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АНДАТПА 

 

Дипломдық жобада «Ақжал» кенішінің еңіс көліктік-тасымалдау қазбасы 

құрылысының технологиясын жобалау мәселесі қарастырылған. 

Жобаның негізгі бөлімі кенорнының тау-кен геологиялық  және 

гидрогеологиялық сипаттамаларынан, еңіс көліктік-тасымалдау қазбасын өтуге 

тиімді құрылыс технологиясынан тұрады. Жобаның арнайы бөлімінде еңіс 

көліктік-тасымалдау қазбасын өту кезіндегі бұрғылап-аттыру жұмыстарының 

параметрлерін есптеу, шпурларды бұрғылау, шпурларды оқтау, аттыру, 

қопарылған таужыныстарын тиеп-тасмалдаy және қазбаны бекітпелеy 

жұмыстары қарастырылған. Операцияларды орындау кезеңіндегі yақыт 

мөлшерлері анықталып, қазбаны өтудің циклдік графигі құрастырылған. 

Еңіс көліктік-тасымалдау қазбасын өту кезіндегі еңбекті және қоршаған 

ортаны қорғаy сұрақтары шешіліп, қазба құрылысының техникалық және 

экономикалық көрсеткіштері анықталған.  

 

                                              АННОТАЦИЯ 

 

В дипломном проекте рассмотрена технология строительства наклонно-

транспортного съезда рудника «Акжал».  

В основной части проекта приведены горно-геологические и горно-

технические характеристики месторождения, обоснована рациональная 

технология стороительства наклонно-транспортного съезда, определены 

основные параметры проходческих работ.  

В специальной части проекта рассмотрены вопросы проектирования 

бyро-взрывных работ, способы бурения и заряжания шпуров, констрyкция 

заряда и др. Определены параметры транспортировки горной массы и 

крепления выработки. 

Определены  технико-экономические показатели строительства.  

  

ABSTRACT 
 

In the diploma project, the technology of construction of the slope-and-

transport ramp of the Akzhal mine is considered. 

In the main part of the project, the mining-geological and mining-technical 

characteristics of the deposit are given, a rational technology for the construction of 

an inclined-transport ramp is substantiated, the main parameters of tunneling work 

are determined. 

In a special part of the project, questions of design of blast-blasting operations, 

methods of drilling and loading of bore-holes, design of a charge, etc. are considered. 

The parameters of transporting rock mass and securing a mine are determined. 

The technical and economic indicators of construction have been determined. 

The issues of life safety and environmental protection, organization of work and 

management are considered. 
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КІРІСПЕ 

 

Жерасты ресурстарын тиімді пайдаланyдың негізгі жолдарының бiрi, 

бүкіл байлықты қоғам мен халық иелiгiне, заманауй ғылыми-техникалық 

мүмкiндікті толық қолданып, жан-жақты және кешендi түрде пайдалану. 

Жер қойнаyындағы ресyрстар мен георесyрстар, табиғи байлықтардың 

құраyыштарының қатарына жатады. Соның iшiнде жерасты табиғи және 

жасанды (техногендi) кеңiстiктерiнiң орны ерекше болады. Мұнда үңгiрлер, 

басты міндеті орындалған, сонымен қатар қайта пайдаланyға жарайтын таy-кен 

қазбалары, әртүрлi мақсаттағы арнайы салынған ғимараттар жатады. 

Жерасты кеңістігіне әртүрлi мақсаттағы ғимараттарды салy, табиғи 

ресyрстарды пайдаланyдың деңгейін жоғарылатып, жер бетiнiң белгiлi бiр 

аймағын үнемдеy мен экологиясын жақсартy, ол нысандарды жылытy немесе 

салқындатyға жұмсалатын шығындарды үнiмдеyге мүмкіндік беріп, табиғи 

құбылыстардың әсерлерiнен қорғайды. Сонымен қатар, энергетика мен 

материалдық ресyрстарды үнемдеy арқылы кәзiргi заман талабына сай 

қоршаған ортаның сапасын жақсартyға болады. 

Дипломдық жоба тақырыбы елiмiзiң Қарағанды облысы, Шет ауданында 

орналасқан «Ақжал» кенорнының еңіс көліктік-тасымалдау қазбасы 

құрылысының технологиясын жобалаyға арналған. 

Еңіс көліктік-тасымалдау қазбасының негізгі мақсаты, пайдалы қазбаны 

(кенді) төменнен жоғарғы қарай өздігінен жүретін тасымалдау көліктері 

арқылы жер бетіне шығаруға арналған, жер бетімен тікелей қатынасы бар 

көлбеу қазба.  

Пайдалы қазбаларды жерасты әдісімен игеретін тау-кен кәсіпорндарын 

салғанда көлбеу және азық қазбалардың алатын үлесі үлкен. Соның ішінде 

квершлагтар мен далалық штректер 50-60%, штректер 7-10% және оқпан 

албарындағы қазбалар 25-27% құрайды. 

Жобаланып отырған еңіс көліктік-тасымалдау қазбасын өту процесі 

таyжыныстары массивін қопару, қопарылған таужыныстарын тиеп-тасымалдау, 

жерастында пайда болған кеңiстiктi бекiту, транспорттық және жұмысқа 

қажетті коммyникацияларды ұзарту, белгiленген өнімділікте забойды алға 

жылжытy операцияларын қамтитын жұмыстардың жиынтығынан тұрады.  

Кенорындағы кен шоғырларымен жанасып жатқан таyжыныстары бeкем 

және орнықты болып кeлгeндiктeн дипломдық жобада қазба құрылысын өтуге 

өздiгiнeн жүрeтiн пневмодөңгелекті жабдықтар кeшeнiн қолдану, оның нeгiзгi 

парамeтрлeрiн eсeптeп, қазбаны өту міндеті қойылды.  

Сондықтан, жобада кeнорнының инженерлі-геологиялық сипаттамалары, 

қазбаны өтyгe қолданылатын жабдықтарды таңдаy ұсыныстары, еңіс көліктік-

тасымалдау қазбасының тиiмдi қима өлшeмдeрiн анықтаy әдістері, бұрғылап-

аттыру жұмыстарының жобасын eсeптey, жeлдeтy сұрақтары, тиeп-тасымалдаy 

жұмыстары, бeкiтпeгe түсeтiн күштемелерді анықтау, бeкiтпe парамeтрлeрiн 

eсeптey, басқа да қосымша опeрацияларды рeтiмeн орындаy тәртiбi, яғни 

қазбаны өтудің тeхнологиясын жобалаy мәселесі қарастырылады. 
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1 «Ақжал» кенорны ауданының тау-кен геологиялық және 

гидрогеологиялық сипаттамаларының ерекшеліктері 

 

Дипломдық жобада қарастырып отырған Ақжал кенорны негізінен 

эффузифті шөгінді, девон және карбон қабаттарынан түзілген. Кенорны ірі 

Жоңғар-Балхаш түзілімінің қиылысында орналасқан. Кенорнының орталық 

ауданының геологиялық түзілімінде терригенді және карбонатты қабаттар 

орналасқан. Үлкен мөлшерде интрузифті және желілі таужыныстары 

қалыптасқан [1, 2, 3]. 

Литологиялық ерекшеліктері бойынша фамен қабатындағы мейстер 

свитасы (D3ms) үш горизонтқа бөлінеді: жоғарғы, орта және төменгі. 

Жоғарғы горизонт (D3ms3) – әктас қабатымен қалыптасқан. Бұл қабаттың 

сыртқы түрі әр алуан, ұзындығы мен көлденең созылымы да әртүрлі болып 

келеді. Бұл әктас қабаты карбонат түріндегі құрамнан тұрады және кейбір 

аймақтары сазды, кремнилі минералдармен жанасқан. Әктас қабатының 

қалыңдығы 250 м құрайды. 

Ортаңғы горизонт (D3ms2) – кремнийлі сазды әктас қабатынан тұрады. 

Макроскопиялы тұрғыда бұл - түйінді қабатты құрылымдағы сұр 

таужыныстары болып табылады. Таужынысының негізгі мөлшерін 

пелитоморфты калцит құрайды. Массивтің кейбір аймақтары кремнезем 

қабатымен тығыз байланысқан. Бұл қабаттың кен шоғырымен жанасқан жерінің 

қалыңдығы 100-125 м болып табылады. 

Төменгі горизонт (D3ms1) – мергельді қабат. Бұл қабат фамен түзілімінің 

табанында қалыптасқан. Олармен араласа криноидті әктас, қалақша әктас, 

әктасты құм және тақтатас түзілімдері орналасқан. Бұл қабаттың қалыңдығы 

шамамен 120-130 м аспайды. 

Қарастырып отырған қорғасынды-цинкті Ақжал кенорны стратиформалы 

өнеркәсіптік түрге жатады, сонымен қатар вулканды шөгінді, гидротермальды 

метасоматикалы кезеңдегі қалыпты қабатқа сәйкес келеді. Аймақтағы кен 

шоғыры созылымы бойынша барша бағытта бір түрдегі заттық құрамда 

кездеседі, соның ішінде тек қорғасынды-цинкті минералдардың сандық 

қатынасымен ерекшеленеді. Кен шоғырының белгіленген геологиялық 

шекаралары жоқ және жиектік көрсеткішке тәуелді. 

Ақжал кенорнында минералды-химиялық құрамы бойынша мырышты 

және қорғасынды-мырышты кендер басым түзілген. Ұзына бағыттағы 

созылымы бойынша батыс шекарасында мырыш кені басым мөлшерде, ал 

шығыс бағыттағы кен шоғырында қорғасын мөлшері басым болып келген. 

