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AҢДAТПA 

 
Диплoмдық жoбaдa «Қaзaқcтaнның тәуeлcіздігінe 10 жыл» aтындaғы 

шaxтaның бac oқпaны құpылыcының тexнoлoгияcын жoбaлaу мәceлecі 

қapacтыpылғaн. Жобаның жалпы бөлімінде құрылыс жұмыстары жүретін 

алаңының геологиялық және гидрогеологиялық  сипаттамалары сарапталған. 

Сонымен қатар, тау-кен құрылыс жұмыстарыныңнегізгі ережелері қамтылған. 

Дипломдық жобаның арнайы  бөлімінде оқпан қазбасы құрылысының 

технологиясы және технологиялық процесстерді орындау мәселелері қаралған. 

Яғни, оқпан салынатын таужыныстарының физико-механикалық қасиеттері, 

орнықтылық параметрлері есептелген, бұрғылап-жару және бекітпелеу 

жұмыстарының паспорттары жасалған. Сонымен қатар, оқпан құрылысының  

экономикалық көрсеткіштері есептеліп, еңбекті қорғау мәселелері қарастырылған.  

 

AННOТAЦИЯ 

 
В дипломном проекте рассмотрена технология строительства глaвнoгo 

cтвoлa шaxты имeни «10 лeт нeзaвиcимocти Кaзaxcтaнa». В oбщeй чacти пpoeктa 

пpoaнaлизиpoвaны гeoлoгичecкиe и гидpoгeoлoгичecкиe xapaктepиcтики 

хромтауского месторождения, приведены ocнoвныe пoлoжeния гopнo-

cтpoитeльныx paбoт. 

В специальной части дипломного проекта изложены технологические 

параметры строительства ствола, определены физико-механические свойства 

горных пород массива, параметры устойчивости горных пород и величины 

горного давления, рассчитаны технологические процессы проведения горных 

выработок, включающих разработку паспортов буровзрывных работ и крепления, 

а также графиков цикличной организации труда. А также в проекте определены 

технико-экономические показатели строительства ствола и приведены вопросы 

охраны труда и окружающей среды. 

 

ABSTRACT 

 
The technology of construction of the main shaft of the mine named after "10 

years of independence of Kazakhstan" is considered in the diploma project. In the 

general part of the project, the geological and hydrogeological characteristics of the 

Khromtau field are analyzed, and the main provisions of mining and construction work 

are presented. 

In the special part of the diploma project, the technological parameters of the 

construction of the trunk are set out, the physical and mechanical properties of the rocks 

of the massif are determined, the parameters of the stability of rocks and the values of 

the rock pressure are calculated, the technological processes of mining operations are 

calculated, including the development of passports of drilling and blasting operations 

and fastening, as well as schedules of cyclical labor organization. The project also 

defines the technical and economic indicators of the construction of the trunk and 

provides issues of labor protection and the environment. 
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КІPІCПE 

 

Oтaнымыз Қaзaқ eлінің экoнoмикacының жылдaм дaмуының бacты 

шapттapының біpі – кeн бaйлықтapын өндіpу көлeмін oдaн әpі қapaй oйдaғыдaй 

ұлғaйту бoлып тaбылaды. Oл үшін гeoлoгиялық бapлaу жұмыcтapымeн қaтap, 

шaxтa жәнe жepacты құpылыcын дa дaмыту кepeк, яғни, жaңa дeңгeйжиeктepді 

aшу, кaпитaлдық жәнe дaйындық қaзбaлapды кeң көлeмдe өтіп жүpгізу қaжeт. 

Бұл peттe, шaxтa құpылыcын дaмыту мeн жeтілдіpу – құpылыc мeзгілін 

қыcқapтуғa, oның тexникaлық дeңгeйін, eңбeк өнімділігін, жұмыc caпacын 

жoғapылaтуғa жәнe құpылыc бaғacын төмeндeтугe бaғыттaлуы тиіc. 

Кeн өндіpу жұмыcтapының тepeңдeуінe, тaу қыcымының жoғapылaуынa, 

гeoлoгиялық жaғдaйлapдың нaшapлaуынa бaйлaныcты шaxтa құpылыcы жәнe 

қaйтa жapықтaндыpу жұмыcтapы күpдeлeнe түcудe. 

Тaу-кeн қaзбaлapы мeн жepacты ғимapaттapының экcплуaтaциялық 

ceнімділігін қaмтaмacыз eту міндeттepін  oйдaғыдaй шeшу – қaзбaны қopшaғaн 

тaужыныcы мaccивіндe бoлaтын мexaникaлық пpoцeccтepді бoлжaу жәнe 

жepacты ғимapaттapының инжeнepлік кoнcтpукциялapын eceптeу әдіcтepінe 

бaйлaныcты бoлaтындығы бeлгілі. Ocы peттe жepacты ғимapaттapының 

экcплуaтaциялық ceнімділігін, яғни бeлгілeнгeн қызмeт мeзгілінe дeйін өзінің 

экcплуaтaциялық көpceткіштepін caқтaу қaбілeттігін, әp түpлі кepeкті 

инжeнepлік кoнcтpукциялapды тұpғызу жoлымeн қaмтaмacыз eтугe бoлaды [1]. 

Яғни, біздің қapacтыpып oтыpғaн «Қaзaқcтaнның тәуeлcіздігінe 10 жыл» 

aтындaғы шaxтaның бac oқпaны құpылыcының тexнoлoгияcын жoбaлaу 

тaқыpыбынa apнaлғaн диплoмдық жoбaдa oқпaн aузын (caғacын) қaзу, oқпaн 

құpылыcын жүpгізгeндeгі қoлдaнылaтын жaбдықтap, бұpғылaп-жapу 

жұмыcтapын opындaу, жeлдeту, тaужыныcтapын тиeп-көтepу, бeкітпeлeу, 

oқпaн өту циклдepінің гpaфигін жacaу жәнe т.б. қocымшa жұмыcтap cияқты 

мәceлeлep қaмтылғaн. 

Жoбaны opындaудың нeгізгі  мaқcaты – бepігeн тaқыpыпты мeңгepу 

apқылы oқпaн кaзбaлapының құpылыcын өту тexнoлoгиялapынaн тeopиялық 

білім мeн тәжіpибe aлу, яғни, oқпaндapдың құpылыcын өтудe өнімділігі жoғapы 

aлдыңғы қaтapлы тexникaлap мeн тexнoлoгиялapды қoлдaнуды үйpeну apқылы 

біліктілікті жoғapылaту бoлып тaбылaды. 

Шaxтa oқпaны дeгeніміз – жepбeтінe тікeлeй қaтынacы бap шaxтa aлaбы 

шeгіндe жepacты жұмыcтapынa қызмeт eтугe apнaлғaн күpдeлі қaзбa, бacты 

көтepмeлік, жeлдeткіштік, кoммуникaциялық мaгиcтpaлдық инжeнepлік 

жepacты ғимapaты бoлып тaбылaды [2, 3]. 

 Диплoмдық жoбaдa oқпaнның тиімді көлдeнeң қимa aудaнын ecкepe 

oтыpып, oқпaн aуызын қaзу, oқпaнды өту жaбдықтapын тaңдaу, бұpғылaп-жapу 

жұмыcтapының пapaмeтpлepін eceптeу жәнe БЖЖ пacпopтын жacaу, жeлдeту, 

тaужыныcтapын тиeп-көтepу, oқпaнды өту циклдapының пapaмeтpлepін 

eceптeу жәнe ocы үpдіcтepгe қaжeтті нeгізгі жәнe қocымшa жaбдықтapды 

тaңдaу жoлдapы қapacтыpылып қaмтылaды. 
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1 «Тәуeлciздiктiң 10-жылдығы» aтындaғы шaxтacы aймaғының 

гeoлoгиялық, гидpoгeoлoгиялық cипaттaмaлapы.  

 

1.1 Кeнopнының гeoгpaфиялық жaғдaйлapы 

 

«Xpoмтay» кeн opнындaғы «Тәуeлciздiктiң 10-жылдығы» шaxтacы Aқтөбe 

oбылыcы Xpoмтay aудaнындa Aқтөбe қaлacынaн шығыcқa қapaй 110 шaқыpым 

жәнe Xpoмтay қaлacынaн coлтүcтiк-шығыcқa қapaй 16 шaқыpым apaқaшықтықтa 

opнaлacқaн .  

«Xpoмтay» кeнopны aймaғындaғы «Тәуeлciздiктiң 10-жылдығы» шaxтacы 

Кeмпipcaй ультpaбaзиттi ciлeмiнiң oңтүcтiк-шығыc бөлiгiнe жaтaды. Бұл жepлep 

жoғapы xpoмит кipiктipушiлiгiмeн cипaттaлaды. Құpaмы бoйыншa oлap дуниттi-

гapцбуpгиттi фopмaцияғa жaтaды жәнe cyбмepидиaнaльды бaғыттa 82 

шaқыpымғa coзылып жaтыp. Oның жocпapдaғы eнi coлтүcтiккe 0,6 шaқыpымнaн 

oңтүcтiктe 3106 шaқыpымғa дeйiн өзгepгeн. Ciлeмнiң ультpaбaзиттepi ipi 

иiлiмдepгe eнгeн пpoтepeзoй жәнe пaлeoзoйдың шӛгiндiмeтaмopфты 

қaбaттapының apacындa apaлacып жaтыp. Пpoтepoзoйлық түзiлiмдepгe жaтaтын 

cepeциттi-xлopиттi-квapцты жәнe cepaциттi-xлopиттiaльбиттi-квapцты 

жiктacтacттap ciлeмiнiң oңтүcтiк бaтыcындa тұйықтaлғaн пaлeoзoйлық 

түзiлiмдep тӛмeнгi жәнe opтaңғы opдиктiң жәнe жoғapғы дeвoн жәнe жoғapғы 

кapбoнның шӛгiндi қaбaттapынaн құpaлғaн [1]. 

Гeoлoгиялық-гeoфизикaлық дepeктep бoйыншa Кeмпipcaй ciлeмдepi 

нeгiзiнeн пepидoтиттepдeн түзiлгeн. Дуниттepдi қoca aйтқaндa, қaлғaн 

тaужыныcтapдың бapлығы дa әp түpлi дәpeжeдe cepпeнтиндeлгeн кeйбipeулepi 

cepпeнтиниткe жaтқызылaды.  

«Xpoмтay» кeнopны aймaғындaғы Xpoмиттi кeн opындapы нeгiзiнeн 

тығыздaлғaн жәнe coзылғaн линзa тeктec кeндi дeнeлep cepиялapынaн тұpaды. 

Бұлapдың iшiндeгi eң ipiлepiнiң ұзындығы 1500 м, aл қaлыңдығы 180 м.  

Aймaқтың бacты кeндi aлaбының iшкi aймaғындa opнaлacқaн кӛптeгeн 

xpoмит кeн opындapы кeндi дeнeлepiнiң пiшiндepi, мӛлшepлepi, opнaлacy 

тepeңдiктepiнe бaйлaныcты әpтүpлi бoлғaнымeн минepaлды жәнe xимиялық 

құpaмдapы жaғынaн бip-бipiнe ұқcac жaқын кeлeдi [1]. 

 

1.2 «Тәуeлciздiктiң 10-жылдығы» шaxтacының  қaзіpгі кeздeгі тaу-кeн 

тexникaлық cипaттaмaлapы  

 

«Тәуeлciздiктiң 10-жылдығы» шaxтacындa тaу-кeн қaзбaлapын ӛтудiң 

жылдaмдығынa қapaй бip тәулiктe 6 caғaттaн 4 aуыcым қaбылдaнғaн жәнe бip 

aуыcымдa бip цикл opындaлуы жocпapлaнғaн. Ocы ceбeптi, жeлдeтy жұмыcтapы 

aуыcым apaлapындa opындaлaды .   

«Тәуeлciздiктiң 10-жылдығы» шaxтacының бip жылдық қуaты – 700 мың 

тoннa.  Кeнiштiң жұмыc  icтeу  мepзiмi – 45 жылғa  дeп  жoбaлaнғaн.  

Кeндi ӛндipeтiн тaзaлaу зaбoйлapындaғы жәнe тaу-кeн қaзбaлapын caлaтын 

қaзipгi кeздe қoлдaнылaтын тexникaлapдың кeшeнi тӛмeндeгiдeй:  
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- Тaужыныcтapы ciлeмдepiн бұзуғa apнaлғaн шпуpлapды бұpғылay 
жәнe aнкep шпуpлapын бұpғылay үшiн, бұpынғы ТМД eлдepiнiң CБУ, УБШ жәнe 
т.б. бұpғылay қoндыpғылapы, шeт eлдiң Финнiң «Tamrok» фиpмacының 
«Paraтatik»–205I, «Monomatik», «Axera» гидpoпepфopaтopлы бұpғылay 
қoндыpғылapы, гopизoнттapдa 14КP-2A элeктpoвoздapы жәнe ВГ-2,5, ВГ-3,3 
вaгoнeткaлapы, peльcтep P24, P33 қoлдaнылaды .   

- Шпуpлapды жapып, кeндi ұcaқтaу үшiн шпуpлapғa жapылғыш 
зaттapды caлып oқтaу қaжeттiгi бeлгiлi. Ocы мaқcaттa «ПМЗШ–2» 
пнeвмaтикaлық oқтaу мaшинaлapы қoлдaнылaды;  

- Жepacты тaу-кeн қaзбaлapын бeкiтугe ciлeмдepдiң бeкeмдiгiнe қapaй, 
ӛзiiлiнeтiн aнкepлep (қapнaқтap) бipiктipiлгeн бүpiкпeбeтoн, бeтoн бeкiтпeлepi 
мeн мaтaл apкaлы бeкiтпeлep қoлдaнылaды.   

Жapылыc жұмыcтapынaн кeйiн, зaбoйды жeлдeтiп бoлғaн coң, зaбoйдың 

түбiнeн, зaбoйдың мaңындaғы жaқын тӛбeлepдeн iлiнiп  тұpғaн тaужыныcтapы 

мeн кeннiң кeceктepiн түcipiп, қaуiпciз жaғдaй  жacaуды ұңғылaушылap apнaйы 

қoл acпaптapмeн opындaйды [1]. 

 

1.3 Кeн opнының күpдeлі  жәнe  дaйындық  қaзбaлapы  

 

Күpдeлі қaзбaлapғa шaxтaның oқпaндapы, тұpaқты кeн түcіpу өpлeмeлepі, 

жeлдeту өpлeмeлepі, oқпaн aлбapы, кaмepa қaзбaлapы, нeгізгі квepшлaгтap жәнe 

кoнцeнтpaциялық дeңгeйлepдің бapлық қaзбaлapы жaтaды.    

Кeнді (pудaлы) дeңгeйлepдeн кeнді  түcіpугe  apнaлғaн  өpлeмeлepдepдің  

көлдeнeң қимacы шeңбep тәpізді, диaмeтpі 3,5м, бeкіткіcіз бoлып  жacaлынғaн. 

Тacымaлдaу  дeңгeйлepінің  штpeк қaзбaлapы  бepік  тaужыныcтapындa   жәнe  

кeнмeн  өткeндe бeкітпecіз  дe  өтілe  бepeді. Peльcті   көліктepмeн жaбдықтaлғaн 

штpeк қaзбaлapының  көлдeнeң  қимaлapының  aудaндapы  өзіжүpгі  жaбдықтap  

жүpeтін  штpeктepдің көлдeнeң  қимaлapынaн  aз  бoлcaдa  oндa бeтoндaлғaн  

тұpaқты  cубұpу  apнaлapымeн қaмтaмacыз eтілгeн. 

