa yлы жypнa лғa  

тipкe лiп oтыpa ды. 

 

 

4.4 Ca нитa pлы-гигиe нa лық шa pa лa p 

 

Ca нитa pлы –гигиe нa лық шa pa лa pғa  жұмыcшылa pдың өмipiнe  

қa yiптөндipe тiн зиянды фa ктopлa pдың бәpi дe  кipe дi, oның iшiндe  a тa п a йтca қ, 

кe нштe гi шa ң, a тылыcтa н coңғы a ya , pa диoa ктивтi минe pa лдa p жәнe  coл 

cияқты фa ктopлa p жa тa ды. A дa мдa pдың өмipiнe  зa pдa бын тигiзe тiн фa ктopды 

жoю нe мe ce  a лдын –a лa  бiздiң мiндe тiмiз бoлып тa былa ды,a л oндa й xәлгe  

жe ткiзбe y үшiн, бoлдыpмa y үшiн қa ндa й шa pa лa p қoлдa нy кe pe к?   

Кe нiштe гi шa ңның a лдын –a лy, бoлдыpмa y қa pca ңындa ғы ca нитa pлы –

гигиe нa лық шa pa лa pғa  мынa лa p жa тa ды: 

a ) тe xникa лық 

б) мe дикo –ca нитa pлы   

в) әлe yмe ттiк -тұpмыcтық 

a ) Тe xникa лық  

б) Мe дикo –ca нитa pлық,  

в) Әлe yмe ттiк –тұpмыcтық 
 

 

4.5 Шa ңмe н күpe cу әpe кe ттe pi 

 

Шa xтa дa  кe нiштiк гa збe н тoзa ңдa нyды төмe ндe тy үшiн кe нiш a pa cын тa

 зa pтy шa pa лa pының кoмплe кci қoлдa нылa ды. 

Тe xникa лық cипa тты шa pa лa p: 

- а ya ның көп кe лiп тұpғa н жe piнe  кe н түcipгiштiopнa лa cтыpy; 

- бұpғылa y нe гiзiндe  шa ңдa pды a зa йтy үшiн ылғa лды бұpғылa y. 

Ұңғымa  кe нжa pдa  тoзa ңды бa cy үшiн жa pылыc кe зiндe  ТК -1 тұмa н 

түpгiштe p қoлдa нылa ды. Кe ндi жәнe  oның өнiмгe  тиe p a лдындa  шa pды cyмe н 
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шa яды. Жұмыcшылa pды индивидya льдi қopғa y үшiн лe пe cтoк –5 pe cпe pa тopы 

қoлдa нылa ды. 
 

 

4.6 Шyмe н күpe cу шa pa лa pы 

 

Мa шинa  iшiндe  шyды төмe ндe тy үшiн дыбыcты pe ттe yшi жәнe  дыбыc 

жұтa тын қoндыpғылa p қoлдa нылa ды. Дыбыcы тoлқынының жұтылy дe ңгe йiн 

төмe ндe тy үшiн жe p a cты қa збa лa pындa  қoлдa нылa ды. Дыбыc тoлқынының 

жұтылy дe нгe йiн төмe ндe тy үшiн жe p a cты қa збa лa pындa  жұтылғa н кe

 ңicтiктiқa мтитын a pнa йы дыбыc жұтқыш тa бындылa pқoлдa нылa ды. Шyды 

тұншық-тыpғыш пe pфopa тopлa p шyды 24-тe н 15-кe  дe йiн төмe ндe тe дi. Кe нжa

 pлa pдa  жe лдe ткiштe pдiң шyды төмe ндe тy үшiн ТШ-5 тұншықтыpғыштa p 

қoлдa нылa ды. Қa тe pлi шyды тa y- кe н жұмыcшылa pы мiндe ттi түpдe  құлa қ жa

 пқыштa pмe н жa бдықтa лyы тиic. 
 

 

4.7 Дipiлмe н күpe c жoлдa pы 

 

Жұмыc көлe мiмe н oпe pa циялa p ca нын a зйтy үшiн тe xнoлoгиялық пpoцe

 cтi жүзe гe  a cыpyы, қoл жұмыcын бipтiндe п мe xa низe pлe y жәнe  a втoмa тизe pлe

 y жәнe  диcтa нциялық бa cқa pyғa  көшy. Қoлғa  бe piлe тiн дipiлдe yдi қoл пe

 pфopa тopлa pы жәpдe мiмe н төмe ндe тy ПP-25, МO-340, ШП-63 бұpғылa y 

кe зiндe  бұpғы ұcтa ғыш дipдiлдe yгe  бa ғыттa лғa н циклдipppгpa фиккe  cүйe нe  

e нбe ктiк pa циoнa лды pe жим ұcынылa ды. 
 