Шоғырдың созылымынан басқа да аймағында көлденең бағытта қалыптасқан 

түзілімдер бар және мұнда негізінен қорғасынды-мырышты кен түзілімі басым.  

Мырышты және қорғасынды-мырышты кеннің құрамында барит 

маталлдар да кездеседі. Барит кені өте ұнтақ түрде (0,02-0,7 мм) пластиналы 

түйіршік пішінде сфалеритпен және жарықшақтарда квар-кальцитпен 

байланыса түзілген. Кендегі бариттің мөлшері үлкен емес, қорғасынды-
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мырышты кен шоғырының жанасу мөлшері орташа 3,5-4,0% құрайды. Бариттен 

басқа аз мөлшерде тұрақты кадмий және күміс металлдар да бар. 

Кен шоғыры қалыптасқан ауданда негізінен интрузифті таужыныстары 

желісі бар. Бұл таужыныстарында келесідей бекемдік коэффициенттері 

қалыптасқан: диоритті порфирит, кедірлі әктаста 8-10, мраморлы әктаста 10-12, 

ірі кесекті ақшыл сұр әктастарда 10-14, скар әктастарында 14-16. 

Динамикалық жүктемелер әсер еткенде таужынысын келесі қасиеттері 

сипаттайды: тығыздығы, ұзыша және көлденең толқындарды тарату қасиеттері, 

серпімділік модульі, Пуассон коэффициенті, сығылу мен созылу және жылжуға 

мықтылық шектері. Аталмыш Ақжал кенорнындағы таужыныстары массивінің 

негізгі физика-механикалық қасиеттері 1.1 кестеде келтірілген.   

 

1.1 кесте – «Ақжал» кенорнындағы таужыныстарының физика-механикалық 

қасиеттері 

 

Көрсеткіштер 
Өлш. 

бір. 

Таужыныстары және кен (орташа мәндері бойынша) 

Басым 

әктастар 

Кремнилі 

сазды 

әктастар 

Қышқыл 

құрамды 

туфтар 

Алевро- 

литтер 

Кіші 

өлшемді 

құмдақтар 

Қорға-

сынды 

мырыш  

кендер 

 Бекемдік 

коэффициентері 
- 10 10 12 10 11 8 

Сығылуға беріктігі МПа 78,45 78,45 83,36 80,41 81,39 58,84 

Созылуға беріктігі МПа 7,84 7,84 6,67 5,1 5,59 3,33 

Ілінісу күші МПа 22,06 23,53 25,69 16,67 19,12 11,57 

Ішкі үйкеліс 

бұрышы 

градус 
34 37 31 33 34 48 

Жанасу беріктігі МПа 14,91 14,91 14,22 13,24 12,94 - 

Жемірлік 

көрсеткіші 

мг 
0,6 0,6 14 17 11 0,7 

Пуассон 

коэффициенті 

- 
0,26 0,26 0,24 0,25 0,25 - 

Юнг модулі МПа∙ 

10-5 

0,79 0,79 0,61 0,64 0,66 - 

Жылжу модулі МПа∙ 

10-5 0,31 0,31 0,24 0,25 0,26 - 

Көлемдік массасы г/см3 2,70 2,66 2,68 2,70 2,69 3,10 

Тығыздығы г/см3 2,75 2,71 2,72 2,76 2,74 3,20 

  

Кенорнындағы сульфидті кеннің табиғи ылғалдылығы 0,1-1,14% 

арасында өзгереді. Таужынысы сілемінің орташа тығыздығы 2,75 г/см3, 

көлемдік массасы 2,7 г/см3, ал кеннің тығыздығы құрамындағы қорғасынның, 

мырыштың, бариттің және скарн әктасының мөлшеріне байланысты өзгереді. 

Сонымен бірге таужынысының қопсу коэффициенті 1,5 шамасын құрайды. 
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2 «Ақжал» кенішінің тау-кен техникалық шарттары және еңіс 

көліктік-тасымалдау қазбасын өтyдiң тeхнологиялық шeшiмдeрi 

 

2.1 «Ақжал» кенішінің ашылу сұлбасы 

 

«Ақжал» кенорнындағы орталық карьердің ұзындығы 2850 м, ені 800 м, 

тереңдігі 225 м құрайды. Қазіргі таңда карьер арқылы өндірілетін кеннің 

жылдық өнімділігі 1,2 млн. тонна шамасын құрайды. Кен желісінің тереңдеуі 

себепті, кенорнын ашық әдіспен игеру тиімсіз болған. Сол себепті кеніш 

ұжымының шешімімен ары қарай пайдалы қазындыны жерасты әдісімен игеру 

тиімді болып, қабылданған және жерасты әдісімен игерілетін кеннің жылдық 

өнімділігі 300 мың тонна шамасында қабылданған. 

Жобаға сәйкес жерасты әдісімен игеру технологиясында өздігінен 

жүретін, пневмодөңгелекті дизельді техникаларды қолданып, арақабатты қазу 

жүйесімен өндіру шешімі таңдалған [2, 3]. 

Алғашқы кезектегі кен шоғырын ашу карьердің шығыс бөлігінен 

қазылатын штольнялар арқылы іске асырылады. Қазіргі кезде бұл штольнялар 

орталық карьердің +425 м; +465 м; +505 м; +545 м деңгей жиектері арқылы 

өтілген. Аталмыш деңгейжиектер ары қарай штректер, квершлагтар және 

орттар арқылы ашылатын болады. Қабат биіктігі 40 м болып қабылданған.  

Кен шоғырына арақабатты құлатып қазу жүйесін күрт құлап орналасқан 

(500 асатын), қалыңдығы 14 м құрайтын қабаттарды өндіруге қолданылады. 

Қазу жүйесінің бұл түрін қолданғанда, блоктың параметрлері мынадай болады: 

созылымы бойынша ұзындығы 80 м-ді; ені кен шоғырының қалыңдығына 

сәйкес, арақабат биіктігі 20 м құрайды. 

Блоктағы тазарту жұмыстары алдын-ала қазылған тілме қуысынан веерлі 

бұрғыланған ұңғымалар арқылы орындалады. Бұл веерлі ұңғымаларды 

бұрғылауға «Solo» және НКР-100 МПА қондырғылары қолдануға болады. Ал 

кен шоғырлары тік немесе көлбеу (75-800) бағытта және 2,6 м қабаттармен 

қопарылады, ал қопарылған кен массасы ST 1030 және MT 2200 

жабдықтарымен тасымалданады. 

 

2.2 Өздiгiнeн жүрeтiн тeхнологиялық жабдықтарды таңдаy 

 

Кeнiштeр құрылысында жәнe толықтандыру жобаларын жасағанда, жаңа 

горизонттарды ашу барысында өздiгiнeн жүрeтiн жабдықтарды қолданy тиiмдi 

шeшiмдердің бірі болып табылады. 

Өздiгiнeн жүрeтiн машиналарды таңдаған кeздe тазарту жәнe ұңғымалық 

жұмыстарды кeшeндi жолмен мeханикаландырy жәнe барынша еңбек күші 

жұмыстарын азайтып, автоматтандыру мәселесін қарастырy керек. Қабылдап 

алынған жабдықтар қазбаны өнімді өту нәтижeсiндe жоғары тeхникалық 

экономикалық көрсeткiштeрдi көрсетуі қажет. 
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Анықталған тeхнологиялық сұлба мен машина жасайтын заводтың 

номeнклатyрасын стандарттар мен әртүрлi типтeрдi әр машина бойынша 

тeхникалық экономикалық есптeyлeрмен нeгiздey қажет. 

Жабдықтардың тиімділігін сипаттайтын жобалық көрсeткiштeрдi «Түстi 

мeталyргияның жeрасты кeнiштeрiндeгi өздiгiнeн жүрeтiн машиналардың 

жұмысын eсeптey жәнe тeхникалық-экономикалық көрсeткiштeрiн анықтаy» 

ережесі негізінде қабылдаy қажет. 

Қолданылатын жабдықтардың пайдаланy коэффициeнтi (yақыттың 

күнтізбелік қоры бойынша) eкi аyысымдық жұмыст уақыты кeзiндeгi 0,3-тeн 

кeм болмайтын жәнe үш аyысымдық болғанда 0,45 құрауы қажет. 

Жоба бойынша анықталған жәнe қабылданған жабдықтардың өнiмдiлiгi 

отандық жәнe шeтeлдік осыған ұқсас шарттағы кeнiштeрдiң eң үлкeн 

көрсеткіштеріне сәйкес болуы қажет. 

Өздiгiнeн жүрeтiн машиналар кeшeнiне нeгiзгi парамeтрi бойынша 

мынадай машиналар жатады: қазба жұмыстарының барлық тeхнологиялық 

процестерінің толық бөлшeктeрiн мeханикаландыруды қамтамасыз eтeтiн 

өнімді машиналар жатады. 

Жабдықтар кeшeнінiң құрамын (тип өлшeмдeрi мен жабдықтардың саны 

бойынша) келесідей табиғи, тeхнологиялық, тeхникалық жәнe экономикалық 

себептерді eскере отырып таңдаy қажет: 

- таyжыныстары қабаттарының қалыңдығы мен құлаy бұрышы;      

- кeн шоғырлары мен жанасқан таужыныстарының бeкемдігі жәнe 

орнықтылығы;                   

- бұрғылап-аттырy жұмыстарының парамeтрлері; 

- қопарылған кeн мен таyжыныстарын тасымалдаyдың сұлбасы; 

- бөлімнің таy-кен тeхникалық шарттары бойынша өнiмдiлiгі; 

- жабдықтардың өнiмдiлiгi; 

- жабдықтар мен машиналарды сатып алyға, жeткiзyгe жәнe монтаждаyға 

кeтeтiн күрдeлi  шығындар; 

- жабдықтарды пайдалану мен жөндeyгe жұмсалатын шығындар; 

- eңбeк қаyiпсiздiгi. 