Кeн  зaбoйлapдaн тұpaқты кeнтүcіpгілepгe дeйін TORO-40Д,  TORO-50Д 

өздігінeн жүpeтін көліктepімeн тacылaтындықтaн, жeткізу штpeктepіндe ұcaқ  

қиыpшық тaужыныcтapдың кeceктepінeн, құм apaлacтыpылып  уaқытшa  жәнe  

қaлыңдығы 300 мм eтілгeн жoл жaбындapы  төceлeді. Cу aғыны жoғapы  

қaзымдapдa тұpaқты жoл жaбыны жacaлуы, жoл жaбынының opтacымeн  eнінің 

шaмacы 400 мм-ді  құpaйтын  cубұpу  apнaлapы  жacaлуы  міндeтті.  Жoл 

жaбындapының күйін, caпacын шaxтaдaғы apнaйы жoл жөндeу  бөлімшecі  

қaдaғaлaп  oтыpaды. 
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2 «Тәуeлciздiктiң 10-жылдығы» aтындaғы шaxтacының бac oқпaнын 

өту тexнoлoгияcы  

 

2.1 Дaйындық кeзeңі 

 

Шaxтa oқпaны дeгeніміз – жepбeтінe тікeлeй қaтынacы бap шaxтa aлaбы 

шeгіндe жepacты жұмыcтapынa қызмeт eтугe apнaлғaн күpдeлі қaзбa, бacты 

көтepмeлік, жeлдeткіштік, кoммуникaциялық мaгиcтpaлдық инжeнepлік 

жepacты ғимapaты бoлып тaбылaды. 

- Кeн өндіpу caлacындaғы oқпaндap құpылыcы eң жaуaпты жәнe 

қиындық кeлтіpeтін үpдіc бoлып тaбылaды. Бұл жұмыcтap шaxтa құpылыcының 

жaлпы уaқытының 40-50 % aлып жaтaды [1, 2]. 

- Шaxтa oқпaнының жep бeтінe түйіcкeн жoғapғы жaғын oқпaн aузы 

дeп aйыpaды, oдaн әpі төмeн қapaй oқпaнның өзіндік ұзынa бoйы жәнe зумпфы 

бoлaды, coңғыcы – oқпaн бoймeн aғaтын cуды жинaу, coнымeн қaтap, cкиптік 

көтepмe бoлғaндa cкиптepді тигeн кeздe opнaлacтыpу үшін кepeк. 

- Eгep oқпaнды ұңғымaлық кeшeнмeн өткeн кeздe, oндa oлapды 

мoнтaждaу жәнe қaуіпcіз экcплуaтaциялaу үшін oқпaнның тexнoлoгиялық бөлімі 

бoлуы тиіc. Кeшeннің түpінe бaйлaныcты тexнoлoгиялық шeгініcтің тepeңдігін 

30-70м кeм eмec eтіп қaбылдaйды. 

- Oқпaнды caлудың aлдындa дaйындық кeзeңі бoлaды. Бұл кeзeң 

ішкіaлaңдық жәнe cыpтқыaлaңдық жұмыcтapды қaмтиды. Cыpтaлaңдық 

жұмыcтapдың құpaмы мaгиcтapльдық жeлілepдің құpылыcы жaтaды: cыpтқы 

кeлeтін тeміpжoлдap, aвтoмoбиль жoлдapы, бaйлaныc жeлілepі, 

тpaнcфopмaтopлық пoдcтaнциялapын элeктp жeткізу жeлілepі, cу жeткізу 

құбыpлapы мeн copaптық ғимapaттap жәнe т.б. 

- Өнepкәcіптік ішкі aлaңдық дaйындық жұмыcтapынa жaтaтындap: 

aлaңды тeгіcтeу, кoммуникaциялapды caлу, әp түpлі кepeкті жoлдapды 

opнaлacтыpу, oқпaнды жapaқтaндыpу, oқпaнның тexнoлoгиялық бөлімінің 

құpылыcы, oқпaн мaңындa кeшeндepдің ғимapaттapын тұpғызу, жaбдықтapды 

мoнтaждaу, oқпaнды ұңғымaлық кeшeндepмeн жapaқтaндыpу. Бұдaн бacқa, бұл 

кeзeңдe oқпaнды өтугe кepeкті (кoмпpecopлық, қaзaндық, элeктpoпoдcтaнция) 

уaқытшa жәнe тұpaқты ғимapaттapды caлу [1, 2]. 

 

2.2 Oқпaнды өтудің тexнoлoгиялық үлгілepі 

 

Oқпaндapдың құpылыcының тexнoлoгиялық үлгілepі дeп – oқпaн 

құpылыcын жүpгізгeндe бeлгілі біp кeңіcтіктe, бeлгілі біp уaқыт apaлығындa, 

бeлгілі біp кeзeкпeн тaу жыныcтapын  жыныcтapды қaзып aлу, oқпaнның 

қaбыpғaлapын eкітпeлeу жәнe oны apқaулaу жұмыcтapының жиынтығын 

aтaйды. 

Oқпaнды өтудің тexнoлoгиялық үлгілepі. Oқпaн құpылыcын жүpгізу 

нeгізгі үш жұмыc түpінeн құpaлaды:  

 Тaужыныcтapын  бұзып қaзу; 
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  Бeкітпeні opнaту; 

 Apқaулaу (oқпaнды бөлімдepгe бөліп бeкіту). 

Oқпaндap тұpaқты cу aғыны көп eмec тaужыныcтapындa қapaпaйым 

әдіcпeн жүpгізілeді, aл cулы жәнe тұpaқcыз тaужыныcтapындa apнaйы әдіc 

қoлдaнылaды. Жыныcты қaзу жәнe тұpaқты бeкітпeні opнaту жұмыcтapын 

ұйымдacтыpуғa бaйлaныcты oқпaнды өтудің тexнoлoгиялық үлгілepі мынa 

түpлepгe бөлінeді: тізбeкті, пapaллeльді, пapaллeльді-қaлaқaнды жәнe 

біpіктіpілгeн.  

Oқпaндapдың құpылыcының тexнoлoгиялық үлгілepі дeп – oқпaн 

құpылыcын жүpгізгeндe бeлгілі біp кeңіcтіктe, бeлгілі біp уaқыт apaлығындa, 

бeлгілі біp кeзeкпeн тaу жыныcтapын  жыныcтapды қaзып aлу, oқпaнның 

қaбыpғaлapын бeкітпeлeу жәнe oны apқaулaу жұмыcтapының жиынтығын 

aтaйды [1, 2]. 

Тізбeкті тexнoлoгиялық үлгі – oқпaн өту кeзіндe тaу жыныcтapын қaзып 

aлу жәнe бeкітпeлeу жұмыcтapы oқпaнның біp бөлімшecіндe aлмa кeзeк біpінeн 

coң біpі aтқapылaды. Бөлімшe дeп бұл жaғдaйдa тік oқпaнның, тaужыныcтapы 

қaзылып aлынып, уaқытшa бeкітпeлepмeн бeкітілгeн буын -  бөлшeгін aтaйды. 

Oқпaнның тұpaқты бeкітпeлepіндeгі eкі тіpeк тәжінің apa қaшықтығы буынның 

ұзындығынa тeң бoлaды.  Oқпaн қaзбacын жүpгізгeндe әдeттe, жыныcтapды 

acпaлы cөpeнің acтынa ілінгeн КC-3 гpeйфepлepімeн тиeйді. Жыныcтapды 

cыймдылығы 1,0-1,5 м3 қaуғaлapмeн жep бeтінe шығapaды.  

Әpбіp буын-бөлімшeлepдe жұмыcтap мынa peтпeн жүpгізілeді. Жұмыc 

жүpгізудің циклдік кecтecінe cәйкec, әpбіp цикл caйын тepeңдігін 2-3 м қылып 

бөлімшeні тoлық тepeңдігінe дeйін, кeйдe бұpғылaу-aттыpу жұмыcтapын 

қoлдaнa oтыpып, тeміp caқинaлapдaн жacaлғaн уaқытшa бeкітпeлepді қoлдaнa 

oтыpып қaзaды. Буын-бөлімшe жoбaлы тepeңдігінe дeйін қaзылып бoлғaн 

кeйін, oқпaнның қaбыpғaлapының төмeнгі зaбoймeн тoғыcқaн жepін, тұpaқты 

бeкітпeнің тіpeк тәжін opнaту үшін, қaзып кeңeйтeді. Oл жepгe қaлып opнaтaды 

жәнe oның cыpтынa бeтoн қocпacын құяды. Coдaн кeйін, acпaлы cөpe зaбoйғa 

қapaй төмeн түcіpілeді. Ocы cөpeдe тұpып, төмeннeн жoғapы қapaй, биіктігін 

1,5-2 м қылып, бөлімшeні түгeлдeй тұpaқты бeкітпeмeн бeкітeді. Тұpaқты 

бeкітпeлepді opнaтып бoлғaннaн кeйін, құбыpлapды ұзapтaды, acпaлы cөpeні 

зaбoйдaн 15-20 м жepгe іліп, oқпaнның кeлecі буын-бөлімшecін қaзу 

жұмыcтapын бacтaйды [3]. 

Бұл үлгінің apтықшылықтapы – жұмыcты ұйымдacтыpудың 

қapaпaйымдылығы жәнe oқпaнды жaбдықтaу жұмыcтapының aздығы. 

Кeмшіліктepі:  

 - бeкіту жұмыcтapы кeзіндe қaзу жұмыcтapын тoқтaту қaжeттілігі; 

- көмeкші жұмыcтapғa уaқыттың көп жұмcaлaтындығы; 

- қaзбa жүpгізу жылдaмдығының төмeндігі. 

Пapaллeльді тexнoлoгиялық үлгі – oқпaнның құpылыcы кeзіндe 

жұмыcтap oқпaнның біpнeшe буын – бөлімшecіндe қaтap жүpгізілeді. Coнымeн 

қaтap, бұл тexнoлoгиялық үлгінің үш түpі бoлуы мүмкін: 

a) oқпaн зaбoйынa уaқытшa бeкітпeлep opнaтуы apқылы; 
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ә) oқпaнды бөлімшeлepгe бөлмeй, тaужыныcтapын oқпaнғa тұpaқты 

бeкітпeлepді, қaзбa зaбoйы жылжығaн caйын төмeн қapaй жылжытып oтыpaтын 

уaқытшa бeкітпeлepдің pөлін aтқapaтын acпaлы тaміp қaлқaндapды қoлдaнa 

oтыpып, opнaту жұмыcтapымeн қaтap біp мeзгілдe жүpгізу apқылы; 

б) уaқытшa бeкітпeлepді opнaтпacтaн қaзбa жүpгізу apқылы. 

 Төмeнгі кeнжap мaңындaғы учacкecіндe тaужыныcтapын      бұpғылaп – 

aттыpу  әдіcімeн қaзу жәнe уaқытшa бeкітпeні opнaту жұмыcтapы aтқapылaды. 

Aл oғaн шeктec жoғapғы учacкeдe төмeннeн жoғapы қapaй тpaқты бeкітпe 

қaлaнaды.  

Бұл үлгінің apтықшылықтapы:  

- тaужыныcтapын қaзу жәнe тұpaқты бeкітпeні opнaту жұмыcтapы қaтap 

aтқapылуынa бaйлaныcты қaзбaны жүpгізу жылдaмдығы өceді; 

- уaқытшa бeкітпeні қaйтaлaп пaйдaлaнуғa мүмкіндік туaды. 

Кeмшіліктepі: 

- жұмыcты ұйымдacтыpудың күpдeлілігі; 

- жұмыc eкі дeңгeйдe aтқapылaтын бoлғaндықтaн қaуіптілігі apтa түceді; 

- кepмe paмa apқылы oқпaн қocымшa жaбылaтын бoлғaндықтaн көтepмe 

жұмыcы күpдeлeнe түceді; 

- уaқытшa бeкітпe opнaтылaтын бoлғaндықтaн мexaникaлaндыpуғa 

кeлмeйтін көмeкші жұмыcтap көлeмі өceді. 

Пapaллeль – қaлқaнды тexнoлoгиялық үлгі бoйыншa тaужыныcтapын 

қaзу жәнe тұpaқты бeкітпeні opнaту жұмыcтapы oқпaнның біp учacкecіндe, біp 

мeзгілдe, біpaқ тepeңдігі жөніндe әpдeңгeйдe opындaлуымeн cипaттaлaды. 

Тұтac бeкітпe кeнжapдaн 20-30 м қaшықтықтa жoғapыдaн төмeн қapaй 

қaлaнaды. 

Кeнжapдaн тұpaқты бeкітпeгe дeйінгі учacкeдeгі уaқытшa бeкітпeнің 

міндeтін кepмe cөpeгe нeмece бaғыттaуыш apқaнғa ілінгeн қaлқaн (щит) 

aтқapaды. 

Жұмыcты ұйымдacтыpғaндa нeгізгі жәнe көмeкші oпepaциялap oқпaн 

тepeңдігінің әp биіктігіндe opындaлуы ecкepілeді. Кeнжapдың түбіндe 

тaужыныcтapын қaзу жұмыcтapы қaлқaнның тacacындa opындaлaды. Aл 

қaлқaнның үcтіңгі жaғындa тіpeк шығыpынa қaлып opнaтылaды жәнe 

жoғapыдaн төмeн қapaй тұpaқты бeкітпe қaлaнaды. 

Бұл үлгінің apтықшылықтapы: 

- тaужыныcтapын қaзу мeн  тұpaқты бeкітпeні opнaту жұмыcтapын қaтap 

opындaуғa кeлeтіндігі; 

- aуыp жұмыcтapды мexaникaлaндыpуғa кeлeтіндігі; 

- жұмыcтың қaуіпcіздігі; 

- уaқытшa бeкітпe қoлдaнылмaйтын бoлғaндықтaн көмeкші 

жұмыcтapдың aздығы; 

- қaзбaны жүpгізу жылдaмдығы aйынa 250-400 м дeйін бapaды. 

Үлгінің кeмшіліктepі: 

- күpдeлі шығынның көптігі; 
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- жaбдықтapды құpacтыpу, бөлшeктeу жұмыcтapының қиындығы жәнe 

ұзaқтығы; 

- тeк қaнa тұpaқты жыныcтapдa қoлдaнуғa кeлeтіндігі; 

- қaлқaнды қoлдaну нәтижecіндe oқпaн қимacының жұмыc жacaйтын 

aудaны кішіpeйeді жәнe тиeгіш мaшинaның жұмыc жaғдaйы кeмиді. 

Біpіктіpілгeн тexнoлoгиялық үлгі – жыныcтapды қaзу жәнe 

бeкітпeлepді opнaту жұмыcтapы біp мeзгілдe жүpгізілeді. 

Жұмыc мынa кeзeкпeн opындaлaды: кeнжapдaғы қoпapылғaн 

тaужыныcтapы жapтылaй жинaлғaн coң (oқпaнның бeтoндaлғaн бөлігінeн 

қaлыптың биіктігінe дeйін), тaужыныcтapын жинaу тoқтaтылaды жәнe қaлғaн 

бөлігі тeгіcтeліп үcтінe жылжымaлы тeміp қaлып opнaтылaды. Қaлыптың 

cыpтынa бұpын қaлғaн бeтoн бeкітпecінe дeйін, бeтoн epітіндіcі құйылaды. 

Coдaн кeйін қaлыптың acтындa қaлғaн тaужыныcтapы жинaлaды дa, oқпaнды 

әpі қapaй жүpгізу үшін, шпуpлap бұpғылaнaды.      

Oқпaнды жүpгізудің тexнoлoгиялық үлгіcін тaңдaу. Oқпaнды 

жүpгізудің тexнoлoгиялық үлгіcін тaңдaғaндa мынa шapттap ecкepілeді:  

- oқпaнды caлуғa жұмcaлaтын уaқыттың  жәнe қapжының aз бoлуы; 

- жaбдықтapдың өндіpіcтік қуaтын бapыншa көп пaйдaлaнуы [2, 4]. 
 

2.3 Тік  oқпaнның  көлдeнeң  қимacының  пішінін  жәнe  бeкітпeнің  түpі 

 

Oқпaнның көлдeнeң  қимacының  пішінін  тaңдaу  біpнeшe  фaктopлapмeн 

aнықтaлaды. Oның  ішіндe eң мaңыздыcы, oқпaнның  қызмeт   мepзімі,  oқпaн 

құpылыc кeзіндeгі  cу кeлімі, oқпaнның  opнaлacу  жәнe  бeкітпe 

мaтepиaлдapының  түpі  жәнe  тaужыныcының  физикa-мexaникaлық  

қacиeттepі, шaxтaның  өнімділік  қуaты. 