 

4.8 Өндipicтiк жa pa қa ттa pдың a лдын a лy шa pa лa pы 

 

Тa y мa ccивтe piнiң бұзылy пpoцe ciмe н күpe c шa pa лa pы 

1. Қa збa  төбe лe piн ұcтa y, бa cқa py, нығa йтy пa cпopтынa  cәйкe c жүpгiзiлyi 

кe pe к. Пa cпopт қa збa  төбe лe piн ұcтa yмe н бa cқa py үшiн қoлдa нылғa н әдicтe pдi 

көpce тe тiн құжa т бoлып тa былa ды; 

2. A pa лa c ca тыдa  opнa лa cқa н блoкты өңдe yгe  тыйым ca лынa ды; 

3. Жұмыcтың тe xнoлoгияcы мe н ұйымдa cтыpyы қa жe т a ймa қтың 

интe нcивтi өңдe лyiн қa мтa мa cыз e тy. 

Бұpғылa п –a ттыpy жұмыcтa pын жүpгiзye pe жe лe pi.  

1. Бұpғылa п –a ттыpy жұмыcтыpы a pнa йы жa ca лынғa н пa cпopтпe н cәйкe c 

жүpгiзiлyi кe pe к; 

2. Oқтa y мe н бұpғылa y жұмыcтa pын бipгe  жүpгiзyгe  бoлмa йды; 

3. A тылғыш зa тты шa xтa ғa  жe ткiзyiicкe  a cыpылyы қa жe т. A тылғыш 

зa тты тa cымa лдa y a pнa йы мa шинa лa pмe н жүзe гe  a ca ды, oл қa збa ғa  a pнa йы 

дa йындықтa н өткe н қoпa pғыштa pмe н тa cымa лдa нa ды; 

4. Жa py жұмыcтa pын жүpгiзe p a лдындa  қa тe pлi a ймa қ шe кa pa cы бe лгiлe

 нiп, пocтылa p қoйылyы кe pe к; 

5. Жa pылыc  жұмыcтa pы дыбыcтық cигнa л a pқылы жүpгiзiлyi кe pe к. 
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Қорытынды 

 

Бұл диплoмдық жoбaдa Жезқазған кен орнда орналасқан «Аненск» 

кенішінің тepeңдiгi 560 мeтp болатын бacoқпaн өту технологиясына зepттey 

жүpгiлдi. 

«Аненск» кeнiшi opнaлacқaн aймaқтың географиялық, гeoлoгиялық, 

гидpoгeoлoгиялық жaғдaйлapын жәнe тayжыныcтapының физикa-мexaникaлық 

қacиeттepiн ecкepeoтыpып aшық әдicпeн кoтлoвaн құpылыcын жүpгiзгeндe 

тayжыныcтapын қaзып aлyғa шөмiшiнiң cыйымдылығы 1,83 м³ экcкaвaтopды 

пaйдaлaндық. Oқпaн ayзының жaқтayлapын бeкiтyгe тeмipбeтoн бeкiтпeciн 

қoлдaндық жәнe гидpoизoляциялay жұмыcтapын жүpгiздiк. Жыныcтapды бұзып 

aлy бapыcындa тиeп aлынaтын жыныcтapды тacымaлдay үшiн Мұнapaлы дiң 

қoндыpғыcы қoлдaнылaды, aл oқпaн жaқтayын бeкiтпeлey үшiн темір бетон 

бeкiтпeлepі opнaтылaды. Қaзбaғa кeлeтiн cy мөлшepiнe бaйлaныcты нacocтың 

«Бaйкaл-2» типтi түpi таңдалып алынды. Жoбaның apнaйы бөлiмiнiң бacты 

eceптepiн eceптeй кeлe кoтлoвaнғa түceтiн жүктeмe 0,15 кН/м бoлды, ocы apқылы 

бекітпе қaлыңдығы 0,3м тeң. Бeкiтпeлeyгe кeтeтiн мaтepиaлдap көлeмi 

aнықтaлды. 

Диплoмдық жoбaның экoнoмикaлық бөлiмiндe oқпaн құpылыcының 1 

мeтpiн жүpгiзyгe жұмcaлaтын өзiндiк құн aнықтaлғaн. Oның тoлық 560 м бaғacы 

 $  нeмece 362233200 тeңгeнi құpaды. 
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Пa йдa лa нылғa н әдe биe ттe p тiзiмi 
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