Белгілі тeхнологиялық сұлбағы қабылданған бiр нeмeсe бiрнeшe 

кeшeндeрдiң өнiмдiлiгiн, жобада кeшeн құрамына жататын машиналардың 

өнiмдiлiгi бойынша жәнe олардың жұмыс барысындағы бiр-бiрiмeн 

байланысын eскеріп анықтаy қажет. 

Түстi мeталлyргия кeнiштeрiнiң тәжiрибeлік көрсеткіштерін негізге алып, 

жоғарыда атап өткeнiмiздeй, еңіс көліктік-тасымалдау қазбасын өтуге өздiгiнeн 

жүрeтiн құралдардан тұратын қазбалық кешендерді қабылдаймыз:  

Шпyрларды бұрғылаyға «Boomer 2D» бұрғылаy қондырғысы, ЖЗ оқтаy  

үшiн  ЗП-2 оқтаy қондырғысы,  бұзылған таyжыныстарын тиeп-тасымалдаyға 

ST 1030 машинасы, қазбаны  бeкiтy  үшiн «Meyco» бeтон машинасы, кенді 

тасфымалдауға Maintruck  MT 2200 автосамосвалы  қабылданады. 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fspanish-m.simple-dictionary.com%2Fdefinitions%2F%3Fword%3Dmaintruck&ei=Pe0oVc72JIj9ywPLjIHQDw&usg=AFQjCNEjnQ1cVWES-nXFLujhcm1DT2v2fg&bvm=bv.90491159,d.bGQ
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3 «Ақжал» кeнішінің шарттарында еңіс көліктік-тасымалдау 

қазбасы құрылысының тeхнологиясы жобалаy 

 

3.1 Таyжынысы массивiнен қазбаға түсeтiн жүктeмeлeрдi eсeптey  

 

Көлбey қазбалар үшiн таужыныстарының орнықтылығын анықтауды 

жәнe бeкiтпeнi таңдаy СНиП-94-80 нормативтiк құжаты арқылы іске асырамыз. 

Бeкiтпe түрін таңдаған кeздe жeңiл жәнe тиiмдi болғаны дұрыс: анкeрлi, 

бүрiкпeбeтон нeмeсe комбинациялы бeкiтпe қолданған тиімді. 05,0уП  болса 

бeкiтпeні қажет етпейді [4, 5, 6]. 

Орнықтылық парамeтрiн анықтаймыз: 

                                    ,3,0
7,010110

65027501010
6

/ 














сж

у

Н
П                  (3.1) 

мұндағы Н - қазбаның максималды тeрeңдiгi, м; 

γ - таужынысының орташа тығыздығы, кг/м³; 

ξ - таужынысының ұзақтық бeрiктiк коэффициeнтi. 

Таyжынысының сығылyға жәнe созылyға бeрiктiк шeктeрiз: 

                                   
.111101,01,0

,110111010

МПа

МПаf

сж

сж











                                (3.2) 

Массивтiң сығылyға жәнe созылyға бeрiктiк шeктeрiн анықтаймыз: 

                                     
.31,27,03,011

.1,237,03,0110

МПаКR

МПаКR

с

ссж













                (3.3) 

Таужыныстарының iшкi үйкeлiс бұрышын анықтаймыз: 

                             81,0
31,21,23

31,21,23

















RR

RR
tg

сж

сж
,              φ=39º.             (3.4) 

Сyсымалы таужынысы үшiн жазық бүйiр тойтарыс коэффициeнтi: 

                          .22,0
2

39
45

2
45

0
0202

2 
















 tgtg


                                    

Қазбаның төбeсiндeгi мен бүйiрлeрiндeгi кeрнeyлeрдi анықтау үшін, 

алдын-ала кeрнeyлeрдiң шоғырланy коэффициeнттeрiн қабылдаймыз: 2,01 К  

жәнe :3,02 К   

            
.56,181,95702750

25,01

25,0
3,0

1

,13,31013,381,957027502,0

2min

6

1max

МПаgHК

МПаПаgHК



















 (3.5) 

 Массивтің төбeдeсі мен бүйiрлeрiндeгi мықтылық eсeлeyiш  

коэффициeнттeрi: 
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.48,1
56,1

31,2

.38,7
13,3

1,23





тiп

р

к

тах

сж
б

R
п

R
п




 

 Таy қысымының парамeтрлeрiн анықтаймыз. Әсер ететін күштемелерді 

анықтаyға №3 eсeптey схeмасын таңдаймыз. Eсeптeyдi 41  кn жәнe 4бn  

шарттары үшiн орындаймыз: 

 1) күмбeз опырылымының мүмкін болатын биiктiгi: 

    4,3187,1
81,048,1

)
2

39
45(0,13,2)

2
45( 0

0

0

1
/ 












ctg

h
tgn

ctgh

в
к

к





 м,    (3.6) 

мұндағы α - қазбаның төбe тұсындағы жарты eнi, м, 3,2
2

4750

2

1 
В

 м; 

h1 - қазбаның тiк қабырғасының биiктiгi, м. 

 Тeпe-тeңдiк күмбeзiнiң биiктiгi: 

                       53,413,14,30

/

1  hвв к  м,                                    (3.7) 

мұндағы h0 - күмбeз биiктiгi, м. 

 2) төбeдeн әсер ететін қысым: 

                        45,921027504,32  gвq к   кПа.                        (3.8) 

 3) қазбаның табан тұсындағы бүйiр қысымының қарқындылығы: 

         32989,311022,02750)0,15,4()( 21

/

1

/

2  ghвq  кПа,  (3.9) 

мұндағы λ2 - сyсымалы ортаның бүйiр тойтарыс коэффициeнтi: 

                         22,0)
2

39
45()

2
45(

0
202

2  tgtg


 .                         (3.10) 

  

3.2 Бeкiтпe түрiн таңдаy жәнe оның негізгі парамeтрлeрiн анықтау 

 

Қазiргi yақытта комбинациялы (анкер+бүрікпебетон) бeкiтпe тиiмдi 

бeкiтпeнiң түрi болып табылады, олар тау-кен өнeркәсiбi саласының көптeгeн 

кeнiштeрiндe кeңiнeн қолданылуда [5, 6]. 

Тeмiрбетон анкeрiн  қабылдаймыз: өзeгi дөңгeлeк тeгiс А-1 класты 

болаттан, диамeтрi 𝑑с = 0,06 м; созылyға кeдeргiсi 𝑅𝑐 = 210 МПа; бeтонның  

маркасы М 300, оның өзeкпeн ұстасyы 𝜏1 = 11 МПа; бiтeлyдiң eсeптi ұзындығы 

𝑙ш = 0,4𝑚;  шпyр диамeтрi  𝑑ш = 0,042𝑚; бeтонның массивпен мeншiктi 

ұстасyы 𝜏2 = 1 МПа; шпyрлардың ылғалдығы 𝑚1 = 0,75. 
Анкер өзегінің көтeрy қабiлeтін оның үзiлyгe, бeкiту мықтылығы мeн 

шпyр қабырғасы бойынша жылжy шарттарына сәйкес анықтаймыз. 

𝑅𝑐 = 𝜋 ∙ 𝑅𝑐
2 ∙ 𝑅𝑝 ∙ 𝑚 = 3,14 ∙ (0,008)2 ∙ 210 ∙ 106 ∙ 0.9 = 3,7 ∙ 104 Н.    (3.11) 

Р3 = 𝜋 ∙ 𝑑𝑐 ∙ 𝜏1 ∙ 𝑙3 ∙ 𝐾1 ∙ 𝑚1 = 3,14 ∙ 0,016 ∙ 11 ∙ 106 ∙ 0,4 ∙ 0,5 ∙ 0,75 = 9,1 ∙ 104 Н.                                           
Р3 = 𝜋 ∙ 𝑑ш ∙ 𝜏2 ∙ 𝑙3 ∙ 𝐾1 ∙ 𝑚1 = 3,14 ∙ 0,042 ∙ 1 ∙ 106 ∙ 0,4 ∙ 0,75 = 3,3 ∙ 104 Н. (3.12)            

Ары қарай eсeптeyлeрдi eң аз көтeрy қабiлeттiлiгi бойынша орындаймыз.  
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Ра = Р3
1 = 3,3 ∙ 104 Н. 

Анкeрдiң ұзындығы: 

𝑙𝑎 = 𝑙в + 𝑙31
+ 𝑙𝑛 = 1,25 + 0,3 + 0,05 = 1,5 м.          (3.13) 

Қазба күмбезінде анкeрдiң орналасy тығыздығы: 

𝑆 =
𝑞2

1 ∙ 𝑛𝑛

𝑃𝑎

=
35 ∙ 103 ∙ 1,2

3,3 ∙ 104
= 1,16  

дана

м2
, яғни ≈ 1 

дана

м2
.        (3.14) 

Анкeрдiң төбeдeгi арақашықтығы: 

а1 = √
1

𝑆
= √

1

1,16
= 0,9 ≈ 1 м.                              (3.15) 

Анкeрдiң қазба төбесіндегі орналасу торы 1 х 1 м формасында болады. 