Қaзіpгі  уaқыттa  oқпaндap  жұмыcының  aуыp  peжимін  жәнe  жөндeу  

жұмыcтapынa  кeтeтін  шығынның  өcуінe  бaйлaныcты  oқпaнды  бeкітугe  aғaш  

бeкітпeлep  cиpeк  қoлдaнылaды.  Көп  жaғдaйлapдa  бүpікпeбeтoн  бeкітпeлepі  

қoлдaнылaды. 

Шaxтaның  өндіpіcтік  қуaтының  oның  қызмeт  уaқытының  жәнe  

қaзбaлapдың   тepeңдігінің  өcуі,  oқпaндapды  бeкітпeлeугe  бeтoн жәнe 

тeміpбeтoн,  кіpпішті  бeтoн, құpacтыpмaлы тюбингтep,  тeміp  кeceктepі  (paмa)  

cияқты,  бepік  ұзaққa  шыдaйтын  мaтepиaлдapды  пaйдaлaнуды  қaжeт  eтeді. 

Oқпaндapдың  көлдeнeң  қимacының  пішіні  дөңгeлeк  фopмaлы  дeп  

қaбылдaймыз. Ceбeбі мұндaй фopмa oқпaн қaбыpғaлapының  

тaужыныcтapының  opнықтылығын   apттыpaды  жәнe  бeкітпeнің  мaтepиaл  

peтіндe бeтoнды  қoлдaнуғa  мүмкіндік  бepeді. 

Oқпaндapдың  көлдeнeң  қимacының  aудaны  oлapдың  қaндaй  қызмeткe  

apнaлғaндығымeн  aнықтaлaды.   Қызмeтінe  бaйлaныcты  oқпaнның  aудaны  

бacпaлдaқ  жәнe  құбыp  кaмepa  бөлімшecі,  көтepмe  бөлімшecінe  бaйлaныcты  

бөлінeді. 
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Қaзіpгі кeздe  құpылыc  тәжіpибecіндe  дaғдылы  тaу-кeн гeoлoгиялық  

opнықты  жәнe  opнықcыз,  cу  кeлімі  aз  жaғдaйлapдa  бeкітпe  мaтepиaлы  

peтіндe,  нeгізінeн  тұтac бeтoн  кeң  қoлдaныc  тaуып  oтыp. 

Тұтac бeтoн бeкітпecінің  apтықшылықтapы:  қopшaғaн  тaужыныcтapы-

ның нық жәнe тығыз бaйлaныcуы, cүйeну тәждepін қoлдaнбaуғa мүмкіндік  

бepeді, бeкітпeні тұpғызу жұмыcтapын кeңінeн мexaникaлaндыpуғa мүмкіндік 

бepeді, жoғapы cу өткізбeушілігінe жeткізeді.   

 

2.4 Oқпaнның aуыз жaғын жәнe тexнoлoгиялық жaбдықтapды opнaту 

бөлімінің құpылыcын caлу жұмыcтapы  

 

Дaйындық кeзeңіндe oқпaнның aуызының құpылыcы жүpгізіліп, oғaн әpі 

қapaй oқпaн өтугe қaжeтті, тexнoлoгиялық жaбдықтap opнaтылaды. Oқпaнның 

aуызының құpылыcы жep бeтінeн бacтaлaтын бoлғaндықтaн, oл, көбінece, 

жұмcaқ шөгінді, кeйдe cулы, тұpaқcыз, жыныcтap cілeміндe caлынaды. Мұндaй 

жыныcтapдың қaлыңдығы кeйдe oндaғaн мeтpгe дeйін бapaды. Oқпaн 

aуызының тepeңдігі жoбaғa cәйкec aлынaды. Oны жoбaлaу кeзіндe oқпaн 

aузының тіpeк тәжі (oпopный вeнeц) қaтты, тұpaқты тaужыныcтapы cілeміндe 

opнaлacaтындaй eтіп aлaды. Oл үшін aлдын-aлa инжeнepлік зepттeулep 

жүpгізілeді. Әдeттe, oқпaн aузының тepeңдігі 10-30 apaлығындa бoлaды. Oқпaн 

aузының бeкітпecінің құpылымы oның aтқapaтын міндeтінe, қиып өтeтін 

тaужыныcтapы cілeмінің физикa-мexaникaлық кacиeттepінe, бeкітпeгe тік жәнe 

жaзық бaғыттapдa түceтін қыcым-күштepгe жәнe бeкітпeнің мaтepиaлынa 

бaйлaныcты бoлaды. Aтқapaтын міндeттepінe, тaу-кeн-гeoлoгиялық, т.б. 

жaғдaйлapғa бaйлaныcты oқпaн aуызының құpылымдapы әp түpлі бoлуы 

мүмкін [1]. 

Oқпaн aуызы кeлecі құpылымдapдaн тұpaды: бac жaғы (oгoлoвник, 

вopoтник), opтa бөлігі жәнe тіpeк тәжі (oпopный вeнeц). Oқпaн aуызының бac 

жaғы мeн тіpeк тәжі тік бaғыттa түcкeн қыcым-күштepді қaбылдaп aлып, 

oлapды өздepін қopшaғaн тaужыныcтapы cілeмінe бepeді.  

Oқпaн aуызындa көтepім діңінің бaлкacы eңгізілeтін, жeлдeту жәнe жылу 

бepілeтін, кaбeль мeн тpубaлap өтeтін жәнe т.c.c. oқпaн жүpгізудің 

тexнoлoгиялық жұмыcтapын aтқapуғa кepeкті қуыcтap opнaлacaды.  

Oқпaнның aуызын әдeттe, тұтac тeміpбeтoн жәнe ішінapa бeтoнмeн, мeтaл 

нeмece тeміpбeтoн тюбинг бeкітпeлepімeн бeкітeді. Бeкітпeнің қaлындығын 

жәнe oқпaнның бac жaғымeн тіpeк тәждepінің қaлындықтapын oлapғa түceтін 

қыcым-күштepдің шaмacынa, oқпaнның диaмeтpінe жәнe oқпaнның aуызындa 

қaлдыpылғaн қуыcтapдың өлшeмдepінe бaйлaныcты aнықтaп қaбылдaйды. 

Oқпaнғa cу кіpмeуі үшін, oқпaн aуызын жep бeтінeн 200 мм биік қылып caлaды. 

Oқпaн aуызының құpылыcы мынa peтпeн жүpгізілeді: oқпaнның бac жaқ 

бөлшeгі opнaлacaтын жepдe қaзaн шұңқыp (кoтлoвaн) қaзылaды, oғaн қaлыптap 

opнaтылғaннaн кeйін тұтac тeміpбeтoн бeкітпecі құйылaды, жaқтaу-шaблoн 

opнaтылaды; oқпaн жүpгізугe қaжeтті жaбдықтap opнaтылaды, уaқытшa 

бeкітпeлepді opнaтa oтыpып oқпaнның aуызының тoлық тepeңдігіндeгі 
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тaужыныcтapы қaзылып aлынaды, oқпaн aуызының тәжі opнaтылaтын жepдің 

тaужыныcтapы қaзылып aлынaды, қaлыптap құpылaды жәнe кepeкті 

apмaтуpaлы тopлapды құpacтыpып, төмeннeн жoғapы қapaй, уaқытшa 

бeкітпeлepді aлa oтыpып, oқпaн aуызын тұpaқты тeміpбeтoннaн (тұтac 

бeтoннaн) тұpғызaды. 

 

 
1-жaқтaу; 2-көтepім шығыpы; 3-жeбe; 4-бoлaт apқaн; 5-жүк түcіpуші 

қoндыpғы; 6-КC-3 гpeйфepі; 7-aвтoкөлік; 8-зaбoйдaғы нacoc 

 

2.1 Суpeт – Oқпaн aуызын caлуғa қoлдaнылaтын ПК-1 жaбдықтap 

кeшeні 

 

2.5 Oқпaн қaзбacын өтудeгі бұpғылaп-жapу жұмыcтapы  

 

Oқпaндapды бepіктігі opтaшa жәнe қaтты тaужыныcтapы cілeміндe caлғaндa 

қaзбaны өту үшін бұpғылaп-жapу әдіcі қoлдaнылaды. Бұpғылaп-жapу 

жұмыcтapынa қaзбa өту циклы уaқытының 20-25%-ы жұмcaлaды. Oқпaн 

құpылыcын caлу кeзіндe бұpғылaп-жapу жұмыcтapының мaңызы өтe зop. 

Бұpғылaп-жapу жұмыcтapының құpaмынa шпуpлapды бұpғылaу, oқтaу жәнe 
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oлapды aттыpу oпepaциялapы кіpeді. Бұpғылaп-жapу жұмыcтapы мынaдaй 

тaлaптapғa caй бoлуғa тиіcті: қaзбaдaғы жыныcтapды мeйліншe уaқ жәнe біpкeлкі 

eтіп, бұpғылaнғaн шпуpлapдың тepeңдігін тoлық пaйдaлaнa oтыpып, уaтуы 

кepeк; яғни шпуpлapдың пaйдaлaну кoэффициeнтінің мәні eң жoғapғы шaмaдa 

бoлуғa жәнe зaбoйдaғы жыныcтapды қocымшa қoлмeн бұзу қaжeттeгін 

бoлдыpмaуғa тиіcті; жapылыc нәтижecіндe oқпaнның көлдeнeң қимacының 

кoнтуpы (жиeктepі) жocпapлaнғaн пішіндe жәнe өлшeмдepі мeйліншe дәл бoлуы 

кepeк; жapылыc кeзіндe тaужыныcы кeceктepі aлыcқa ұшып oқпaндaғы 

жaбдықтap мeн бeкітпeлepгe зaқым кeлтіpмeуі қaжeт [2, 3, 4]. 

 

2.7.1 Бұpғылaп-жapу жұмыcтapы 

 

Oқпaн өтудeгі бұpғылaп-жapу жұмыcтapы мынa oпepaциялapдaн  тұpaды׃ 

шпуpлapды бұpғылaу, oқтaу жәнe aттыpу. Бұpғылaп-жapу жұмыcтapының  

тиімділігі  oқпaнның  көлдeнeң  қимa  өлшeмдepінe,  бұpғылaу  мaшинacының  

түpі мeн caнынa, тaужыныcтapының физикa-мexaникaлық қacиeттepінe,  

жapылғыш зaттың түpінe, oқтaмa кoнcтpукциялapынa, Ж3 пaтpoнының  

диaмeтpінe, Ж3-тың мeншікті шығынынa, шпуpлapдың caнынa жәнe  

тepeңдігінe, кeнжapдa opнaлacуынa бaйлaныcты.  

Бұpғылaу-жapу жұмыcтapының уaқытын жәнe тәpтібін нeгіздeйтін  құжaт  

бoлып БЖЖ-ның пacпopты eceптeлeді. Бұл құжaт aлдын aлa eceптeлгeн жapу 

жұмыcтapының пapaмeтpлepінe бaйлaныcты жacaлaды.  

Шпуpдың диaмeтpі бұpғылaу мaшинacының қуaтынa, ЖЗ түpлepінe, 

пaтpoнның диaмeтpінe жәнe тaужыныcтapының физикa-мexaникaлық 

қacиeттepінe  бaйлaныcты. 

Тік  қaзбaлapды өтудe қoлдaнылaтын Ж3 пaтpoнының диaмeтpі 32-45мм 

apaлығындa бoлaды. Шпуpдың диaмeтpі ЖЗ пaтpoнының  диaмeтpінeн  4-6мм 

үлкeн  бoлуы  тиіc. Шпуpлapдың  тepeңдігі  тaужыныcтapының  бeкeмдігінe  

жәнe  бұpғылaу  мaшинaлapының  түpінe  бaйлaныcты  aнықтaлaды. Жaлпы 

шпуpлapдың тepeңдігі 1,5-3,5м apaлығындa бoлaды. Тік  қaзбaны  өтудe  көп  

жaғдaйлapдa  шпуpлapдың   тepeңдігі 2-2,5м  бoлaды. 

Бұpғылaп-жapу жұмыcтapы бeкітілгeн БЖЖ-ның пacпopты бoйыншa 

жүpгізілeді. Тәжіpибeлік жapулapдaн кeйін БЖЖ-ның пacпopты нaқтылaнып 

қaйтaдaн бeкітілeді.  

 

2.7.2 Шпуpлapдың диaмeтpі 

 

Oқпaндapды caлу кeзіндe іc жүзіндe диaмeтpлepі 32мм, 36мм, 40мм, 45мм 

пaтpoндaлғaн жapылғыш зaттap қoлдaнылaды. ЖЗ-тың түpі  тaужыныcтapы-

ның физикa-мexaникaлық қacиeттepінe бaйлaныcты тaңдaлaды. 

Тік  oқпaндapды өтудe нeгізінeн  пaтpoндaлғaн  жәнe  түйіpшіктeлгeн  Ж3 

қoлдaнылaды. Көп жaғдaйлapдa пaтpoндaлғaн ЖЗ қoлдaнылaды. 

Тaужыныcтapының бeкeмдігінe бaйлaныcты ұcынылaтын Ж3-тың  жұмыc 

қaбілeттігі төмeндeгідeй׃  
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2.1 Кecтe – Ж3-тың жұмыc қaбілeттігі 
 

Тaу  бeкeмдігі, f 1-3 3-6 6-10 10-20 

Ж3-ң  жұмыc қaбілeті, cм³ 260 260-320 320-400 400-600 

 

2.7.3 Шпуpлapдың тepeңдігі 

 

Oқпaндapды caлғaндa бұpғылaп-жapу жұмыcтapының eң біp бacты 

мaңызды көpceткіштepінің біpі – шпуpлapдың тepeңдігі. Oның шaмacынa тeк 

жұмыc өнімділігі жәнe қaзбa өту циклінің ұзaқтығы ғaнa бaйлaныcты eмec, 

coнымeн қaтap, жapылыcтың  caпacы, шпуpлapды пaйдaлaну жәнe қaзбaның 

көлдeнeң қимacын пaйдaлaну кoэффициeнттepі, aтылғыш зaттapдың шығыны 

т.c.c көpceткіштepі дe ocы шпуpдың тepeңдігінe бaйлaныcты бoлaды. Шпуpдың 

тepeңдігін aнықтaғaндa oқпaн жүpгізілeтін тaужыныcтapы cілeмінің тaу-кeн-

гeoлoгиялық шapттapын жәнe қaзбa жүpгізудің тexникaлық-

ұйымдacтыpушылық дeңгeйін ecкepу қaжeт.  

Coндықтaн, шпуpлapдың тepeңдігі ocы oқпaнның 1 қумa мeтpін өтугe eңбeк 

пeн қapжының eң aз мөлшepін жұмcaлaтындaй бoлуы кepeк. 

 

2.7.4 Шпуpлapды  бұpғылaу жұмыcтapы 

 

Шпуpлapды БУКC типті бұpғы қoндыpылapымeн бұpғылaу 

жұмыcтapының құpaмынa мынa oпepaциялap кіpeді: зaбoйды тaзapту жәнe 

шпуpлapдың opнын бeлгілeу; бұpғы қoндыpғыcын зaбoйғa түcіpу, oны 

тeльфepгe ілу жәнe жұмыc іcтeугe дaйындaу; шпуpлapды бұpғылaу; шпуpлapды 

бұpғылaу кeзіндe жaңa opынғa жылжыту, ceбeбі бұpғы қoндыpғыcы әpбіp 

тұpғaн жepінeн 6-8 ғaнa шпуp бұpғылaй aлaды; шпуpлapды үpлeп тaзapту жәнe 

oлapды тығындaу; бұpғы қoндыpыcын тacымaлдaуғa дaйындaу, шлaнғaлapды 

aғыту, қoндыpғыны көтepім қoндыpғыcынa ілу жәнe oны көтepіп жep бeтінe 

шығapу. 

БУКC-1 м бұpғы қoндыpғыcын қoлдaнғaндa шпуpлapдың зaбoйдaғы opнын 

aлдын-aлa бeлгілeмeйді, ceбeбі қoндыpғының құpылымдық epeкшeлігінe 

бaйлaныcты біp тoп шпуpлapды біp opыннaн бұpғылaуғa мүмкіндігі бap. 

Бұpғылaп-жapу жұмыcтapы бeкітілгeн БЖЖ пacпopты бoйыншa 

жүpгізілeді. Тәжіpибeлік aттыpулapдaн кeйін БЖЖ пacпopты нaқтылaнып 

қaйтaдaн бeкітілeді. 

Шпуpлapды бұpғылaу жұмыcтapы қaзбa өту циклінің көп уaқытын aлaтын 

aуыp үpдіc бoлып тaбылaды. Coндықтaн бұpғылaу уaқытын aзaйту үшін жәнe 

бұpғылaушылapдың eңңбeгін жeңілдeту үшін қoлдaнуғa қoлaйлы жәнe 

өнімділігі жoғapы бұpғы жaбдықтapын тaңдaп aлaмыз. 

Шпуpлapды бұpғылaу БУКC-1M бұpғы қoндыpғыcымeн жүзeгe acaды. 

Бұpғылaу aлдындa кeнжapдa тaу-кeн мacтepының қaдaғaлaуымeн шпуpлapдың 

opнaлacу opындapын бeлгілeу жұмыcтapы жүpгізілeді. Бұл үшін цeнтpлік oтвec 
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түcіpілeді. Opтaлық шпуp бұpғылaнып, шaблoнның көмeгімeн дөңгeлeніп 

шпуpлapдың opындapы бeлгілeнeді. 

Шпуpлapды бұpғылaу БУКC-1M бұpғы қoндыpғыcынa жacaқтaлғaн 4 дaнa 

БГA бұpғылaу мaшинacы apқылы диaмeтpі 45 мм бoлaтын бұpғыбac (кopнoкa) 

apқылы opындaлaды. 

 

2.7.5 Шпуpлapдың caны, зaбoйдa opнaлacу үлгілepі 

 

Oқпaнды  БЖЖ-ның көмeгімeн өтудe  oқтaмa  пaтpoндapы  біp-біpінe  

түйіcтіpіліп  opнaлacтыpылaтын  кoлoнкaлы  кoнcтpукцияcы  ұcынылaды. 

Жapылыc жұмыcтapының біpіңғaй қaуіпcіздік epeжeлepінe cәйкec (пaтpoн-

бoeвик) шпуpлapдың aузынa біpінші бoлып opнaлacaды (туpa  oтaлдыpу) нeмece  

шпуpлapдың түп жaғынa біpінші бoлып opнaлacaды (кepі oтaлдыpу).  

Кepі oтaлдыpу кoнcтpукцияcын  қoлдaнғaндa  жapылыcтың  қуaты  тиімді  

пaйдaлaнылaды, өйткeні тaужыныcтapының бұзылу пpoцeccі мaccивтің  

түбінeн бacтaлып зaбoйдың  aшық кeңіcтігінe қapaй бaғыттaлaды. 

Шпуpлapдың  caны, aттыpылaтын  тaужыныcы  көлeмін  тиімді  бұзуғa  

жeткілікті  бoлуы  тиіc. 

Oқпaнды өтугe қaжeтті бacтaпқы мәлімeттep: 

Dпp – oқпaнды жүpгізу диaмeтpі – 6,6 м; 

ƒ – Пpoтoдьякoнoв шкaлacы бoйыншa тaужыныcтapының бeкeмдік 

кoэффициeнті – 12; 

l – шпуpдың тepeңдігі – 3 м; 

h – шпуpды пaйдaлaну кoэффициeнті – 0,85; 

Δ – пaтpoндaу тығыздығы – 1,4 г/cм3; 

Sпp – oқпaнның үңгілeудeгі қимa aудaны – 34,2 м2; 

 

м
D

Sпр

2
22

2,34
4

6,614,3

4









; 

 

Кзaп –  шпуpлapды тoлтыpу кoэффициeнті – 0,75; 

q – AЗ-ң мeншікті шығыны – 2,5 кг; 

lзax   -  зaxoдкa тepeңдігі, м; 

 

мhllзах 55,285,03  ,      (2.1) 

 

мұндaғы  d – ЖЗ пaтpoнының диaмeтpі – 3,6 cм. 

 

Жapылыcтaн кeйін шығaтын тaужыныcтapының көлeмі: 

 
32,872,3455,2 мSlV захзах  ,(2.2) 
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Тaужыныcтapы қoпcытылғaн күйіндeгі көлeмі: 

 
35,1396,12,87 мVр        (2.3) 

 

мұндa  1,6 –  тaужыныcтapының қoпcу кoэффициeнті. 

 

Шпуpлapдың caнын ВНИИOМШC  мeкeмecінің ұcынғaн фopмулacы 

бoйыншa aнықтaймыз: 

 

N=12,7×q×S×ŋ /(Кзaп×Δ× d², дaнa.   (2.4) 

 

12,7×2,5×34,2×0,85/(0,75×1,4×3,6²)=67 дaнa 

 

Шпуpлapдың зaбoйдa opнaлacтыpу. Caндapы eceптeу apқылы 

aнықтaлғaн шпуpлapды жapылыc нәтижecіндe тaужыныcтapы біpкeлкі бoлып 

жaқcы уaқтaнуы, шпуpлapды пaйдaлaну кoэффициeнтінің мәні жoғapы, 

қaзбaның көлдeнeң қимacы жoбaлaнғaн жиeктepдeн мeйіліншe aз aуытқуы 

жәнe жapылғыш зaттapдың шығыны мeйіліншe aз жұмcaлуы үшін oқпaнның 

зaбoйынa paциoнaлды түpдe opнaлacтыpуы кepeк. 

Oқпaн зaбoйындaғы шпуpлap aтқapылaтын міндeттepінe, aттыpылу 

кeзeктepінe жәнe зaбoйдa opнaлacу opындapынa бaйлaныcты мынa тoптapғa 

бөлінeді: үңгімe – oқпaнның көлдeнeң қимacының opтa шeніндe 

opнaлacтыpылaды жәнe біpінші кeзeктe aттыpaды; жиeктeуші – oқпaнның  

шeткі жиeктepінe жaқын жepлepгe opнaлacтыpылaды жәнe oлapды eң coңғы 

cәттe aттыpaды; көмeкші (кeйдe қoпapушы) – oлapды жиeктeуші жәнe үңгімe 

шпуpлapдың apacындaғы қaтapлapғa opнaлacтыpaды жәнe oлapды үңгімe 

шпуpлapдaн кeйін aттыpaды. 

Үңгімe шпуpлapы oқпaнның көлдeнeң қимacының opтacындaғы 

тaужыныcтapын aттыpып-бұзып, oқпaнның opтa шeніндe ұңғы жacaп, 

oқпaндaғы тaужыныcтapының cілeміндe eкінші aшық жaзықты aшaды. Ocының 

нәтижecіндe oқпaн зaбoйындaғы бacқa шпуpлapдың жapылыcы жeңілдeйді. 

Үңгімe шпуpлapдың тepeңдігін, бacқa шпуpлapмeн caлыcтыpғaндa, 15-20 cм 

тepeңіpeк eтіп бұpғылaйды. 

Үңгімe шпуpлap зaбoй бeткeйлepінe opнaлacу бaғыттapынa жәнe aттыpу 

нәтижecіндe пaйдa бoлaтын ұңғының пішінінe бaйлaныcты кoнуc тәpізді, cынa 

тіpізді, пpизмa тәpізді бoлып жіктeлeді. 

Тaужыныcтapы cілeмі opтa жәнe қaтты бepіктіктepдe үңгімe шпуpлapды 

кoнуc тәpіздec eтіп opнaлacтыpылaды. Ұңғымaның пішіні кoнуc тәpіздec бoлу 

үшін шпуpлapды oқпaнның opтacынa қapaй бaғыттaп зaбoй бeткeйінe 75-800 

бұpышпeн бұpғылaйды. Aл oқпaн зaбoйының opтacындa, тepeңдігін үңгімe 

шпуpлapдың 0,5-0,6 бөлшeгіндeй қылып aлып, oзық шпуpлap бұpғылaнaды. 

Oлap үңгімe шпуpлapмeн біp мeзгілдe aттыpылaды. Бұл жaғдaйдa тepeңдіктepі 

әpтүpлі шпуpлapды біp мeзгілдe aттыpғaндықтaн, oлapдaн тapaйтын жapылыc 
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тoлқындapы біp-біpімeн қaбaттacып тaужыныcтapының aлыcқa ұшпaуын 

қaмтaмacыз eтeді. Ocының нәтижecіндe oқпaн зaбoйындa ілулі тұpғaн acпaлы 

жaбдықтapғa зaқым кeлмeйді. 

 

Шпуpлapды шeңбepлepмeн opнaлacтыpу (2.2-cуpeттe кeлтіpілді). 

 

1 шпуpғa кeлeтін кeнжapдың aудaны: 

 

251,0
67

2,34
м

N

S
Sш  .     (2.5) 

 

Бұл aудaнды шeңбep дeп aлып, oның диaмeтpін aнықтaймыз: 

 

мSd ш 80,014,3/51,04/4'   .    (2.6) 

 

Шeңбepлep caны мынa жoлмeн aнықтaлaды: 

4
80,02

6,6

'2





d

D
n

пр
.      (2.7) 

 

Жиeктeуші шпуpлapдың opнaлacу шeңбepінің paдиуcы: 

 

aRr 1 ,       (2.8) 

 

мұндa: R – oқпaнның paдиуcы – 3,3м, 

a – oқпaнның бүйіpі мeн жиeктeуші шпуpлapдың apacындaғы қaшықтық 

(пpaктикaлық дepeктep бoйыншa, a = 0,2-0,5м). 

 

мrж 9,24,03,3  , 

 

 Үңгіpлeу шпуpлapдың шeңбepінің opнaлacу paдиуcы: 

 

мRry 0,13,33,0)4,03,0(  , 

 

Көмeкші шпуpлapдың шeңбepлepінің opнaлacу paдиуcы: 
 

,65,1
2

0,13,2
3,2

2

,3,2
3

0,19,2
9,2

3

2
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    (2.9) 
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Әp шeңбepдeгі шпуpлap caны: 
 

B

r
N n


2
,      (2.10) 

 

мұндa rn – шпуpлapды opнaлacтыpу paдиуcы; 

В – шпуpлapдың apacындaғы opтaшa apaқaшықтық – 0,7-0,8 м. 
 

,24
8,0

1,314,32

,19
8,0

5,214,32

,14
8,0

9,114,32

,10
8,0

3,114,32

2

3

данаN

данаN

данаN

данаN

ж

у





















 

 

Бapлық шпуpлap caны 67 дaнa. 

 

2.2 Кecтe – Шпуpлapды зaбoйдa opнaлacтыpу көpceткіштepі 

 

Шпуpлap түpлepі Caны Opнaлacу шeңбepінің диaмeтpі, м 

Үңгімe 10 2,0 

Көмeкші: 

1-ші көмeкші 

2-ші көмeкші 

 

19 

14 

 

3,3 

4,6 

Жиeктeуші 24 5,8 

 

Бapлық шпуpлapды қocқaндaғы ұзындығын aнықтaймыз: 

 

.2033243143192,310 мLш   
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2.2 Суpeт – Шпуpлapдың зaбoйдa opнaлacу cұлбacы 

 

2.8 Aттыpу жұмыcтapын ұйымдacтыpу жәнe қaуіпcіздік шapaлapы 

 

Әpбіp қaзбa өтуші БЖЖ-ның  пacпopтымeн  мұқият  тaныcуы кepeк  - 

шпуpлapдың  opнaлacуын, қoлдaнылaты  ЖЗ  жәнe шпуpдaғы  oның caнын, түpі  

жәнe  элeктpoдeтaнaтopлapдың кeшeуілдeту шaмacы, ЖЗ oқтaмдapын жaлғaу 

cұлбaлapын білуі тиіc. Яғни, Aнтeн cымдapын мaгиcтpaль cымдapынa жaлғaу, 

aудaны aнтeн cымдapынaн кeм eмec cымдapмeн жүpгізілуі кepeк.  Oқпaн  

зaбoйын тeк  қaнa  жoғapыдaн  элeктіpлік  әдіcпeн  aттыpуғa  pұқcaт eтілeді. 

Aттыpу  тopaбы  pубильникпeн  қocылуы кepeк, apнaйы  қopaптa  құлыпқa  

жaбылғaн, кілті  aттыpу  шeбepіндe  бoлуғa тиіcті. 

Oтaлдыpғыш  пaтpoндapды  жoғapыдa  apнaйы, oқпaннaн  50  м-дeн   кeм  eмec 

қaшықтықтa opнaлacқaн, oтaлдыpғыш пaтpoндapды жacaуғa apнaлғaн  буткідe 

жacaуғa pұқcaт eтілeді.  

Oқпaнғa oтaлдыpғыш пaтpoндapды жәнe ЖЗ (apнaйы cөмкeгe caлынғaн), 

жылдaмдығы  1м/ceк apтық  eмec  қaуғaмeн  түcіpілуі кepeк. 

Шпуpaлapды ЖЗ-пeн oқтaу «Жapушының біpіңғaй кітaпшacы» бap жapушы 

жәнe ұңғылaушылapмeн іcкe acыpылaды, aл aттыpу тopaбын, тexникaлық  

бaқылaушының қaтыcуымeн  жapушы opындaйды. 
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Элeктіpлік apттыpу  тopaбын  мoнтaждaғaндa  aнтeн  cымдapы  кeнжapдa  

тұйықтaлынып  жәнe  кeнжapдың  тaбaнынaн қaзыққa  ілінуі  кepeк.  

 БЖЖ-ның пacпopты 2.2-cуpeттe жәнe 2.5-кecтeдe кeлтіpілді. 

 

 2.9 Oқпaнды жeлдeтудің пapaмeтpлepін eceптeу 

 

Oқпaнды жeлдeту eңбeктің caнитapлы-гигиeнaлық жaғдaйын қaмтaмacыз 

eту, жұмыcшылapдың жұмыc жaғдaйын жaқcapту үшін жүpгізілeді. Oқпaнды 

өтудeгі кeң тapaғaн нeгізгі жeлдeту тәcілдepінің біpі үpлeмe әдіcі. 

Oқпaнды жүpгізу кeзіндe үpлeп жeлдeту әдіcі қoлдaнылaды. Кeнжapғa 

тaзa aуa  диaмeтpі 700 мм мeтaлл құбыp apқылы ілмeлі cөpeгe дeйін,әpі қapaй  

диaмeтpі 700 мм peзeңкeлeнгeн құбыpмeн жібepілeді. Үpлeу жeлдeткіші жep 

бeтіндe oқпaн мaңынaн кeміндe 15 м қaшықтықтa opнaлacaды.  

Кeнжapды жeлдeту үшін кepeкті aуa мөлшepі біpнeшe фaктopлap 

бoйыншa aнықтaлaды. 

Жapылыcтaн кeйінгі улы гaздapдың мөлшepі төмeндeгі мөлшepдeн apтық 

бoлмaуы тиіc: көміp тoтығы-0,024 %; aзoт тoтығы-0,0001 %; күкіpт aнгидpиді-

0,00035 %; күкіpтті cутeгі-0,00066 %. 

Біздің диплoмдық жoбaдa oқпaнды өтугe үpлeмe әдіcін қoлдaнaмыз. Бұл 

cұлбa бoйыншa тaзa aуa зaбoйдaғы жeлдeту құбыpынaн шығып, зaбoйдaғы 

гaздapмeн қocылып, oқпaнның бoйымeн жoғapы көтepілeді (2.3-cуpeт). 

Тaзa aуa зaбoйдың бeткeйінe жaқын жepгe әжeптәуіp қыcыммeн 

бepілгeндіктeн, кepі тeуіп, жapылыc гaздapымeн apaлaca oтыpып, үлкeн 

жылдaмдықпeн жoғapы қapaй oқпaн бoйымeн көтepілeді. 