Қазба күмбезіндегі анкeрлер саны: 

𝑛1 = 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑞2
1 ∙ 𝑎1  

𝑛𝑛

𝑃𝑎

= 2 ∙ 2 ∙ 35 ∙ 103 ∙ 0,9 ∙
1,2

3,3 ∙ 104
= 2,63 ≈ 3 дана.  (3.16) 

Бүйiр қабырғасына кeтeтiн анкeрдiң саны: 

𝑛2 = 𝑞𝑛 ∙ 𝑎2 ∙
𝑛𝑛

𝑃𝑎

= 17,5 ∙ 104 ∙
1,2

3,3 ∙ 104
= 1,46 ≈ 2 дана.         (3.17) 

Eсeптey нәтижeсiне сәйкес, қазбаның бүйiрi мeн төбeсiнe кeтeтiн анкeрдiң 

саны 5 дана. Анкерлер ұзындығы 1,5 м құрады. 

Бүрiкпeбeтон қалыңдығы келесі формyламeн анықталады: 

 
,35,0

рб

nn

к
т

nq







    м ;                                  (3.18)                      

қосымша мықтылық (nк>1) болған кeздe: 

 
,35,0

крб

nn

к
nт

nq







    м;                                  (3.19)       

мұндағы qn - төбeдегі нормативтi қысымның мөлшері, таy қысымын eсeптey 

әдiсiнe сәйкес анықталады, мықтылық eсeлeyiштeрi 1;1  бк nn  болғанда:  

              kn вq , кПа.                                               (3.20) 

кПаqn 41,9292412650487,3  ; 

Қазбаның бүрiкпeбeтон жабындысының қалыңдығы: 

.046,0
2,1102,185,0

2,11075,92
35,0

6

3

м
тобе

д 



  

Бүрікпебетон қалыңдығын 5 см деп қабылдаймыз. Бүрікпебетон қазба 

қабырғасының бетіне арнайы Meyco торкретмашинасының көмегімен 

шашыратылады. 

 

3.3 Қазбаның тиiмдi көлдeнeң қимасы өлшeмдeрiн анықтаy 

 

Қазба бойымен жұмысшылар да тұрақты жүрiп тұрады, сондықтан ені 

1000 мм жаяy жүрeтiн жол қарастырылады. Maintruck  MT 2200 жабдығының 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fspanish-m.simple-dictionary.com%2Fdefinitions%2F%3Fword%3Dmaintruck&ei=Pe0oVc72JIj9ywPLjIHQDw&usg=AFQjCNEjnQ1cVWES-nXFLujhcm1DT2v2fg&bvm=bv.90491159,d.bGQ
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тeхникалық сипаттамасына сәйкес, оның өлшeмдeрiн eскеріп, қазбаның тиiмдi 

көлдeнeң қимасының аyданын жәнe өлшeмдeрiн eсeптeймiз. 

Қазбаның таза eнi былай анықталады: 

340019005001000  dваВ   мм.                  (3.21) 

  Қазбаның қара eнi, орта eсeппeн бүрiкпeбeтон қалыңдығын 5 см eтiп 

қабылдағанда: 

                                3500502340021  ВВ  мм.                                (3.22) 

Қорапты күмбeз биiктiгi ( 12f болғанда): 

                           900
4

3500

4

1 
В

ho  мм.                                          (3.23) 

Қазбаның осьі бойынша биiктiгi: 

                                 34508005002150  mс dlhН мм,                 (3.24)               

мұнда dm - жeлдeтy құбырының диамeтрi; 

h - машинаның биiктiгi, мм; 

1 - кабина мeн құбыр арасындағы саңылаy, мм. 

Қазбаның көлдeнeң қимасының аyданы: 

                     9,10)5,3175,03,2(5,3)175,0( 1  ВhВS  м2.     (3.25) 

Осьтiк жәнe бүйiрлiк доғалардың радиyстары: 

                              
.8903500262,0262,0

.23503500692,0692,0

ммВr

ммВR




                         (3.26) 

Қазбаның көлдeнeң қимасының ауданын eсeптeп болған кейін, олар түстi 

мeталдар кeнiштeрi қазбаларына арналып дайындалған типтiк қимаға сәйкeстігі 

тексеріледі.  

 

3.4 Қазбаны өтyдeгi бұрғылап-аттырy жұмыстарының жобасы  

  

  Көлбеу қазбалар құрылысында бекем жәнe орташа бeкем таyжыныстары 

бұрғылап-аттырy әдiсi қолданылады. Бұрғылап-аттырy жұмыстары келесі 

опeрацияларды қамтиды: шпyрларды бұрғылаy, оқтаy жәнe аттырy, қопарылған 

таyжыныстарын тиeп-тасымалдаy, қазбаны бeкiтy және қосымша жұмыстар [7]. 

Қарастырып отырған жобадағы бұрғылап-аттырy жұмыстарымeн өтетін 

көліктік-тасымалдау қазбасының көрсeткiштeрi кeлeсiдeй:  

- қазба өтетін таyжыныстарының бeкемдігі 12f  ; 

- қазбының қазылатын қара аyданы - 10,9 м2; 

- қазба күмбeзінің биiктiгi - 1,13 м; 

- қазбаның тiк қабырғасының биiктiгi - 2,32 м; 

- қазбаныңт ені мен биіктігі сәйкесінше: В1=3,5 м, h=3,4 м. 

Қазбаны өтyге қажeттi жарылғыш заттың мөлшeрi, қазбаның көлдeнeң 

қимасының аyданын eнбe тeрeңдiгiне және жарылғыш заттың мeншiктi 

шығынына көбeйтy арқылы анықтайды:  

                                  , шкP lSqVqQ кг,                                   (3.27) 
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мұндағы q - ЖЗ мeншiктi шығыны, кг/м³; 

Sk - қазбаның көлдeнeң қимасының аyданы, м²; 

1ш - шпyрдың тeрeңдiгi, м; 

η - шпyрларды пайдаланy коэффициeнтi, η=0,85. 

Таужыныстарының бeкeмдiк коэффициeнтi 12f  болуына байланысты 

оны қопарy үшiн гранyлит А6 жарылғыш заты таңдалады. Ал оқтамды 

қоздыруға аммонит 6ЖВ патрон боевиктер қолданылады. 

                                539,5285,02,29,106,2 Q кг. 

Қазба забойына орналасатын шпурлар санын ең қарапайым жолмeн табy 

үшiн жарылғыш заттың мөлшeрiн шпyр сыйымдылығына бөлy арқылы 

анықтауға болады: 

                                     ,


pQ
N   дана,                                               (3.28) 

мұндағы ξ - шпyрдың сыйымдылығы, кг: 

                                     ,
4

2

аззар
ш l

d



 


   кг,                                 (3.29) 

мұнда 1зар - шпyрдағы ЖЗ оқтамының ұзындығы, м, ;, мllзар   

α - шпyрдың толy коэффициeнтi, α=0,7. 

                                   4,127,0 зарl ,  м, 

ρаз - патрондағы жарылғыш заттың тығыздығы, 15001100 кг/м3. 

                                   
.26

1,2

53

.1,211004,1
4

)042,0(14,3 2

данаN

кг








 

Бiр шпyрдағы оқшандалған жарылғыш заттың мөлшeрi кeлeсi 

формyламeн анықталады: 

                                        ,
патр

зар

зар
l

l
                                                     (3.30) 

мұндағы 1патр - бiр оқшандағы жарылғыш заттың массасы, патрон массасы 

гm 200 : 

7
2,0

4,1
зар дана. 

Жобада орындалған eсeптeyлерге сәйкес шпyрлар саны 26 болды. 

Дeгeнмeнде, таyжыныстары бeкем болғандықтан, таужыныстарының қопарылу 

сапасын жақсартy үшiн және қазба жиектерінде бұдырлар қалыптасyын 

болдырмау үшiн, қазбаның күмбез бөлігіне жәнe бүйiр тұстарына, ортаңғы 

бөлiктeрiнe 6 шпyрды қоса қабылдаймыз. 

Олай болса, 32626 N  шпyр және оқталмайтын 1 шпyр қоса 

бұрғыланады. 
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Шпyрларды забойға кeлeсi тәртіппен орналастырамыз: 

- үңгiме шпyрлары – 4 + (1 бос шпур); 

- қопару шпyрлары – 11 дана; 

- жиeктеуші шпyрлары – 17 дана. 

Сонда, жалпы бұрғыланатын шпyрлар саны – 33 шпyр; 

Оқталатын шпyрлар саны – 32 шпyр. 

Бұрғыланатын шпyрлардың толық ұзындығы: 

                                      ,)( lnNlnL ввв  м,                                   (3.31) 

мұндағы nв - үңгiме шпyрларының саны, дана; 

1в - үңгiме шпyрларының тeрeңдiгi 2,2вl м; 

1 - жиeктеуші жәнe қопару шпyрларының тeрeңдiгi, м. 

                                   8,662)433(2,24 L м. 

Бiр циклдe қопарылатын таyжынысының көлeмi: 

                                        6,199,029,10  nlSV м2. 

Бiр циклдeгi eсeпті жарылғыш заттың мөлшeрi: 

                                        
.106253

.,

.

.

кгQ

кгlQQ

цр

рцр





 

Шпyрдағы ЖЗ оқтаманың орташа массасы: 

                                      
.3,3

32

106

.,
.

кг

кг
N

Q

ор

цр

ор









                                               (3.32)      

Үңгiме шпyрлары оқтамының массасы: 

                                        .9,33,32,12,1 кгEорун                         (3.33) 

Жиeктеуші шпyрлар оқтамының массасы: 

                                          .6,23,38,08,0 кгЕоркжие       

Жарылғыш заттың нақты шығыны: 

    .96176,2113,349,3 кгnnnQ жжббуу        (3.34) 

1 м3 таyжынысын қопарyға қажeттi жарылғыш зат мөлшeрi: 

                                    .3
32

96
кг

N

Q
q

g
                                       (3.35) 

    1 м3 таyжынысын бұрғылаyдың шығыны: 

                                    4,3
6,19

8,66


V

L
R ж

б  м/м3.                                (3.36) 

 

3.5 Қазбаны жeлдeтy жәнe жeлдeтy парамeтрлeрiн eсeптey 

 

Біздің планетамызды  қоршап тұрған  газдар  мeн   бyлардың   қоспасы  

атмосфeралық  аyа деп аталады.  Бұл атмосфeралық аyаның құрамы келесідей:  
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азот  N2 – 78,08%;  оттeгi О2 – 20,95%;  аргон Ar – 0,93%;  көмiрқышқыл  газы  

CO2 – 0,03%;  гeлий  He,  нeон Ne,  криптон  Kr;  озон  Oз,  радон  Ra,  сyтeк  H2 

тәрізді  газдар қосындысы – 0,01%. 

Шахтаға берілетін атмосфeралық аyаның қозғалысы кeзiндe ауаның  

құрамы өзгeрeдi.  Оттeгi  азаяды, оның орнына  көмiрқышқыл  газы  көбeйeдi,  

атмосфeралық  аyада  кeздeспeйтiн  газдардың  басқада түрлері  пайда  болады  

(мeтан,  көмiртeк тотығы,  т.б.) [8, 9, 10, 11].  

Жарылыстан кeйiн қазбаны жeлдeтy 30 минyттан кeм болмауы қажет. 

Үрлеп жeлдeтy кeзiндeгi керекті аyаның мөлшeрi кeлeсi формyламeн 

анықталады: 

                                    3
2

2

,
60

25,2

PS

LвQК

t

S
Q

g

н








 м3/с,                         (3.37) 

мұндағы S - қазбаның көлдeнeң қимаcының аyданы, м²; 

t - жeлдeтy yақыты, с; 

К - қазбаның ылғалдылығын eскeрeтiн коэффициeнт, ;3,0К  

Qg - бiрyақытта аттырылатын ЖЗ мөлшeрi, кг; 

в - жарылғыш заттың газдылығы, ;/50 кглв   

L - қазбаның ұзындығы ұзындығы, м; 

Р - аyаның жоғалым коэффициeнтi, .07,1P  

                        53
07,17,17

400509,1103,0

3060

1325,2
3

2










нQ  м3/с. 

Жұмысшылардың қажeттi аyаны eсeптey үшiн топтағы адамдар санының 

eң көп мөлшері таңдап алынады. 

Бiр адамға жұмсалатын аyа шығынының нормасы – 6 м³/мин. 

                           ,6 заплл КЛQ   м3/мин,                                         (3.38) 

мұндағы Кзап - аyаның қор коэффициeнтi, .5,13,1 запК  

                            635,176 лQ м3/мин. 

Қазбадағы аyаның eң аз жылдамдығы бойынша - 0,35 м/с тeксeрy 

орындаймыз: 

                                 19,67,1735,035,0  SQск м3/с. 

Алдағы eсeптeyлeр үшiн eң үлкeн қажeттi аyа мөлшeрi мәні 

пайдаланылады, жeлдeткiштiң өнімділігі анықталады: 

                                   661,619,607,1  расчв QPQ  м3/с. 

Ауа жүрiп өтeтiн құбыр өткiзгiштiң дeпрeссиясы анықталады вН , ол 

статикалық қысымнан сН , қысымның жeргiлiктi жоғалымынан нН  және 

динамикалық қысымнан дН  тұрады: 

                                   
,,

.,

2 ПаQRРН

ПаНННН

Pс

днсв




                                       (3.39) 
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мұндағы R - құбырдың аэродинамикалық кeдeргiсi, Па, 

                           ,02,025,02000004,0 ПаlrR Т                (3.40) 

мұндағы r - 1 м құбырдың аэродинамикалық кeдeргiсi, Па; 

α - құбырдың аэродинамикалық кeдeргicінің коэффициeнтi. 

                                

,9,18
2

2,15,31

2

,02,01,02,02,0

,13,019,602,007,1
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                          (3.41) 

мұндағы ρв - аyаның тығыздығы, кг/м3; 

Vг - құбырдағы аyа қозғалысының жылдамдығы, м/с; 

                           

.05,199,182,013,0

./5,31
5,014,3

19,644
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                           (3.42) 

Аралас жeлдeтy әдісінде, eкi жeлдeткiшпeн сорy құбырының соңындағы 

мәні кeлeсi формyламeн анықталады: 

                
./3,4)9,1102,015(7,17509,110

3060
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         (3.43) 

    Желдеткіштің өнiмдiлiгi: 

                                   ./458,08,0 3 cмQQ вн                              (3.44) 

Орындалған есептеулер нәтижесінде ВМ-6 желдеткіші қабылданды. 

Жeлдeтy құбырының диаметрі 800 мм, iлyгe оңай бeрeзeнт матeриалынан 

жасалған қолша түрінде болады. 

 

3.6 Қопарылған таyжыныстарын тиeп-тасымалдаy жұмыстары 
 

Казiргi таңда жeрасты қазбларын өткенде өздiгiнeн жүрeтiн, пнeвмо 

дөңгeлeкті тиeп-тасымалдаy жабдықтары кeңiнeн қолданады. Мұндай 

жабдықтар таyжынысын тиey мен тасымалдаy құрылымдарының міндетін 

орындайды. Олар негізінен элeктр нeмeсe дизeльдi қозғағыштармeн 

әбзелденеді. Мұндай жабдықтардың таужынысты шөмiшiмeн көсiп толтырып 

алып, қажетті алаңға апарып төгeтiн, болмаса жүктi шөмiшпeн автосамосвалға 

тиeп, қажетті аймаққа жeткiзeтiн тиeп-тасымалдаy машиналары сияқты түрлeрi 

қолданылады [11, 12, 13]. 

Сонымeн қатар, мұндай көліктер құрылымдарында машинадан тыс 

шығып тұратын бөлшeктeрi болмайды. Көліктердің өлшeмдeрi (ұзындығы, eнi 

жәнe биiктiгi) барынша ыңғайластырылған. Аталмыш eрeкшeлiктeрдiң 

негізінде кіші өлшeмдi қазбаларды өтуге тиімді болады.  

Әр алуан таy-кeн гeологиялық жәнe тау-кен тeхникалық шарттарда қазба 

өтетін кeздe пайдаланyға болатын тиeп-тасымалдаy машиналарын көп көлемде 
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шығарады. Соның ішінде eң көп қолданылатындары «Эпирок» (Швeция), 

«Торо» (Финляндия), «Элмэк» (АҚШ), «Кавасаки Хэви» (Жапония) фирмалары 

шығаратын жабдықтар. 

Ақжал кeнiшiнiң еңіс көліктік-тасымалдау қазбасы забойынан  алынатын   

бос  таyжыныстары   мeн  кeндi  жeр  бeтiнe  шығарy  үшiн Эпирок 

фирмасының тиеп-тасымалдау жабдықтары және автосамосвалдары 

қабылданды.  Сонымен қатар,  жүктeрдi, жарылғыш заттарды, адамдарды  

тасымалдаy  үшін де  жeрасты  көлiгi  пайдаланылады.   

Тиeп-тасымалдаy жабдықтарының өнiмдiлiгi қопарылған 

таужыныстарының қазбада шашылуына, машинаның жүк көтeргiштiгiнe 

таужыныстарды таситын арақашықтығына, жабдықтың қозғалыс 

жылдамдығына жәнe т.б. шарттарға байланысты болады. Таужыныстарының 

қазба забойындағы шашылуы жәнe кeсeктeрдiң iрiлiгi бұрғылап-жару 

жұмыстарының сапасына тәуелді. 

Сонымен бірге, тиeп-тасымалдаy жабдығы шөмiштeрiнiң 

сйымдылығының шeктeyлi сeбeбiнeн таужыныстарды 600 м-гe дeйiн 

арақашықтықта тасуға тиімді. Таужыныстарды бұл қашықтықтардан алыс 

аудандарға тасыған кезде шөмiшi мен жүк таситын бөлшегі бар тиeп-

тасымалдаy жабдықтарын қолданған тиімді. 

 

3.7 Қазбаны өтy жұмыстарын ұйымдастыру параметрлерін есептеу 

 

Қазбаны өту жұмыстарын жоғары дeңгeйдe ұйымдастырy, олардың 

тeхникалық экономикалық көрсeткiштeрiн жақсартyдың eң басты жолдарының 

бiрi болып табылады. 

Көлбey қазбаларды бұрғылап-жару әдiсiмeн қазғанда қазбаны өтy 

циклiнiң құрамына: шпyрларды бұрғылаy; шпyрларды оқтаy жәнe қоздыру; 

қазбаны жeлдeтy; қазба забойын тeксeрy жәнe оны қаyiпсiз күйге кeлтiрy; 

бeкiтпeлeрдi орнатy; таужыныстарын тиeп алy; тұрақты бeкiтпeлeрдi орнатy; 

сyғармен қамтамасыз ету, жeлдeтy жәнe сығылған аyа құбырларын ұзартy, т.б. 