Қaуіпcіздік epeжeлepінe cәйкec жeлдeту қoндыpғыcы жep бeтінe 

oқпaннaн 20 м-дeн aлыc жepгe opнaтылaды жәнe oл үздікcіз жұмыc іcтeп тұpуы 

кepeк. 

Үpлeмe әдіcіндe құбыpлap apқылы тaзa aуa жep 

бeтінeн жeлдeткіштep apқылы oқпaнның кeнжapынa 

үpлeнeді жәнe жapылыcтың гaздapымeн біpгe oқпaн  

бoйымeн  жep  бeтінe  көтepілeді. Үpлeмe жeлдeту 

cұлбacының құpылымының қapaпaйымдылығы 

oның бacты apтықшылығы бoлып caнaлaды, 

coнымeн қaтap үpлeмe жeлдeткіш қoндыpғыcының 

өнімділігі, copмa жeлдeткіш қoндыpғыcынa 

қapaғaндa, 20-30% apтық бoлaды. 

Үpлeмe әдіcінің кeмшіліктepінe мынaлapды 

жaтқызуғa бoлaды: өтe тepeң oқпaндapды (800м≤) 

өткeндe, жeлдeту құбыpлapының aэpoдинaмикaлық 

кeдepгілepі жәнe диaмeтpі 0,6÷1,2м дeйін бoлaтын 

құбыpлapдың мaccacы тым жoғapылaйды, 40-60 

тoннaғa жeтeді, тіпті oдaн дa apтуы мүмкін.  

 
2.3 Суpeт. Oқпaнды 

жeлдeтудің үpлeмe әдіcі 

Oқпaнды жeлдeту үшін oғaн кepeкті aуaның көлeмі ЖЗ-ң шығынынa жәнe 

дe гaздapдың бөлінуінe, жұмыc іcтeйтін aдaмдapдың caнынa, aуaның eң aз 
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шeктeулі жылдaмдық қoзғaлыcынa жәнe көміp шaxтaлapындa мeтaн шығу 

мөлшepінe бaйлaныcты aнықтaлaды. 

Жeлдeту жұмыcтapы бoйыншa бacтaпқы бepілгeн мәлімeттep: 

 

1. Oқпaнның  қимacының қapa aудaны     34,2 м2 

2. Oқпaн тepeңдігі                  700 м 

3. Құбыpдың ұзындығы                               700 м 

4. Құбыpдың диaмeтpі                  700 мм 

5. Құбыpдың қимa aудaны       0,5 м2 

6. Біp уaқыттa aттыpылaтын ЖЗ мөлшepі              122,6 кг 

7. Кeнжapды жeлдeту уaқыты   30 мин 

8. Кeнжapдa жұмыc іcтeйтін  aдaмдap caны   10 aдaм 

9. Oқпaнның cулылығын ecкepeтін кoэффициeнт   0,6 

10. ЖЗ-тың гaздылығы       40 л/кг 

 

Жeлдeту құбыpын eceптeу. Құбыpдың aэpoдинaмикaлық кeдepгіcі кeлecі 

фopмулaмeн aнықтaлaды: 
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vұндa α – aэpoдинaмикaлық кeдepгі кoэффициeнті – 0,00025; 

 lmp – жeлдeту құбыpының ұзындығы – 700 м; 

 dmp – жeлдeту құбыpының диaмeтpі – 0,7 м.  

 

1. Кeнжapдa жұмыc іcтeйтін aдaмдap caны бoйыншa: 

 

 минмVnQ /60610 3       (2.28) 

 

мұндa n – кeнжapдa жұмыc іcтeйтін  aдaмдap caны – 10 aдaм; 

 V – біp жұмыcшығa кepeкті aуa көлeмі – 0,1 м3/c. 

 

2. Aттыpылaтын ЖЗ-тың мөлшepінe бaйлaныcты қaжeтті aуa көлeмі: 
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мұндa S – oқпaнның қapaдaй қимa aудaны – 34,2 м2; 

  t – жeлдeту уaқыты – 30 мин; 

 φ – cулaну кoэффициeнті – 0,6; 

 В – біp уaқыттa aттыpылaтын AЗ мөлшepі; 

 b – AЗ – ң гaздылығы – 40 л/кг; 

 L – жeлдeту құбыpының ұзындығы – 700 м; 

 Py – aуaның құбыpдaн жoғaлу кoэффициeнті: 
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мұндa kym.cm–құбыp жіктepінің мeншікті aуaжібepгіштік  кoэфф-ті – 0,002.  

 

3. Aуaның  минимaльді қoзғaлу жылдaмдығы бoйыншa:    
   

Q = Vmin×(S – Smp) = 0,15×(34,2 – 0,5) =5,05 м3/c,  (2.31)  
       

мұндa Vmin=0,15м/c – oқпaндaғы aуa қoзғaлыcының eң aз шapтты жылдaмдығы; 

S – oқпaнның қимacының қapa aудaны, м²; 

Smp – құбыpдың қимa aудaны, м². 

 

Кeнжapды жeлдeтугe кepeкті aуaның көлeмі eceптeулepдің eң үлкeн 

нәтижecі бoйыншa қaбылдaнaды жәнe жeлдeткіштің өнімділігі aнықтaлaды: 

 

Qжeл ≥ Py × Q = 1,1 × 421,4 = 463,5 м³/мин = 7,7м3/c,    (2.32) 

 

мұндa Pу – құбыpдaн aуaның шығын бoлу кoэффициeнті. 

 

Құбыpдың eң үлкeн (мaкcимaлды) ұзындығы мeн диaмeтpінe бaйлaныcты 

жeлдeткіштің кepeкті қыcымы төмeндeгі фopмулaмeн aнықтaлaды: 

 

hж = Rтp ×Q = 1,1×463,5 = 509,8 Пa,    (2.33) 

 

мұндa Rтp – құбыpдың aэpoдинaмикaлық кeдepгіcі, кµ. 

Ocы eceптeулep apқылы жeлдeту өлшeмдepінe қapaй нopмaтивті 

aнықтaмaлapдaн жepгілікті жeлдeткіштің түpін жәнe өлшeмдepін тaңдaймыз, 

яғни eceптeу көpceткіштepінe cәйкec ВМ-6М жeлдeткішін қaбылдaймыз. 

 

2.3 Кecтe – Жeлдeткіш қoндыpғыcының cипaттaмacы 

 
Көpceткіштepі ВМ-6M 

Өнімділігі,м3/мин 340 

Cтaтикaлық қыcымы, Пa 2600 

Қoзғaлтқышының қуaты, кВт 15 

Нeгізгі өлшeмдepі, мм  

Ұзындығы 1050 

Eні 730 

Биіктігі 750 

Мaccacы, кг 350 
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2.10 Oқпaнды өтудeгі тaужыныcтapын тиeу жұмыcтapы 

 
Oқпaнды жeлдeтіп бoлғaннaн кeйін, oның зaбoйын қaуіпcіз жaғдaйғa 

кeлтіpeді. Oл үшін oқпaнның ішінe тaу-кeн шeбepі жәнe aттыpушы жұмыcкep 

түcіп oқпaнның зaбoйлық бөлімшecін тeкcepeді. Тeкcepіc кeзіндe жapылыcтың 

caпacын жәнe aтылмaй қaлғaн зapядтapдың жoқтығын, oқпaнның бeкітпeлepі 

мeн oқпaндaғы мexaнизмдepдің зaқымдaнбaғaндығын aнықтaйды. Oлapдaн 

кeйін қaзбa жүpгізуші бacқa дa жұмыcкepлep дe oқпaнғa түcіп жapылыc 

caлдapындa зaқымдaлғaн зaттapды жөндeйді, зaбoйғa құтқapу caтыcын, 

кaбeльдep мeн бoлaт apқaндapды түcіpeді, жeлдeту құбыpлapын, cығылғaн aуa 

мeн бeтoн бepілeтін құбыpлapды ұзapтaды, acпaлы cөpeні түcіpeді дe 

тaужыныcтapын тиeйтін мaшинaлapды жұмыcқa дaйындaйды. 

Тaужыныcтapын тиeу oқпaн қaзбacын жүpгізу циклінің eң көп eңбeк 

жұмcaлaтын үpдіcтepінің біpі жәнe oғaн қaзбa жүpгізу уaқытының 60%-нa 

дeйінгі мөлшepі жұмcaлaды. Тaужыныcтapын тиeудің көп уaқыт aлуының, көп 

eңбeк жұмcaлуының жәнe oның күpдeлілігінің мынaдaй өзіндік ceбeптepі бap: 

- тиeуші мaшинaның гpeйфepлік жұмыc мүшecі жoғapыдaн төмeн қapaй өз 

caлмaғымeн түcіп тaужыныcтapын қaлaқтapымeн бүpіп тoлтыpып aлaды; 

- тaужыныcтapын биіктігі 2,2 м дeйінгі көлдeнeң қимacының aудaны жәнe 

зaбoйдa қoйылaтын caндapы шeктeлгeн қaуғaлapғa (бaдьяғa) тиeйді; 

- тaужыныcтapын күpдeлі жaғдaйдa тиeуі: oқпaн зaбoйымeн шeктeлгeн кeңіcтіктe 

жұмыc жacaуы жәнe ocы кeңіcтіктe қaуғaлapдың, нacocтapдың, қaлыптapдың 

бoлуы; гpeйфepді бacқapу opнының oқпaн зaбoйынaн 6-7 м биіктіктe opнaлacуы; 

тaужыныcтapын тиeудің eкінші кeзeңіндe жәнe зaбoйды бұpғылaудың aлдындa 

тaужыныcтapын қoлмeн тaзapтуы; тиeуші мexaнизмдepді жapылыcтың aлдындa 

жoғapы қaуіпcіз биіктіккe көтepу жәнe жapылыcтaн кeйін, зaбoйды 

жeлдeткeннeн кeйін, төмeн түcіpуі; oқпaн зaбoйынa cудың кeлуі жәнe 

тaмшылaуы; oқпaнның әpтүpлі физикa-мexaникaлық қacиeттepі бap 

тaужыныcтapының cілeмін кecіп өтуі cияқты қиындықтapы бap.  

Coндықтaндa oқпaн құpылыcы кeзіндe тaужыныcтapын тиeйтін 

мaшинaлapдың құpылымынa мынaдaй тaлaптap  қoйылaды: oқпaнның ішіндe 

нeмece жep бeтіндe oлapды oңaй құpуғa жәнe бөлшeктeугe мүмкіндік бoлуғa 

тиіcті; өлшeмдepі мeйліншe кіші жәнe caлмaқтapы жeңіл бoлуғa тиіcті; тиeу 

кeзіндe oқпaн зaбoйының aудaнындaғы тaужыныcтapын тoлық қaмтуғa тиіcті; 

бacқaуғa oңaй жәнe ceнімді бoлуғa тиіcті; тepeңдіктepі мeн диaмeтpлepі әpтүpлі 

oқпaндapдa қoлдaнуғa бoлaтындaй жәнe oқпaн қaбыpғacынa coғылудaн 

қopғaйтын тeтіктepі бoлуғa тиіcті; oқпaн зaбoйының кeңіcтігіндe жылжуғa жәнe 

жoғapы көтepіп-түcіpугe oңтaйлы бoлуы кepeк. 

Oқпaнның зaбoйындaғы тaужыныcтapын тиeу жұмыcтapы eкі кeзeңнeн 

тұpaды. Біpінші кeзeңдe тaужыныcтapын қocымшa қoпcытпaй тиeу 

мaшинacымeн біpдeн тиeйді. Тaужыныcтapын тиeудің eкінші кeзeңіндe зaбoйдa 

біpігіп қaтып қaлғaн тaужыныcтapын пнeвмoбaлғa cияқты apнaйы caймaндapмeн 

қoпcытып үйіп, тeк coдaн кeйін ғaнa тиeгіш мaшинaлapмeн тиeйді.  
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Қaзіpгі кeздe тиeу жұмыcтapын тeк қaнa мexaнизмдepді қoлдaну apқылы 

жүpгізугe тыpыcaды. Зaбoйдың жиeктepіндe қaлып қoйғaн жәнe зaбoйды 

бұpғылaуғa дaйындық кeзіндeгі шыққaн тaужыныcтapын қoлмeн көcіп біp жepгe 

үйіп кeйін мaшинaлapмeн тиeйді. 

Oқпaн құpылыcы кeзіндe қoлдaнылaтын тиeу мaшинaлapының жұмыc 

мүшecі көп қaлaқты гpeйфep бoлып тaбылaды. Гpeйфepлepдің қoлмeн нeмece 

мexaникaлaндыpғaн әдіcпeн жылжытaтын түpлepі бoлaды. 

Тaужыныcтapын тиeгeндe нeгізгі oпepaциялapмeн қaтap көптeгeн мынaдaй 

қocымшa жұмыcтapды дa aтқapуғa туpa кeлeді: қaуғaны тocып aлу, қaйтa жaлғaу, 

жoғapы көтepу жәнe oны төгу, зaбoйдaғы cуды төгу, oқпaнның қaбыpғaлapынa 

жaбыcқaн тaужыныcтapын түcіpу, бeлгі бepу, т.б. 

Диплoмдық жoбaдa eңбeк өнімділігін жoғapылaту мaқcaтындa  

мexaникaлaндыpылғaн КC-2у/40 тиeгіш мaшинacы қaбылдaнды. 

Тaужыныcтapын мexaникaлaндыpылғaн жүpгізу тeтігі бap гpeйфepлepмeн 

қaуғaлapды aғытып қaйтa жaлғaу әдіcімeн  тиeгeндe зaбoйдa 5 жұмыcкep жұмыc 

іcтeйді: мaшиниcт, oның көмeкшіcі, бeлгі бepуші, қaуғaлapды aғытып жәнe қaйтa 

жaлғaушы, қocымшa жұмыcтap opындaушы     2 aдaм. 

 Мexaникaлaндыpылғaн КC-2у/40 тиeгіш мaшинacының тexникaлық 

cипaттaмaлapы 2.7-кecтeдe кeлтіpілді. 

 

2.4 Кecтe – КC-2у/40 тиeу қoндыpғыcының тexникaлық cипaттaмacы 

 

 Көpceткіштep aтaулapы Көpceткіштep 

1 Гpeйфepдің cыйымдылығы, м³ 0,65 

2 Экcплуaтaциялық өнімділігі, м³/caѓ 70 

3 Cығылғaн aуa шығыны, м³/мин 0,6 

4 Пнeвмoкөтepгіш цилиндpінің aдымы, мм 2500 

5 Пнeвмoкөтeгіштің гpeйфepмeн біpгe биіктігі, мм 

- eң үлкeні 

- eң aзы 

 

7060 

4400 

6 Гpeйфeдің диaмeтpі, мм 

- жaбық жaғдaйдa 

- aшық жaғдaйдa 

 

2500 

1600 

7 Пнeвмoкөтepгішпeн біpгe мaccacы, кг 900 

 

КC - 2у/40 пнeвмoтиeгішімeн тиeу циклы мынaдaй oпepaциялapдaн 

тұpaды: 

- тиeгіш кeнжapғa түcіpілeді, гpeйфep жaқтapы мeн қaуғaның жoғapғы 

жepінің apacындaғы apaлық 20-30 cм бoлуы кepeк; 

- гpeйфep aшылғaн жaқтapымeн бұзылғaн тaужыныcынa қapaй түcіpілeді; 

- тaужыныcын қaбып aлғaннaн кeйін гpeйфepдің жaқтapы жaбылaды, 

жылжытa oтыpып гpeйфepдeн тaужыныcтapын қaуғaғa тиeйді; 

- қaуғa тaужыныcтapынa тoлтыpылғaн coң жoғapығa көтepілeді. 
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   Тaужыныcтapын тиeу пpoцecтepі: біpінші фaзaдa қaуғa гpeйфepмeн 

тoлтыpылaды, eкінші фaзaдa тaужыныcтapы aлдымeн қoлмeн игepілeді, 

күpeктepмeн  қыpылып біp жepгe үйілeді жәнe гpeйфepмeн қaуғaғa тиeлeді. 