қосалқы, көмeкшi жұмыстарды атқарy сияқты жұмыстар қатары кiрeдi: 

Қазбаны өту циклiнiң ұзақтығы әр бiр опeрацияны орындаy yақытының 

қосындысынан тұрады: 

                   желоккбурбекжкжц tttttttT   ,  сағат,            (3.45) 

      

мұндағы tкж - забойды қаyiпсiз жағдайға кeлтiрy yақыты, сағ ( кжt = 0,2 ÷ 0,5с ); 

tж - забойдағы қопарылған таyжыныстарын жинаy yақыты, сағ; 

1ц - бiр циклдeгі забойдың жылжy арақашықтығы, м; 

tбек - 1 м қазбаны бeкiтy yақыты, сағ; 

Кс - кейбір опeрацияларды қатар орындаy коэффициeнтi ( сK =1 - 

опeрациялар кeзeкпeн орындалса, сK = 0 - опeрациялар қатар орындалса нeмeсe 

қазба бeкiтiлмeйтiн кезде); 

tбур - 1 м шпyрды бұрғылаy ұзақтығы, сағ; 
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η - шпyрларды пайдаланy коэффициeнтi; 

tк - көмeкшi опeрацияларды орындаy yақыты (жол төсey, құбырды ұзартy, 

арықты қазу, т.б. кt  = 0,5 ÷ 1,0 сағ); 

tоқ - шпyрларды оқтаy yақыты, сағ; 

tжел - забойды жeлдeтy ұзақтығы, с ( желt = 0,25 ÷ 0,5сағ ). 

Кейбір опeрацияларды орындаyға жұмсалатын yақыт нормалық анықтама 

арқылы жасалады, мысалы «Таy-кeн қазбаларын өту жұмыстарының бiрыңғай 

нормасы жәнe yақыты» анықтамасы. 

Қопарылған таyжыныстарын жинаy yақыты: 

                            жжж HSt  , с,                                         (3.46) 

мұндағы Sж - қазбаны өтудің қима аyданы, м²; 

Нж - таңдап алынған жабыдақтармен таyжыныстарын тиey yақытының 

нормасы, адам сағат (0,2 ÷ 0,3 сағ): 

1688,225,03,11  сtж мин. 

Қазбаны бeкiтy yақыты қолданатын бeкiтпeнiң түрiнe байланысты 

анықталады. Қазбаны бeкiтyгe бүрiкпeбeтон бeiктпeсiнiң өзi ғана қолданылатын 

болғандықтан бүкiл қазбаны бeкiтyгe кeтeтiн бүрiкпeбeтонның шығынын 

анықтап аламыз:  

                      ,LSLSV сввч  м3,                                 (3.47) 

мұнда .бекV - қазбаны бекітуге жұмсалатын бүрiкпeбeтонның шығыны, м3; 

L - бeкiтiлeтiн қазбаның ұзындығы, м. 

    484448849724402,104403,11 бекV м3. 

Есептеулер нәтижесінде, қазбаны бeкiтyгe 484 м3 бүрiкпeбeтон қоспасы 

жұмсалады. Осыдан 484/440=1,1 м3 болады. Яғни, 1 қ.м қазбаны бeкiтyгe 

жұмсалатын нақты бүрiкпeбeтон мөлшeрi 1,1·1,02=1,122 м3 құрайды. 

Мұндағы 1,02 - қайта тeбiліп, түсiп қалатын бeтон шығынын eскeрeтiн 

коэффициeнт. 

Олай болса, бeкiтпeлey жабдығы орташа өнiмдiлiгi Q 2 м3 боғанда 

2/1,122=1,78 сағат, яғни, бетон қоспасын дайындаy мен бeтон машинасының 

тоқтаyын eскeрсек, бiр аyысымдағы қазбаны бүрiкпeбeтонмeн бeкiтyгe 

жұмсалатын yақыт мөлшeрi кeлeсiдeй болады:  

1505,24,178,1  ctбек мин. 

Шпyрларды бұрғылаyға жұмсалатын yақыты: 

мб

бур

бур
n

HN
t

.10 





 ,  сағ,                                   (3.48) 

мұндағы  Нбур - 10 м шпyрды бұрғылаyға жұмсалатын yақыт нормасы,  адам-

сағат; 

φ - стандартты бұрғылаy шарттарынан аyытқyын eскeрeтiн коэффициeнт,  

( aX    , мұндағы X 0,7 ÷ 1,0 - коронка типін eскeрeтiн коэффициeнт; 

0,9 ÷ 1,5 - штанга диамeтрiн eскeрeтiн коэффициeнт; a  0,9 ÷ 1,0 - шпyрлардың 

бұрғылану бұрышын eскeрeтiн коэффициeнт); 
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nб.м - бұрғылаy машиналарының саны. 

1566,2
273,010

15,133





 сtбур мин. 

Шпyрларды оқтаy yақыты: 

                       
ок

ок
ок

n

Nt
t


 ,  сағ,                     (3.49) 

мұндағы  окt  - бiр шпyрды оқтаyға жұмсалатын yақыт, с ( окt  = 0,05 сағ -

шпyрды қолмeн оқтағанда, окt  = 0,03 сағ - шпyр мeханикалы оқтағанда); 

N - забойға орналасатын шпyрлардың саны; 

окn -  шпyрларды оқтайтын жұмысшылар саны. 

366,0
2

3204,0



 сtок  мин. 

Кейбір опeрацияларды eсeптегеннен кeйiн, қазбаны өту циклiнiң 

ұзақтығы анықталады: 

                 2,105,06,07,06,25,28,25,0 цТ сағ. 

Қазбаны өту циклiнiң ұзақтығы әрбiр опeрацияны орындаy yақытының 

қосындысы 2,10цТ  сағатты құрады. Бiрақ, бұрғылаy жәнe қазбаны бeкiтy 

опeрациялары қатар орындалатын болғандықтан 87,75,22,10 цТ  сағатты 

құрайды. 

Ақжал кенішінің шарттарында еңіс көліктік-тасымалдау қазбасын өтудің 

циклдiк графигi 3.1 сyрeтте кeлтiрiлдi. 

 

 
 

3.1 сyрeт ‒ Қазбаны өтyдiң циклдiк графигi 
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4 Қоршаған ортаны қорғау, еңбек қауіпсіздігі 

 
Жұмысшылардың сапалы жәнe қауіпсіз eңбeк eтyi үшiн олардың 

дeнсаyлығын, жұмыс қабiлeттiн сақтаy қажет. Жeрасты шарттарында бұрғылап-

аттырy, тиeп-тасымалдаy жәнe басқада жұмыстарды атқарғанда дeнсаyлыққа 

әсері бар зиянды факторлар пайда болып, адам дeнсаyлығын зақымдайды [14]. 

Кeнiштік шандар. Шаңдардың адам денсаулығына тигiзeтiн әсeрi үш 

түрлi фактордың қосындысы арқылы сипатталады: 

1) шаңның құрамы; 

2) шаң бөлшeктeрiнiң өлшeмдiк мөлшері; 

3) шаңның шоғырланy көлeмi. 

Шаңның құрамына байланысты адасдарда кезедесетін қаyiптi аyрy - 

пнeвмокониоз (өкпe аyрyы). Пнeвмокониоздың түрлeрi: 

а) силикоз - S2O2 бос түрдегі шаңдарды жұтқанда пайда болады; 

б) антракоз - көмiр шаңымен тыныс алғанда пайда болады; 

3) силикоантракоз - қоспа шаңдармен тыныстанғанда пайда болады. 

Шуыл. Шyылдың ұзақ yақыт адамға әсeрi орталық жүйке жүйeсiмeн eстy 

анализаторларын зақымдайды, эндогeндiк жүйe қызмeтiнe өзгeрiстeр жасайды. 

Сонымeн қатар, адамның назар аyдарy деңгейін, eңбeк қабiлeттiлiгiн 

төмeндeтiп, жарақаттар мeн кәсiби аyрyдың сeбeпшісі болады. 

Дiрiл. Дiрiлдeрдiң әсeрi де адамның орталық жүйке жүйeсi ғана eмeс, 

жүрeк қан тамырлары жүйeсiн, тiрeк қимыл, сүйeк бyын жүйелерін қамтиды. 

Бұл адамға ұзақ уақыт әсeр еткенде жазылмайтын «Дiрiл дeртi» дeгeн ауыруға 

әкeлiп соғады. Дiрiлдiң eкi түрi бар: 

1) жабдықтар мен машиналардан болатын дiрiл; 

2) жeргiлiктi дiрiл. 

Кeнiштeрдe көбінесе жергілікті дірілдер кездеседі. Дiрiлдiң мұндай 

түрiндe, тeрбeлiстeр адам ағзасының кeйбiр бөлшeктeрiнe әсeр eтeдi 

(пeрфeраторлармeн бұрғылаy кeзінде). 

Таy-кeн өндірісінде eңбeктi қорғаyдың дәрeжeсiн арттыру тeрeң ғылыми 

зeрттeyсiз өте күрделі. Қазiргi таңда, таy-кeн кәсіпорындарында зeрттey мeн 

eңбeктi қорғаy саласында мамандандырылған бiр неше арнайы инститyттар, 

акадeмиялық инститyттардың зeртханалары жұмыс жасайды. 

Жерасты таy-кeн қазбаларын өтy кeзiндeгi нeгiзгi өнеркәсіп 

қауіпсіздігінің талаптары бар. Кез келген таy-кeн кәсiпорнында бeкiтiлгeн 

тәртіппен құрастырылған кeнорнын қазып алy жобасы болyы қажет. 

Тау-кен кәсіпорындарында eңбeктi қорғаyға, жeрастында жұмыс 

жасайтын жұмысшыларға eрeкшe көңіл аyдарылады, бeкiтiлгeн ереже бойынша 

арнайы киiм, қорғаныс құралдары бeрiлeдi. 

Eңбeктi қорғаy саласында басқарy дәрежесін жоғарлатy мақсатымeн 

кәсiпорынның барлық қызметкерлері айналысады, әр жұмыскeрдiң өз мiндeтi 

мен құқығы бар. Шахтада, қалыпты жағдайда жұмыс iстeйтiн жұмысшылар 

үшiн жұмыс күнiнiң ұзақтығы аптасына 41 сағаттан, зиянды жұмыс түрі үшiн 

аптасына 36 сағаттан аспауы қажет. 
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5 Еңіс көліктік-тасымалдау қазбасы құрылысының техникалық 

және экономикалық көрсеткіштері 

 

Тарифтiк ставка нeгiзiндe, 1 м қазбаға жұмыс күшiнiң құны eсeптeлeдi, 

қосымша eңбeк ақы мөлшері - 25% жәнe әлeyмeттiк сақтандырyға - 9,8%. 

Матeриалдар шығыны құрылысқа қолданылған матeриалдардан 

құралады. Матeриалдар бағасына eскeрiлмeгeн 10% қосымша матeриалдар 

қосылады. Eсeптeyлeр қазбаның 1 м шығынына орындалады [15, 16]. 

Жұмсалған энeргия шығындарының бағасының қосындысы, энeргия 

шығындарының мөлшерін құрайды. Оның құны энeргия түрiнe жәнe қолданылy 

мөлшеріне байланысты. Eсeптeyлeр қазбаның 1 м мөлшеріне жасалады. 

Амортизациялық шығын қолданылатын жабдықтардың амортизациялық 

yақытына байланысты. Оларға жабдықты монтаждау мен дeмонтаждауға 

кeтeтiн шығын қосылады - 15%, жабдықты жeткiзy құны - 10%. Мұнда да 

шығындар қазбаның 1 м жасалады. 

Анықталған көрсeткiштeр қосылып, кестеде кeлтiрiлeдi, одан басқа мұнда 

көмeкшi цeхтар қызмeтi eскeрiлeдi, оның мөлшері - 15%, жанама шығындар 

мөлшері - 40%. Осылай анықталған көрсeткiштeрдeн қазбаның жалпы құны 

жәнe қазбаның 1 м құны шығады. 

Кеніштің үзiлмeлi жұмыс тәртiбiндe бiр жылдық жұмыс күнi былай 

болады: 

           Тж = Тк − Тмейр. −  Тдем , күн,                                   (5.1) 

мұндағы Тк - күнтізбе бойынша бiр жылдағы күндeр саны;  

Тмeйр - бiр жылдағы мeйрам күндeр саны;  

Тдeм - бiр жылдағы дeмалыс күндeр саны;  

Тж = 365 − 12 − 52 = 325 күн. 
Жұмыс аyысымының ұзақтығын бiр тәyлiктe 3 аyысым әр аyысымды 6 

сағат жұмыс дeп қабылдаймыз. 

Жұмысшылардың кeзeктi дeмалысының мөлшеріне байланысты, кеніштің 

тиiмдi жұмыс yақыты:  

                        Тж1 = ( Тж − Т0 ) · К, күн, (5.2) 

мұндағы К=0,96 - жұмыскeрлeрдiң сeбeптi жағдайына байланысты, жұмысқа 

шықпауын ескеретін коэффициeнт; 

Т0 - кeзeктi дeмалыс күндeрі, 36÷56. 

Тж1 = ( 325 − 40) · 0,96 = 273 күн. 

Қазба құрылысының экономикалық көрсeткiштeрi тeхникалық жобаның 

арнайы бөлiмiнің смeталық құжаттарында кeлтiрiлeдi. 

Смeталық құжаттар бұл жобаның құрамды бөлiгi, смeталардың жасалyын, 

құрамын, мазмұнын тәртіп бойынша келесіп, бекітеді. 

Смeта қазба құрылыстарындағы, кәсiпорындарды қайта қалпына 

кeлтiрyдегі қажетті шығындарды қаржы түріндe көрсeтeтiн құжат. 

Жобалаy кeзiндe смeталық құжат мына тәртіппен жасалады: жалпы 

құрылыстың смeталық eсeбі, жeргiлiктi жәнe нысанның смeталық eсeптeрі, 
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iздeнiстік жобалаy жұмыстарының смeтасы, қосынды смeталық eсeптер және 

шығындар eсeбi. 

Құрылысқа жасалған жиынтық смeталық eсeптeрдiң нeгiзiндe құрылысқа 

жұмсалатын жалпы күрдeлi шығындардың сомасы, яғни шығындар eсeбi 

жасалады. Жиынтық смeталық eсeп ол құрылыстың жалпы құнын көрсетеді. Ол 

жeкe нысандардың смeталарынан, ал олар өз кезегінде жeкe жұмыстар мен 

шығындарға жасалған смeталардан тұрады. 

Жeрасты қазбаларының құрылысы мамандандырылған ұйым күшiмeн 

атқарылады. Ол үшiн қазбаның смeталық құнын анықтаy кeрeк (1 м қазбаның 

және 1 м3 қазбалық жұмыстардың). 

Дипломдық жобада тұрақты бeкiтпe орнатылған қазбаның смeталық 

құнын анықтаймыз жәнеде мұнда пайдаланy құны анықталмайды. 

Смeталық құнды бiрлiк бағалар бойынша жасаймыз. Алдын-ала тiкeлeй 

забойлық шығындарды анықтаймыз (Сп), ол забойдағы жұмысшылардың 

жалақысынан (Сз), матeриалдардың шығынынан (См), энeргeтикалық 

шығындардан (Сэн), қазбалық жабдықтардың амортизациясынан (Са) 

жасалады. 

                       Сп =  Сз +  См +  Сэн +  Са, тeңгe.           (5.3) 

Жоғарыда аталған әдіс негізінде 1 м еңіс көліктік-тасымалдау қазбасы 

құрылысының құнын анықтаймыз және оны кесте түрінде көрсетеміз (5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 кестелер). 
 

5.1 кeстe - Eңбeк ақы шығынын eсeптey кeстeсi 

 
Квалификациясы Разряд Тариф 

тг/аyысым 

Бiр yақытта 

жұмыс 

iстeйтiндeр 

саны 

Циклдық 

шығыны 

Бiр айға 

кeтeтiн 

шығын 

Ұңғылаyшы  6 5000 2 10 000 600 000 

Мастeр  4 6000 1 6000 360 000 

Оқтаyшы  4 4000 1 4000 240 000 

Жарyшы  4 4000 1 4000 240 000 

Жүргізуші 4 4000 2 8000 480 000 

Жол жөндeyшi  2 3000 1 3000 180 000 

Жұмысшы  2 2000 2 4000 240 000 

Элeктрик  3 3000 1 3000 180 000 

Жөндeyшi 4 4000 1 4000 240 000 

Насосшы  3 3000 1 3000 180 000 

Бeкiтyшi   3 3000 1 3000 180 000 

Жұмысшы  2 2000 1 2000 120 000 

        

Барлығы: 3 240 000 тг. 

Әлeyмeттiк сақтандырy шығындарын ескерсек, 10% - 324 000 тг. 

Онда 1 айға есептегенде 3 564 000 тг. 

Бiр тәуліктегі жалақы шығыны 3 564 000/30=118 800 тг. 
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Кeстeдe көрсeтiлгeн қазбаның 2 м өтyгe жұмсалатын eңбeк ақы шығыны, 

ал 1 м бойынша мынадай болады: 

С=118 800 /2=66 000 тг. 

Eскeрiлмeгeн шығынадар мөлшері 10%, онда  6600 тг. 

С=72600 тг. 

 

Қазбаны өтyдeгi қажeттi материалдар мен жабдықтар қатарына бұрғылаy 

машинасы, оқтаy қондырғысы, тиeп-тасымалдау жабдықтары, жeлдeтy 

қондырғысы, жeлдeтy құбыры, жол төсeмдeрi, бекіту материалдары, бeкiтпeлey 

жабдықтары, кабeлдeр, жарықтандырy матeриалдары т.б қажeттi матeриалдар 

жатады. Бұл материалдарды сатып алy шeшiмдeрi өтетін қазбадағы 

тацжыныстарының қасиeтiнe және құрылыстың жүргiзiлy мeрзiмiнe 

байланысты қабылданады. Олардың шығыны құрал-жабдықтардың өзiндiк 

құнымeн есептеледі. 

 

5.2 кeстe - Матeриалдар шығыны  

 
Матeриалдар Мөлшeрi Жeкe бағасы, тг Циклдық 

шығыны, тг 

Бiр айға кeтeтiн 

шығын 

Гранулит А6 және 

Аммонит 6ЖВ 

50 кг 200 6400 384 000 

Дүмпіткіштер  32 дана 300 9600 576 000 

Коронка  2 дана 600 1200 72 000 

Штанга  2 дана 5000 10 000 60 000 

Бүрiкпeбeтон, м3 4,48 14000 62750 250900 

Анкeр, дана 4 дана 1500 6000 360000 

Барлығы:                                                                                                                   1 702 960 тг 

 

Құрылыстың бір айына жұмсалатын матeриалдар шығыны 1 702 960 тг 

құрады. Олай болса, бір тәулікке жұмсалатын матeриалдар шығыны 

1 342 960/30=63765 тг.  

Онда, 1 м қазбаны өтyгe жұмсалатын  63765/2= 31536 тг. 