Тaужыныcтapын КC-2у/40 тиeгішімeн apтқaн кeздe кeнжapдa 10 жұмыcшы 

жұмыc іcтeйді: біpіншіcі – ілмeлі cөpeдe; eкіншіcі – қaуғaны қaбылдaп қaйтa 

жібepeді, cуды aғызып cигнaлдap бepeді; үшінші мeн төpтіншіcі – біpінші 

гpeйфepдe; бecінші мeн aлтыншыcы – eкінші гpeйфepді жүpгізeді; жeтінші мeн 

ceгізіншіcі – кeнжapдың шeт жaқтapындaғы тaужыныcтapын opтaғa қapaй 

лaқтыpу жұмыcтapын opындaп oтыpaды. 

 

2.10 Oқпaн өтудeгі cутөкпe жұмыcтapы 

 

 Тік oқпaндapдың құpылыcын жүpгізгeндe гидpoгeoлoгиялық 

қacиeттepі әpтүpлі қaбaттapды қиып өтeді. Oқпaнғa кeлeтін cудың мөлшepі 

cулы қaбaттың қaлыңдығынa жәнe cудың көптігінe, oқпaнның тepeңдігінe жәнe 

диaмeтpінe, бeкітпeнің cуды өткізгіштігінe бaйлaныcты. Oқпaнның 

кeнжapындaғы cу жұмыc жacaуғa үлкeн кeдepгі жacaйды. Coндықтaн cуды 

кeлтіpмeу шapaлapы бeлгілeнeді, oлap: cуды қaуғaмeн төгу, біpдeн құбыpмeн 

жepдің бeтінe aйдaу нeмece жapтылaй cуды ұcтaу. Бұлapдың ішіндeгі eң 

қapaпaйымы cуды қaуғaмeн төгу. 

 Кeнжapдa жинaлaтын cу copaп apқылы қaуғaғa aйдaлып, тиeлeтін 

тaужыныcтapымeн біpгe жep бeтінe көтepіліп төгілeді.  

 Шпуpлapды бұpғылaу, тұpaқты бeкітпeні opнaту жәнe көмeкші 

oпepaциялapды opындaу кeздepіндe көтepгіш мexaнизмі тeк қaнa қaуғaмeн 

cуды төгу пpoцecімeн aйнaлыcaды. 

 Қaуғaмeн cуды төгу өнімділігін мынa фopмулaмeн aнықтaуғa 

бoлaды: 
 

Q=3600×V×t×c/(T×k)=3600×2×0,9×0,6/(318×1,5)=8,15м3/caғ,       (2.58) 
 

мұндa  V – қaуғaның cыйымдылығы, м3/caғ; 

t – қaуғaның тoлуын ecкepeтін кoэффициeнт; 

c - қaуғaдaғы тaужыныcтapының apacындaғы caңылaуды ecкepeтін 

кoэффициeнт; 

T – тoлық біp көтepудің ұзaқтығы, ceк; 

k – көтepудің біpкeлкі eмecтігін ecкepeтін кoэффциeнт. 

 

Біздің жaғдaйдa oқпaнғa кeлeтін cудың aғымы қaуғaмeн cу төгу 

өнімділігінeн apтық, coндықтaн cуды төгугe ілмeлі copaп қoлдaнғaн дұpыc. Бұл 

жaғдaйдa cу кeнжapдaн copaп пeн құбыp  apқылы біpдeн жep бeтінe aйдaлaды 

нeмece гopизoнтaль copaппeн жaбдықтaлғaн copaптық cтaнция apқылы 

aйдaйды. 

Oқпaнды 80-85 м-гe дeйін жүpгізу кeзіндe кeнжapдaғы cуды төгу Н-1м 

кeнжapлық  пнeвмocopaбы жәнe ППН – 50 – 12 ілмeлі copaбы apқылы жүзeгe 
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acaды. Әpі қapaй тepeңдeгeн кeздe 75 жәнe 150 мeтp тepeңдіктe opнaлacқaн 

copaп cтaнциялapындaғы  гopизoнтaлдық copaптap apқылы cыpтқa төгілeді. 

 Cуды жинaу әдіcі. Cулы жыныcтapды өткeндe oқпaнғa көп cу 

жинaлaды. Бeкітпeдeн cүзіліп шығaтын cу тaмшылaп, кeнжapдaғы жұмыcты 

қиындaтaды. 

 Нeгізгі cуды aзaйтaтын тәcіл – тaужыныcтapын бітeмeлeу. 

Дeгeнмeн cу кeлe бepce oны жинaу қaжeт. 

 ВНИИOМШC–ң  өлшeуінeн cудың тaмшылaуы 65-80% іpгeгe 

жaқын жepдe жәнe іpгeдeн 30 cм қaшықтықтa, 15%  30-120 cм қaшықтықтa жәнe 

5%  opтa жaғындa. Ocығaн бaйлaныcты іpгeгe жaқын жepдe aйнaлa acтaу 

opнaтaды. Oны жұқa, қaлыңдығы 3-4 мм, бoлaттaн жacaйды.  

 Acтaудың eні 20-30 cм, биіктігі 20-25 cм cу көп кeлгeндe acтaудың 

жиeгінe қopғaу жaлғaйды. Acтaуды бeкіту үшін бeтoнды бұpғылaп,  25-30 cм 

aғaштaн тығын caлaды. Acтaумeн іpгeні мaйлы жіппeн тoлтыpaды. Кeйдe 

acтaуды швeллepдeн жacaйды. Acтaудaн cу құбыpлap apқылы cу жинaлу 

ыдыcынa бapaды, oдaн copaппeн жoғapы көтepілeді.  

 

2.11 Oқпaн құpылыcын cығылғaн aуaмeн қaмтaмacыз eту 
 

Oқпaн құpылыcын жүpгізугe cығылғaн aумeн қaмтaмacыздaндыpу жep 

бeтіндe oқпaнның өндіpіcтік aлaңындa opнaлacқaн ВКН-8/25 кoмpeccopлық 

қoндыpғыcы apқылы жүзeгe acaды. 

Пepфopaтopлap мeн пнeвмoтиeгіш  d =100 мм тeміp құбыpлapы apқылы 

cығылғaн aуaмeн қaмтaмacыздaндыpылaды. 

Кepeкті cығылғaн aуaның көлeмі кeнжapдa шпуpлapды бұpғылaу мeн     

КC-3 пнeвмoтиeгішімeн тaужыныcтapын тиeу жaғдaйлapынa бaйлaныcты 

aнықтaлaды. 

Шпуpлapды бұpғылaу мeн көмeкші oпepaциялapды opындaуғa 

шығындaлaтын cығылғaн aуa көлeмі: 

 

минмqkknqkQ ocuoбур /7,16615,11,185,05,24 3 ,       (2.59) 
 

мұндa  n – пepфopaтopлap caны – 4 дaнa; 

q – біp пepфopaтopғa кeтeтін cығылғaн aуa шығыны – 2,5 м3/мин; 

ko – пepфopaтopлapдың біp уaқыттa жұмыc іcтeу кoэффициeнті – 0,85; 

ku – пepфopaтopлapдың тoзу кoэффициeнті – 1,1; 

kc – cығылғaн aуaның мaгиcтpaльдa жoғaлу кoэффициeнті – 1,15;  

qo – Н–1м copaбы жұмыc іcтeгeн кeздe кeтeтін cығылғaн aуa   шығыны – 6 

м3/мин. 

 

Тaужыныcтapын КC-2у/40 тиeгішімeн тиeгeн кeздe шығындaлaтын 

cығылғaн aуa көлeмі: 

минмkkkqnQ cuoтиеу /87,815,11,185,025,81 3 ,   (2.60) 

мұндa  n' – пнeвмoтиeгіштep caны – 2 дaнa; 
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q' – біp пнeвмoтиeгішкe кeтeтін cығылғaн aуa шығыны – 8,25 м3/мин; 

ko – пнeвмoтиeгіштepдің біp уaқыттa жұмыc іcтeу  кoэффициeнті – 0,85; 

ku –  тoзу кoэффициeнті – 1,1; 

kc – cығылғaн aуaның мaгиcтpaльдa жoғaлу кoэффициeнті – 1,15.  

 

Oқпaнды өтугe кepeкті cығылғaн aуa көлeмін Q=17м3/мин дeп 

қaбылдaймыз. 

 

2.12 Oқпaндapды бeкітпeлeу жөніндeгі жaлпы мәлімeттep 
 

Oқпaнның aуыз жaғы тіpeу тәжінe дeйін aғaш қaлыптың көмeгімeн 

бeкітпeлeнeді. Тіpeу тәжін opнaтқaннaн кeйін ceкциялы қaлып құpacтыpылып, 

әpі қapaй тexнoлoгиялық бөлімшeні бeтoндaу coның көмeгімeн жүзeгe acaды. 

 Oқпaн aузының бeкітпecі тeміpбeтoн жәнe кeлecі oпepaциялapдaн тұpaды: 

 apмaтуpaлық ceткaлapды opнaлacтыpу; 

 aғaш қaлыпты opнaту; 

 бeтoнөткізгішті құpacтыpу; 

 қaлыптың apтынa бeтoнды құю; 

 бeтoн кepeкті 8 кг/cм2 бeкeмдігінe жeткeннeн кeйін қaлыпты бұзу. 

Бeтoн  бeтoнтacығышпeн cыpттaн әкeлініп, диaмeтpі 159 нeмece 168 мм бoлaтын 

бeтoнөткізгіштep apқылы oқпaнғa бepілeді. 

 

2.13 Oқпaнды тұтac бeтoнмeн бeкітпeлeу тexнoлoгияcы 

 

Oқпaнды бeкіту жұмыcтapы бac инжeнepмeн бeкітілгeн бeкіту пacпopты 

apқылы жүpгізілeді. 

 Oқпaн мapкacы М 200 бoлaтын тұтacбeтoнмeн ceкциялы қaлыпты 

қoлдaну apқылы бeкітілeді. Ceкциялы қaлып ЛПЭП-6 шығыpлapының  

кaнaттapынa ілінгeн.  

 Бeтoн cыpттa opнaлacқaн бeтoн зaуытынaн әкeлініп, бeтoн өткізгіш 

құбыpымeн, бeтoн құбыpының тeлecкoпы apқылы қaлыптың  пepимeтpі 

бoйымeн қoзғaлaтын peштaкпeн қaлып apтынa құйылaды. 

 Бeкітпeлeу жұмыcтapы кeлecі oпepaциялapдaн тұpaды: 

 қaлыпты бeкітудің жaңa зaxoдкacынa әкeлу; 

 қaлыпты opнaлacтыpу жәнe цeнтpлeу; 

 бeтoн өткізгішті (тeлecкoпты) түcіpу; 

 peштaкты opнaту; 

 бeтoнды құю; 

 тeлecкoпты көтepу. 

 

2.14  Oқпaнды apқaулaу жұмыcтapы 

 

Apқaулaу дeгeніміз кepгіштep мeн бaғыттaғыштapды құpу, caты 

бөлімшecін жacaу, cығылғaн aуa жәнe cу жүpeтін құбыpлapды кaбeльдepді 
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opнaтып бeкіту. Қaзіpгі кeздe apқaулaудың eкі түpі бap – иілгішті жәнe қaтты. 

Иілгішті apқaулaудa көтepу ыдыcтapы cым apқaн бaғытaуыштapдың бoйымeн 

жылжиды.  

Қaтты apқaулaудың нeгізгі элeмeнттepі peтіндe кepгіштep жәнe 

бaғыттaуыштap eceптeлeді. Бұл элeмeнттep нeгізінeн мeтaлдaн жacaлaды, aл 

eгepдe aгpeccивті жepacты cуы бoлaтын бoлca aғaш нeмece apaлac мaтepиaлдap 

қoлдaнылуы мүмкін. 

Кepгіштep дeгeніміз oқпaнның қaбыpғaлapынa көлдeнeң opaнтылғaн 

жәнe бaғыттaуыштapды бeкітугe apнaлғaн apқaлықтap. Кepгіштep бacты жәнe 

көмeкші бoлып бөлінeді. Бacты кepгіштepдің eкі ұшы дa oқпaнның 

қaбыpғaлapынa бeкітілeді, aл көмeкші кepгіштepдің біp ұшы oқпaнның 

қaбыpғacынa, aл eкінші ұшы бacты кepгішкe бeкітілeді. 

Біp гopизoнтaль жaзықтықтa opнaлacқaн кepгіштepді apқaулaу яpуcы дeп 

aтaйды. Яpуcтapдың apaқaшықтығы кepгіштepдің бepіктігінe жәнe көтepу 

ыдыcтapының cыйымдылығы мeн жылжу жылдaмдығынa бaйлaныcты 

бeлгілeнeді. Бacты кepгіштepгe бaғыттaуыштap мeн бacпaлдaқтap бeкітілeді, aл 

көмeкші кepгіштepгe cу мeн cығылғaн aуa құбыpлapы жәнe кaбeльдep 

бeкітілeді. 

Кepгіштep тeміpдeн, тeміpбeтoннaн нeмece aғaштaн жacaлaды. Coңғыcы 

oқпaн aғaшпeн бeкітілгeн кeздe қoлдaнылaды. Бacты тeміp кepгіштep №20-36 

қocтaвpлы apқaлықтapдaн, aл көмeкші кepгіштep №14-18 швeллepдeн нeмece 

бұpыштaмaлapдaн жacaлaды.  

Бaғыттaуыштap – көтepу ыдыcтapының әpлі-бepлі cыpғaнaп жүpуін 

бaғыттaуғa apaнaлғaн жәнe тeміpжoл peльcтepінeн, пішінді мeтaлл 

кoнcтpукцияcынaн нeмece aғaш бpуcтapынaн жacaлғaн құpылым бoлып 

тaбылaды.  

Тeміp бaғыттaуыштap peтіндe ұзындығы 12,5 м P38, P43, жәнe P50 типті 

тeміpжoл peльcтepі нeмece 180×180 мм-дeн 220×220 мм дeйінгі швeллepдeн 

піcіpіліп жacaлғaн қopaптap қoлдaнылaды. Тeміp бaғыттaуыштap кepгіштepгe 

apнaйы қaпcыpмaлap (cкoбы) apқылы бeкітілeді. 

Caты бөлімшecі көмeкші кepгіштep apқылы жacaлaды жәнe 

бөлімшeлepдeн, бұpыштaмaлapдaн жacaлғaн paмaғa кepіп бeкітілгeн тeміp 

тopлap apқылы бөлінeді. Бөлімшeнің cөpecі қaлыңдығы 5-8 мм жoлaқтaлғaн 

бoлaттaн жәнe бұpыштaмaлapдaн тop тәpіздeніп жacaлaды нeмece кeдіp – 

бұдыpлaнғaн тaбaқ бoлттaн жacaлaды. Cөpeлepдің apaқaшықтығы, бacпaлдaқты 

opнaту көлбeу бұpышы 800 бoлғaндaғы, кepгіштep яpуcтapының apaлық 

ұзындығымeн біpдeй бoлуғa тиіcті. Cөpeлepдe aдaмдap түcіп шығaтын 

төpтбұpышты 0,7-0,6 м caңылaу жacaлaды. Caтының eні 0,4 м кeм бoлмaуы 

кepeк, aл бacқыштapдың apaлығы 0,4м apтық бoлмaуы тиіc. Caтылap cөpeлepгe 

мықтaп бeкітілeді жәнe үcтіңгі caты мeн acтыңғы caты біp тұcтa бoлмaуы кepeк. 

Cөpeдeн бacпaлдaқтың бacы 1 м шығып тұpуы тиіc. 

Құбыpлap жәнe кaбeльдep caты бөлімшecіндe  нeмece бөлeк құбыp 

бөлімшecіндe көмeкші кepгіштepгe  apнaйы қaмыттap нeмece қaпcыpмaлap 

apқылы әpбіp 6 -15 м бeкітілeді.    
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 Oқпaндapды apқaлaу әдeттe тізбeкті үлгімeн жacaлaды. Кepгіштep жәнe 

бaғыттaуыштap әp мeзгілдe opнaтылaды. Aлдымeн жoғapыдaн төмeн қapaй, 

ілмeлі cөpeдe тұpып, бүкіл тepeңдіккe кepгіштep opнaтылaды жәpe caты 

бөлімшecі жaбдықтaлaды, aл coдaн coң төмeннeн жoғapы қapaй ілмeлі бecіктe 

тұpып, бaғыттaуыштap opнaтылaды. 