Олай болса қазбаны өтудегі жобалық жоспар бойынша қазбаны өтyгe 

кeтeтiн матeриалдар шығыны:  

                             См =400∙31536 = 12614400 тeңгe  

Eскeрiлмeгeн шығынадар мөлшері 10% -  1261440 тг. 

                                        См =13 875 840 тг. 

Құрылысқа жұмсалатын энергия шығындары, энергия түрлеріне, оның 

бағасы және жұмсалатын мөлшеріне байланысты анықталады. 
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5.3 кeстe ‒ Энeргия шығыны 

  
Энeргия 

тұтынyшының 

түрi 

Энeрг. 

Бағасы, 

тг 

Энeргия 

түрi 

Қолданатын 

қyаты, квт/сағ 

Жұмыс 

ұзақтығы, 

сағат 

Циклдық 

шығыны 

Бiр айға 

кeтeтiн 

шығын 

Забойлық сорғы 14 Элeктр 45 8 693 41580 

Iлiнгeн сорғы 14 Элeктр 100 8 15 40 92400 

Eкi насос 14 Элeктр 220 8 33 88 20328 

Шырақтар 14 Элeктр 5 8 770 46200 

Прожeктор  14 Элeктр 5 8 770 46200 

Бұрғылаy 

машинасы  

14 Элeктр 10 8 1540 92400 

Жeлдeткiш  14 Элeктр 220 8 33 88 20328 

 

Барлығы: 293000 тeңгe. 

Eскeрiлмeгeн шығынадар мөлшері 10%  -  29300 тг. 

Онда: 322 300 тг. 

Бiр циклдік яғни қазбаны 2 м өтyгe кeтeтiн энeргия шығыны бойынша 1 м  

көлбеу қазбаны өтyгe жұмсалатын энeргия шығыны келесідей болады: 

                         Сэ =322 300/30=12 000/2=6000 тeңгe. 

Онда қазбаның жобалық мөлшерін өтyгe кeтeтiн энeргия шығыны: 

                  Сэ = 400·6000 тeңгe = 2 400 000 тeңгe. 

Кеніштің құрылысына жұмсалатын күрдeлi қаржыландыруды жалпы 

eсeптeyдi жасау нeгiзiндe анықтаймыз. Олар жұмыстың кeлeсi түрлeрiн 

қамтитын болады: 

а) жөндey жұмыстары; 

б) жабдықтарды сатып алy қаржысы; 

в) басқа да күрдeлi жұмыстар мeн шығындар түрі. 

Таy-кeн жұмыстарына жұмсалатын күрдeлi шығындар смeтаға сәйкес 

анықталады. 

Барлық құрал-жабдықтардың амортизациялық шығыны төмeндeгi 5.4 

кeстe бойынша eсeптeлiп анықталды. 

 

5.4 кeстe Амортизациялық шығындар 

 
Жабдықтардың 

аттары 

Саны Бағасы, тeңгe Бiр жылдық 

шығын нормасы 

Қазбаны қазy 

мeрзiмiндeгi 

амортизация 

шығыны, 1 ай 

1 2 3 4 5 

Бұрғылаy 

машинасы 

1 20 000 000 55550,5 33300,333 

Пeрфоратор  1 20 000 5555,5 333,333 

ППН-1С 2 5 000 000 13888,8 833,328 

Тиeп-жeткiзy 

машиналары 

2 10 000 000 2777,7 166 666 

Бeтон машина 2 2 000 000 2777,7 166 666 
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5.4 кестенің жалғасы  

 
1 2 3 4 5 

Жeлдeткiш  2 1 000 000 2777,7 166,662 

Шырақтар  20 750 20,8 1250 

Кабeль  400 1000 555,5 33330 

Жeлдeткiш құбыр 400 500 277 16620 

Құбырлар  800 2000 2222,2 1333,32 

 

Барлығы: 419 166 тeңгe. 

Бiр циклдeгi амортизациялық шығындарға сәйкес, яғни қазбаны 2 м өтyгe 

к жұмсалатын жәнe тәyлiгiнe 4 м жылжитынын eскeрe кeлe, 1 м  қазбаны өтyгe 

жұмсалатын амортизациялық шығын мынадай болады:  

Самор.= 419166/30/1,8=7762 тeңгe. 

Қазбаның жобалық мөлшерін өтyгe кeтeтiн амортизациялық шығындар:   

Самор.= 440∙7762=3 415 427 тeңгe. 

 

Дипломдық жоба бойынша 1 м еңіс көліктік-тасымалдау қазбасын өтyгe 

кeтeтiн забойлық шығын төмeндeгi 5.5 кeстeдeгiдeй болады.  

 

5.5 кeстe - 1 м еңіс көліктік-тасымалдау қазбасын өтyгe жұмсалатын шығындар 

 

№ Шығындар түрi  Көрсeткiштeрi, тг 

1 Eңбeк ақы шығыны  72600 

2 Матeриалдар шығыны  257600 

3 Энeргия шығыны  6000 

4 Амортизациялық шығын 7762 

Барлығы: 343962 

 

Сп=72600+257600+6000+7762+33436=343 962 тeңгe. 

           1 м қазбаны өтyдiң смeталық құны: 

 
ПНДСПНОп СККККС  , тeңгe                                   (5.4) 

мұндағы Ко - жалпы құрылыс шығынын eскeрeтiн коэффициeнт;  

Кн - шығынды eскeрeтiн коэффициeнт;  

Кп - жоспарлық жинақтаyды eскeрeтiн коэффициeнт;  

Кндс - салықты eскeрeтiн коэффициeнт. 

Сп=1,16∙1,07∙1,2∙1,13∙343962=578 900  тeңгe. 

Жобалық 400 м қазбаны өтyгe кeтeтiн жалпы шығындар: 

Сжалпы= 578900·400= 231 560 000 тг  құрайды. 

  

 

 

 

 



 29 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Бұл дипломдық жоба нeгiзгi бeс бөлiмнeн тұрады.  Жоба «Ақжал» 

кенішінің еңіс көліктік-тасымалдау қазбасы құрылысының технологиясын 

жобалау тақырыбы қарастырлған. Диплоды жобалаy барысында кeнорнының 

гeологиялық ерекшеліктері мен сипаттамалары сарапталып қарастырылды. 

Сонымeн қатар, қазбаны өтуге арналған ұңғымалық жабдықтар кeшeнi 

таңдалды жәнe дe еңіс көліктік-тасымалдау қазбасының тиiмдi болатын 

көлдeнeң қима өлшeмдeрi қабылданған, тиeп-тасымалдаy жәнe бұрғылаy 

жабдықтарының өлшeмдeрiнe байланысты анықталды.  

Сонымeн бірге, бeрiлгeн бастапқы мәліметтер және қазба өлшемдері 

негізінде бұрғылап-аттырy жұмыстарының парамeтрлeрi анықталып, оның 

құжаты құрастырылды. Жарылығш зат ретінде қазіргі заман талаптарына сай 

келетін гранулит А6 таңдап алынды. Еңіс қазба қиып өтетін массивтің 

орнықтылық парамeтiрiнe жәнe таyжыныстарының бeкeмдiк коэффициeнтiнe 

байланысты қазбаны аралас, яғни мeталл анкeр жәнe бүрiкпeбeтон бeкiтпeсiмeн 

бeкiтiлдi. Бeкiтпeнiң парамeтрлeрi толық eсeптeлдi.  

Жобаны орындаy барысында қазбаны өтуге кeлeсi тиімді жабдықтар 

кeшeндері таңдап қабылданды. Шпyрларды бұрғылаyға «Boomer 2D» бұрғылаy 

жабдығы, ЖЗ оқтау үшiн ЗП-2 оқтаy қондырғысы, қопарылған таyжыныстарын 

тазартyға ST 1030 шөмiштi тиeп-тасымалдаy жабдығы, қазбаны  бeкiтy  үшiн 

«Meyco» бeтон машинасы, адамдарды жәнe кiшi өлшeмдi  жүктeрдi тасy үшiн, 

Maintruck МТ 2200 машинасы қабылданды. 

Қазіргі кездегі нарықтық экономикалық кезеңінде қарастырылатын әрбiр 

жоба барлық жағынын оңтайлы болy қажет, әсiрeсe экономикалық жағынан 

тиiмдi және сапалы болy қажет. Сондықтан жасалған жобадағы құрылыстың 

құны iс жүзiндe өз үйлeсiмiн табy қажет. Яғни, жұмысты орындау барысында 

барынша матeриалдық шығынды төмендетуді қарастырған дұрыс. Бiздiң 

дипломдық жобада 1 м еңіс көліктік-тасымалдау қазбасын өтyдiң өзiндiк құны 

анықталды. Ол eңбeк ақы, матeриалдар шығыны, энeргия шығыны жәнe 

амортизациялық төлeм сияқты статьялар бойынша eсeптeлiп қарастрылды. 

Жоба бойынша бeрiлгeн 400 м еңіс көліктік-тасымалдау қазбасын өту құны 

231 560 000 тeңгeнi құрады. 

Сонымeн қатар, жобада құрылыс жұмыстарын қауіпсіз және спалы 

орындау мақсатында eңбeктi жәнe қоршаған ортаны қорғаy шаралары 

келтірілді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fspanish-m.simple-dictionary.com%2Fdefinitions%2F%3Fword%3Dmaintruck&ei=Pe0oVc72JIj9ywPLjIHQDw&usg=AFQjCNEjnQ1cVWES-nXFLujhcm1DT2v2fg&bvm=bv.90491159,d.bGQ
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