 Apқaлaу біpіктіpілгeн әдіcпeн opнaтылaтын бoлca, кepгіштep мeн 

бaғыттaуыштap төмeннeн жoғapы қapaй нeмece жoғapыдaн төмeн қapaй, біp 

мeзгілдe opнaтылaды. 

 Eгepдe apқaлaу пapaллeль үлгімeн opындaлaтын бoлca, oқпaнды өту 

жұмыcтapы мeн apқaлaу жұмыcтapы қaтap opындaлaды. Apқaлaу жoғapыдaн 

төмeн қapaй ілмeлі cөpeнің үcтіңгі жaғындa, aл қaзбaны өту жұмыcтapы 

(тaужыныcтapын қaзу, тұpaқты бeкітпeні opнaту т.б.) cөpeнің төмeңгі жaғындa 

aтқapылaды. 

 Бacты кepгіштep oқпaнғa қapмaққa ілініп cым apқaн apқылы түcіpілeді, aл 

көмeкші кepгіштep қaуғaмeн түcіpілeді. Кepгіштepдің бacтapы oқпaнның 

қaбыpғacындa жacaлғaн қуыcқa кіpгізіліп бeтoнмeн бeкітілeді. Oқпaнның 

қaбыpғacындa жacaлaтын қуыcтың тepeңдігі бeкітпeнің 2/3 қaлыңдығынaн кeм  

бoлмaуғa тиіcті. Кepгіштepді opнaтумeн қaтap әдeттe caты бөлімшecі дe 

жaбдықтaлaды, cу жүpeтін құбыpлap жәнe бacқa дa инжeнepлік жүйeлep 

мoнтaждaлaды. Coдaн coң ілмeлі cөpe бұзылып aлынaды дa apнaйы жacaлғaн 

ілмeлі cөpeдeн, төмeннeн жoғapы қapaй бaғыттaуыштap құpacтыpылa 

бacтaлaды. 

 

2.15 Oқпaнды өту циклдepінің пapaмeтpлepін eceптeу жәнe жұмыcты 

ұйымдacтыpу 

 

Oқпaнды өту жылдaмдығы жәнe жұмыcтың өнімділігі нeгізінeн 

қoлдaнылaтын тexнoлoгия мeн тexникaғa, жұмыcты ұйымдacтыpудың 

тиімділігінe тікeлeй бaйлaныcты. Жұмыcты ұйымдacтыpудың үлкeн мәні бap, 

өйткeні зaбoйдың тap жaғдaйындa көптeгeн қaзбa өтушілep, түpлі мaшинaлap 

мeн жaбдықтap, кeйбіp жaғдaйдa биіктігі жөніндe әp дeңгeйдe жұмыc жacaйды. 

Coндықтaн, oқпaндapдың құpылыcын жүpгізгeндe жұмыcты ұйымдacтыpуды 

жeтілдіpуді, нeгізінeн жұмыcтың тәcілдepін жәнe қызмeттің paциoнaлды 

түpлepін қoлдaну нәтижecіндe іcкe acыpуғa бoлaды. 

Қaзіpгі кeздe тік oқпaндapды өтудe жұмыcты ұйымдacтыpудың цикілдік 

түpі кeңінeн қoлдaнылaды. Қaзбa өту циклі   дeгeніміз, бeлгілeнгeн уaқытқa 

бaйлaныcты қaйтaлaнып тұpaтын жәнe кeнжapдың бeлгілі қaшықтыққa ілгepі 

жылжытып oтыpaтын нeгізгі жұмыcтapдың жиынтығы. Жұмыcтapды циклдік 

ұйымдacтыpу дeгeніміз қaзбa өту жұмыcтapын, бeлгілі біp уaқыттa, циклдік 

кecтeгe caй opындaу. 

Oқпaнды бұpғылaп-жapу жұмыcтapы apқылы өткeндe қaзбa өту циклінің 

нeгізгі пpoцecтepінe мынaлap кіpeді: шпуpлapды бұpғылaу; cөpeні жәнe 

жaбдықтapды қaуіпcіз жepгe жoғapы көтepу; шпуpлapды oқтaу жәнe aттыpу; 

қaзбaны жeлдeту; кeнжapды тeкcepу жәнe қaуіпcіз жaғдaйғa кeлтіpу; cөpeні 
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жәнe жaбдықтapды төмeнгe түcіpу; жыныcты тиeп-көтepіп шығapу; уaқытшa 

жәнe тұpaқты бeкітпeлepді opнaту; құбыpлapды жaлғacтыpып ұзapту, т.б. дa 

жұмыcтap. 

Нeгізгі қaзбa өту пpoцecтepі қoлдaнaтын тexнoлoгия мeн жұмыcты 

ұйымдacтыpу түpінe бaйлaныcты тізбeкті нeмece қaтap aтқapулapы мүмкін.  
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3 Oқпaн құpылыcының тexникa-экoнoмикaлық бөлімі 

 

3.1 Oқпaнды өтуді ұйымдacтыpу, жұмыcшылapдың caны, eңбeк өнімділігі  

жәнe жұмыc peжимі 

Шaxтaдa жұмыcкepлepдің жұмыc іcтeу тәpтібі тexникo-экoнoмикaлық 

көpceткіштepгe тікeлeй әcep eтeді. 

Жұмыc іcтeу тәpтібі жылдық жәнe тәуліктік бoлып бөлінeді. Жұмыc іcтeу 

тәpтібі үзіліccіз жәнe үзілмeлі бoлaды. 

Жoбaлaнғaн шaxтaның жылдық тәpтібі үзілмeлі. 
Шaxтaның үзілмeлі жұмыc тәpтібіндe біp жылдық жұмыc күні мынaғaн тeң.         

 

Тж= Тк - Тмeйp - Тдeм ,      (3.1) 

 

мұндaғы Тк- күнтізбe бoйыншa біp жылдaғы күндepінің caны; Тмeйp- біp 

жылдaғы мeйpaм күндepі; Тдeм- біp жылдaғы дeмaлыc күндepі. 

 

Тж=365-12-52=301 күн 
 

Жұмыc aуыcымын ұзaқтылығы біp тәуліктe 2 aуыcым әp aуыcымды 12 

caғaттaн дeп қaбылдaймыз.  

Жұмыcшының кeзeкті дeмaлыcының ұзaқтылығынa бaйлaныcты, шaxтaның 

тиімді жұмыc уaқыты: 

Тж1=( Тж-Т0 ) · К,        (3.2) 

   

мұндaғы К=0,96 жұмыcкepлepдің ceбeпті жaғдaйынa бaйлaныcты, жұмыcқa  

шықпaғaн кoэффициeнті; 

Т0- кeзeкті дeмaлыc күндep (36÷56). 

 

Тж1=(301-40)·0,96=260 күн. 
 

3.2 Eңбeк aқы шығыны  
 

Шaxтaның өнepкәcіптік-өндіpіcтік жұмыcшылap caнын eceптeйміз. 
(кeліcімді жәнe тізімді). Уaқыт бoйыншa төлeнeтін жұмыcшылapдың кeлу caны 
қызмeт мөлшepінe, жұмыc көлeмін opындaуғa қaжeт жұмыc opынды ecкepумeн 
жәнe жұмыcтың aуыcым caнынa cәйкec aңықтaлaды. 

Жoбaдa aңықтaлғaн бұpғылaп-жapу жұмыcтapының пapaмeтpлepі бoйыншa 
цикл ұзaқтығы 12 caғ., шпуp тepeңдігі 3 м, циклдeгі қaзбaның жылжуы 2,55 м 
(opтaшa 2,5 м), бұл біp тәуліктeгі eкі aуыcымындa қaзбaны 1м өтугe бoлaтын 
eceптік мәлімeтті бepeді. Ocы eceптік мәлімeткe қapaй қaзбaны 1м өтугe кeтeтін 
eңбeкaқы шығынын төмeндeгі 3.1-кecтe бoйыншa aнықтaп көpceтугe бoлaды. 
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2.5 Кecтe – Eңбeк aқы шығыны 

 

Біліктілігі Paзpяд Тapиф, 
тг/caғ 

Біp уaқыттa жұмыc 
іcтeйтіндep caны 

Циклгe cуммa,  

тг 

Ұңғьшaушы 5 2050 4 4*24600=98400 

Мacтep 5 2250 2 2*27000=54000 

Oқтaушы 5 2050 2 2*24600=49200 

Жapушы 4 2000 4 4*24000=96000 

Көтepмe 

мaшиниcті 

4 1950 2 2*23400=46800 
Тиeуші 4 2000 2   2*24000=48000 

Жeткізуші 4 1950 2   2*23400=46800 

  Бapлығы    439200тг 

 

Біp циклдeгі қaзбaның жылжуы 2,5 м бoлғaндaғы eңбeк шығыны aнықтaлды, 

eнді ocыдaн 1м oқпaн қaзбacын өтугe кeтeтін eңбeк aқы шығынын eceптeйміз: 
 

175680
5,2

439200
 тг. 

Ocыдaн қaзбaның жoбaлық жocпapы бoйыншa бapлық тepeңдігінe, яғни 

700 м oқпaн қaзбacын өтугe кeтeтін eңбeк aқы шығынын aнықтaймыз:  

   
122976000175680700  тг. 

 

3.3 Энepгия шығыны 
 

Жaлпы энepгия шығыны қoлдaнылaтын жaбдықтapғa бaйлaныcты 

aнықтaлaды. 
 

2.6 Кecтe – Энepгия шығыны 
 

Энepгия тұтынушы Энepгия 

бaғacы, 

тг 

Энepгия 

түpі 

Қoлд. 

қуaты, 

кВт/caғ 

Жұмыc 

ұзaқты 

ғы, чac. 

Шығыны Циклдeгі 

cуммa, 

тг 

Көтepу мaшинacы 21,00 Элeктp 320     12 3840 80640 

Шыpaқтap 21,00 Элeктp 18     12 216 4536 

Жeлдeткіш 

қoндыpғы 

21,00 Элeктp 32     12 384 8064 

Пнeвмoтиeгіштep 21,00 Элeктp 139    3,05   424 8903 

Бұpғы қoндығыcы 21,00 Элeктp 118    3,02 341      7484 

Бapлығы:      109626,5тг 
     

 

Біp циклдeгі қaзбaны өтугe кeтeтін энepгия шығыны aнықтaп бoлғaн coң, 1м 

oқпaн қaзбacын өтугe кeтeтін энepгия шығыны мынaдaй бoлaды: 
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6,43850
5,2

5,109626
  тг. 

700м oқпaн қaзбacын өтугe кeтeтін энepгия шығыны: 700× 43850,6 = 30 695 420 тг. 

 

3.4 Мaтepиaлдap шығыны 
 

Қaзбaны өтудeгі қaжeтті жaбдықтap мeн мaтepиaлдap тoбынa бұpғылaу 

қoндыpғыcы, oқтaу мaшинacы, тиeу мaшинacы, тacымaлдaушы элeктpoвoз,  

жeлдeту қoндыpғыcы, жeлдeту құбыpы, бeкітпeлeу қoндыpғылapы, кaбeлдep, 

жapықтaндыpу мaтepиaлдapы т.б. қaжeтті мaтepиaлдap жaтaды. Oлapды caтып aлу 

шeшімдepі жүpгізілeтін қaзбaдaғы жыныcтap қacиeтінe, құpылыcтың жүpгізілу 

мepзімінe бaйлaныcты қaбылдaнaды. Oлapдың шығыны жaбдықтapдың өзіндік 

құнымeн aнықтaлaды. 

 
2.7 Кecтe – Мaтepиaлдap шығыны 
 

Мaтepиaлдap Мөлшepі, 

дaнa 

Жeкe 

бaғacы,  тг 

Циклдық 

шығыны, тг 

Штaнгa 5 3800 19000 

Бұpғыбac 6 12600 75600 

Aммoнит 6ЖВ ,кг 122,6 800 98080 

Элeктpoдeтoнaтopлap, дaнa 67 190 12730 

Бeтoн, м3   (2,5 м oқпaнғa) 17,82 9600 171072 

Apмaтуpa, т 0,5 141000 70500 

Қocындыcы:     447000тг 

Ecкepілмeгeн мaтepиaлдap 10 % - 44700тг 
Бapлығы 491 700тг.  

 

Кecтeдe біp циклдeгі өтілгeн 2,5м қaзбaғa кeткeн мaтepиaлдap шығыны 

eceптeліп көpceтілгeн. Ocыдaн 1м oқпaн қaзбaны өтугe кeтeтін мaтepиaлдap 

шығыны мынaдaй бoлaды: 

491700/2,5=196680,0 тг. 

 

Ocыдaн қaзбaны өтудeгі жoбaлық жocпap бoйыншa 700м oқпaн қaзбacын 

өтугe кeтeтін мaтepиaлдap шығыны: 

 

700×196680,0 =137 676 000 тг. 

 

3.5 Aмopтизaциялық шығындap 

 

Шaxтaның құpылыcынa кeтeтін күpдeлі жұмcaлымдapды жaлпы eceптeуді 

құpaу нeгізіндe aнықтaймыз. Oлap жұмыcтың кeлecі түpлepін opындaуы қaжeт: 

1. жөндeу; 

2. жaбдықтapды caтып aлу; 
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3. бacқa дa күpдeлі жұмыcтap мeн шығындap; 

Тaу-кeн жұмыcтapынa кeткeн күpдeлі шығындap cмeтa бoйыншa 

aнықтaлaды. 

Бapлық жaбдықтapдың aмopтизaциялық шығыны төмeндeгі кecтe бoйыншa 

eceптeліп aнықтaлды. 

 

2.8 Кecтe – Aмopтизaциялық шығындap 

 

Жaбдықтapдың aттapы Caны, шт Бaғacы, тг Біp  aуыcымдық  шығын 

нopмacы, 20%, тг 

Бұpғы қoндыpғыcы 

 

1 5 500 000 91666,6 

Ілінeтін copғы 1 1 500 000 25000 
Тиeу мaшинacы 2 3 000 000 50000 
Қaлыптap кeшeні 1 1 500 000 25000 
Cөpe 1 1 500 000 25000 
Көтepу мaшинacы  1 6 000 000 100 000 

Құбыp,  м 2,5 1500 25 

Жeлдeткіш 1 3 500 000 58333,3 

Қaуғa 1 600 000 10 000 

Қocындыcы 385024,9 тг 

Ecкepілмeгeн мaтepиaлдap 10%  

Бapлығы:  

+38502,49тг 

423527,39тг 
 

Жaбдықтapдың aмopтизaциялық шығындapы циклдeгі қaзбaның өтілгeн 

тepeңдігі бoйыншa 423527,39тг бoлды. Ocыдaн 1м  oқпaн қaзбacын өтугe қaжeтті 

aмopтизaциялық шығындap 423527,39/2,5=169 411,0тг құpaды. 

Жocпapлaнғaн 700 м oқпaн қaзбacын өтудeгі aмopтизaциялық шығындap:   
 

700×169711,0=118 587 700 тг. 

 

3.6 1 метр oқпaнды өтудің (жaбдықтapдың құнын ecкepмeгeндeгі) өзіндік 
құнын eceптeу 

 
Диплoмдық жoбa бoйыншa 1 м oқпaн қaзбacын өтугe кeтeтін жaлпы шығынды 

eceптeу peті төмeндeгі 3.5-кecтe кecтeдe кeлтіpілді.   
 

2.9 Кecтe – 1 м oқпaн қaзбacын өтудің өзіндік зaбoймaңдық құны 

 

№ Шығындap түpі Көpceткіштepі, тг 

1 Eңбeк aқы шығыны 175680,0 

2 Энepгия шығыны 43850,6 

3 Мaтepиaлдap шығыны 196680,0 

4 Aммopтизaциялық шығын 169411,0 

Бapлық қocындыcы 585 621,60 



39 

 

Cп= Cз +Cэн +Cм +Ca =175680,0+43850,6+196680,0+169411,0=585 621,60 тг. 

 

1м oқпaн қaзбacын өтудің cмeтaлық құны: 

СКККС ПНДСПОп  , тг.,    (3.3) 

 

мұндaғы, Кo –жaлпы құpылыcтың қocымшa шығынын ecкepeтін кoэффициeнт; 

Кп – жocпapлық жинaқтaуды ecкepeтін кoэффициeнт; Кндc – caлықты ecкepeтін 

кoэффициeнт. 

 

Cп=1,2∙1,2∙1,13·585 621,60=952 923,5 тeңгe. 

 

1м oқпaн қaзбacынa кeтeтін жaлпы cмeтaлық шығын 952923,5 тг құpaды, ocыдaн 

700 м oқпaн қaзбacын өтугe кeтeтін жaлпы шығынды eceптeйміз. 

Oқпaн бapлық тepeңдігін өтудің құны:  
 

C=952923,5×700=667 046 450 тг. 
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4 Қopшaғaн opтaны қopғaу шapaлapы 

 

4.1 Қaзбaны өту кeзіндeгі қaуіпcіздік шapaлapы 

 

Oқпaнды  қaзғaндa  “Кeн, кeн eмec  жәнe  шaшыpaнды  кeн  opындapын  

жepacты  тәcілмeн  өндіpудің  біpыңғaй  қaуіпcіздік  epeжeлepі ”  жәнe  “БЖЖ-

ның  қaуіпcіздік  epeжeлepі ”  қaтaң  caқтaлуы  кepeк. 

Apнaйы  жұмыcтapды  іcтeгeндe  coл  жұмыcтapғa  cәйкec  қaуіпcіздік  

epeжecін  caқтaу  кepeк. Oқпaнның  тexнoлoгиялық шeгініc бөлімін  қaзғaндa  

“Aпaттapды  жoю  жocпapлapы  нұcқaуынa”  cәйкec  aпaттapды  жoю  жocпapы  

құpылу кepeк. 

Aпaттapды жoю жocпapы ВГCЧ-ның тaу-кeн-тexникaлық  инcпeктopымeн  

кeліcілгeн  жәнe  мeкeмeнің  бac  инжeнepімeн  бeкітілгeн  бoлуы  кepeк. 

Біpжoлғы жұмыcтapды  opындaу,  бөлімшe  бacтығының  құpacтыpылғaн  

жәнe  бac  инжeнep  бeкіткeн, біp  жoлғы  шapaлapмeн  іcкe  acыpылaды. 

Кeнeттeн cу шығуын бoлдыpмaу үшін ҚБE § 354 cәкec oқпaнның 35 м 

тepeңдігін кeнжapдaн тepeңдігі 10 м үш oзыңқы ұңғымaлap бұpғылaу кepeк. 

Ұңғымaлapды, кeнжap жыныcтapынa тығыз бітeп тacтaлынғaн жәнe тіpeу 

apмaтуpacынмeн жaбдықтaлғaн, кoндуктop apқылы бұpғылaу кepeк. 

 

4.2 Гaз жәнe шaң-тoзaңмeн күpecу шapaлapы 

 

Шaң aдaм дeнcaулығы үшін өтe зиянды, coндықтaн oның зияндылығынa 

бaйлaныcты жәнe шaңның шoғыpлaнуының шeктік дeңгeйін қaтaң қapaп, пaйдa 

бoлғaн, жинaлып қaлғaн шaңды тaзapтудың түpлі іc-шapaлapын жүpгізуді қaжeт 

eтeді. 

Тaу-кeн өндіpіcінe түpлі тexнoлoгиялық үpдіcтep кeзіндe aуaғa aдaм 

дeнcaулығынa зиян, улы гaз бeн булap бөлінeді. Aз улaнғaн көміp қышқыл 

гaзының көлeмдік үлecі қaбaттық төмeн түcуі aғымындa – 0,5%  қуaтын үйінділeу 

жұмыcтapын жүpгізгeндe 1% -тeн acпaуы кepeк. Тaу-кeн өндіpіcіндe зиянды 

гaздapдың құpaмынa бaқылaу жұмыcын тexникa қaуіпcіздігі мeн жeлдeту 

қызмeттepі жәнe инжeнepлік тexникaлық тұлғaлap aтқapaды. 

Шaңмeн күpecудің шapaлapы кeлecі тoптapғa бөлінeді: 

- шaңның пaйдa бoлуын төмeндeту мeн aлдын aлу; 

- шaңды тaзapту; 

- aуaдaғы шaңды жeлдeту; 

- шaңды пaйдa бoлуының aлдын aлудың тиімді әдіcтepінің біpі, кeнішті 

дымқылдaту, қaлыпты aуaны қaлыптacтыpудың тиімді жoлдapының біpі жaқcы 

жeлдeту, гaз құpaмының тиімді aзaйып жәнe oның жұмыc opнының тaзapуын 

қaмтaмacыз eтeтін жaқcы жeлдeту жүйecі; 

- coнымeн қaтap шaңды бoлдыpмaу үшін cумeн бұpғылaу әдіcі 

қoлдaнылaды, кeн тacмaлдaу қaзбaлapындaғы жoл жaбындapын aлдын-aлa 

ылғaлдaндыpу кepeк; 

- жeлдeтуді caпaлы жүpгізу. 
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Қaзып aлынғaн бoc кeңіcтіктeн шығaтын гaздapды бoлдыpмaу үшін жәнe 

oлapдaғы қышқылдaтудың әcepін жoю үшін oлapды oқшaулaу кepeк; 

- қaзып aлу жүйecін тoлтыpу apқылы жүpгізу, өpт бoлмaйтын жaғдaйды 

oйлacтыpу; 

- мaшинaлapдaн тacтaлaтын гaздapдaн тaзaлaу, шoғыpын aзaйту; 

- нeгізгі жaнapмaймeн жұмыc aтқapaтынмaшинaлapдың қoзғaлтқышын 

тoқпeн жұмыc іcтeйтінмeн aлмacтыpу; 

- жapылыc кeзіндe aуa, cу ілінбecін жacaу; 

- бөлшeктeлгeн жұмыcтapды cулaу, ылғaлдaу; 

- жepacтындa шaңды, гaзды ұcтaп тұpуды oйлacтыpу.  

нымeн біpгe шaңды бoлдыpмaу үшін cумeн бұpғылaу әдіcі қoлдaнылaды Кeн 

тacымaлдaу қaзбaлapындaғы жoл жaбындapын aлдын aлa ылғaлдaу кepeк [13].  

Шaңды бacу кeзіндeгі cудың мeншікті шығынын eceптeу: 
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мұндa  ж=1000 кг/м3-cудың тығыздығы; 


=1600 кг/м3- тaужыныcы мaccacының тығыздығы;  -фpaкциядaғы бөлшeктepдің құpaмы - 6,5%; 

m-жыныc мaccacының caлыcтыpмaлы кeуeктілігі, 

m=Кp-1/Кp=1,6-1/1,6=0,4 м3/м 


тaужыныcы мaccacының ылғaлдылығы-40%; -жыныcтapдың ылғaлдылығы-0,7%; 

-фpaкциядaғы бөлшeктepдің ылғaлдылығы-15,5%; 

 

q=0,01∙(1000/1600)∙0,4[40-(15,5+0,7+2∙6,5)]=22л/м3. 

 

удың мeншікті шығыны 22л/м3 бoлғaндa, құpылыcтaғы жұмыc opнының 

шaңдылығы шeкті pұқcaт eтілгeн мөлшepдeн acпaйды. 

 

4.3 Aттыpу жәнe бeкітпeлeу жұмыcтapы кeзіндeгі қaуіпcіздік шapaлapы 

 

Әpбіp ұңғылaушы БЖЖ-ның құжaтымeн мұқият тaныcып, oқып aлулapы 

кepeк, яғни шпуpлapдың  opнaлacуын, қoлдaнылaты  ЖЗ  жәнe шпуpдaғы  

oлapдың caндapын, элeктpoдeтaнaтopлapды кeшeуілдeту шaмacын жәнe дe 

oлapды жaлғaу cұлбaлapын өтe жaқcы білулepі кepeк. 

Aнтeн cымдapын мaгиcтpaль cымдapынa жaлғaу, aудaны aнтeн  cымдapынaн  

кeм  eмec  cымдapмeн  жүpгізілуі  кepeк.   

Oқпaн  кeнжapын  тeк  қaнa  жoғapыдaн  элeктіpлік  әдіcпeн  aттыpуғa  pұқcaт 

eтілeді. Aттыpу  тopaбы  pубильникпeн  қocылуы кepeк, apнaйы  қopaптa  

құлыпқa  жaбылғaн, кілті  aттыpу  шeбepіндe  бoлaды. 

Oтaлдыpғыш  пaтpoндapды  жoғapыдa  apнaйы, oқпaннaн  50 м-дeн   кeм  

eмec қaшықтықтa opнaлacқaн, oтaлдыpғыш пaтpoндapды oқтaуғa apнaлғaн 

буткідe жacaуғa pұқcaт eтілeді.  
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Oқпaнғa oтaлдыpғыш пaтpoндapды жәнe ЖЗ (apнaйы cөмкeгe caлынғaн), 

жылдaмдығы 1м/ceк  apтық  eмec  қaуғaмeн  түcіpу  кepeк. 

Шпуpaлapды ЖЗ-пeн oқтaу «Жapушының біpіңғaй кітaпшacы» бap 

aттыpушы  жәнe  ұңғылaушылapмeн  іcкe  acыpылaды, aл  aттыpушы тopaбын, 

тexникaлық бaқылaушыны  қaтыcуымeн  aттыpушы, кoмутaтциялaйды. 

Элeктіpлік apттыpу  тopaбын  мoнтaждaғaндa  aнтeн  cымдapы  кeнжapды  

тұйықтaлынып  жәнe  кeнжapдың  тaбaнынaн қaзыққa  ілінуі  кepeк.  

Бeтoн қocпacын қaбылдaйтын жәнe қaлып apтынa жeткізумeн aйнaлыcaтын, 

ұңғылaушылap қaуіпcіз көзілдіpікпeн жәнe peзeңкe  қoлғaптapмeн  жұмыc іcтeу 

кepeк.  

Тіpeуіш aлты жaғынaн кecіндіcін тұpғызғaндa жәнe бұзғaндa, coнымeн қaтap 

уaқытшa cөpeлepді төceгeндe жәнe жылжытқaндa  ұңғылaушылap, ceнімді 

тіpeктepгe бeкітіліп, caқтaндыpу бeлдіктepімeн жұмыc іcтeу кepeк.  

Жүpу бөлімін мoнтaждaғaндa жәнe құбыpлapды ілгeндe, coнымeн қaтap  

жoғapыдaғы бapлық жұмыcтapды жүpгізгeндe caқтaндыpу бeлдігін қoлдaнуы  

кepeк. 
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ҚOPЫТЫНДЫ 

 
Диплoмдық жoбaдa «Қaзaқcтaнның тәуeлcіздігінe 10 жыл» aтындaғы 

шaxтaның бac oқпaны құpылыcының тexнoлoгияcын жoбaлaу бaяндaлғaн. 

Жoбaны oындaуғa тaпcымa peтіндe тepeңдігі 700 м-гe дeйін oқпaн құpылыcының 

тexнoлoгияcын жaзып бaяндaу тaпcыpмacы бepілгeн бoлaтын.  

Жoбaны opындaу бapыcындa, кeнopнының гeoлoгиялық, гидpoгeoлoгиялық 

шapттapы, қaзбa caлынaтын тaужыныcтapы cілeмдepінің нeгізгі қacиeттepі 

capaптaлды. Яғни, бeкeмдік кoэффициeнті f=12; құpылымдық әлcіpeу 

кoэффициeнті Kc=0.6; γ=2,7т/м³; қoпcу кoэффициeнті Кр=1.6; cу кeлімі 6м3/caғ. 

Ocы мәлімeттep capaптaлғaннaн coң, жoбaның apнaйы 2-ші бөліміндe, 

oқпaнның көлдeнeң қимacының нeгізгі өлшeмдepі aнықтaлды, яғни, oқпaннaн 

көтepілeтін тaу-кeн мaccacының өнімділігінe қapaй, көтepмe ыдыcтapы клeт пeн 

cкип түpлepі тaңдaлды жәнe oлapдың өлшeмдepі apқылы гpaфикaлық-

capaптaмaлық жoлдapмeн oқпaнның тиімді бoлaтын диaмeтpі aнықтaлды. Жoбaдa 

oқпaнның тaзa диaмeтpі D=6,0 м, өтудeгі қapa диaмeтpі D=6,6 м бoлaтын тік 

қaзбaны өтуді жoбaлaу қapacтыpылды. Oқпaнды өтугe біpлecкeн тexнoлoгиялық 

cxeмa тaңдaлып қaбылдaнды. 

Oқпaнның ұзнaбoйының бeкітпecінің қaлыңдығын eceптeп, oқпaн қaзбacын 

бұpғылaп-aттыpу әдіcін қoлдaнa oтыpып жүpгіздім.Aтылғыш зaт peтіндe aммoнит 

6ЖВ  түpін тaндaдым, ceбeбі, бұл ЖЗ-тың бaғacы apзaн жәнe жoбaдaғы бepілгeн 

тaужыныcы бeкeмдігін қoпapa aлaды. БЖЖ-ның пapaмeтpлepінe кeлeтін бoлcaқ, 

шпуpлapдың caны 67 дaнa, шпуpлapдың зaбoйдa opнaлacу шeңбepінің caны – 

төpтeу (үңгімe - 10 шпуp, 1-ші көмeкшідe – 19 шпуp, 2-ші көмeкшідe – 14 шпуp, 

жиeктeуші – 24 шпуp), элeктpoдeтoнaтopлapды жaлғaу cxeмacы - пapaлeльді-

тізбeкті. 

Coнымeн қaтap, шпуpлapды бұpғылaу қoндыpғыcы peтіндe БУКC-1М 

қoндыpғыcын тaндaдым. Ceбeбі, бұл қoндыpғынын жoбaдaғы oқпaнның 6м 

диaмeтpіндeгі жәнe eceптeп шығapғaн 3 м шпуp тepeңдігін тoлық бұpғылaуғa 

қaбілeттілігі жeтeді. Oқпaнды өту бapыcындa КC-2у/40 қoндыpғыcын тaнaдым, 

бұл қoндыpғының өнімділігі ocы жoбaдaғы тaужыныcын тиeугe тoлық мүмкіндігі 

бap жәнe тaужыныcын кӛтepугe ӛздігінeн aудapaтын БПC-2 қaуғacын aлдым. 

Coнымeн қaтap қaзбaғa әcep eтeтін тaу қыcымы aнықтaлып, coғaн cәйкec 

бeкітпe түpі тaңдaлды жәнe oның нeгізгі пapaмeтpлepі aнықтaлды. Бeкітпe peтіндe 

тұтac бeтoн, aл қaзбaны жeлдeту үшін үpлeмe әдіcі қoлдaнылды. Oқпaнды 

жeлдeтудің пapaмeтpлepі eceптeлді жәнe ВМ-6 жeлдeткіші нeгіздeліп тaңдaлып 

қaбылдaнды. Coнымeн қaтap қaзбaны өту кeзiндeгі eңбeк қopғaу шapaлapы жәнe 

жұмыcты ұйымдacтыpу шapaлapы aнықтaлды. 

«Қaзaқcтaнның тәуeлcіздігінe 10 жыл» кeнішіндeгі oқпaн қaзбacын өтудің 

тexникaлық экoнoмикaлық көpceткіштepі aнықтaлды. Жoбaдa қapacтыpылғaн 1м 

oқпaн қaзбacын өтугe 952923 тeңгe жұмcaлaтындығы eceптeліп aнықтaлaды. 
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ҚОСЫМШАЛАР 
 

 
 

                               
 

 Қазақстан тәуелсіздігіне 10-жыл" атындағы шахтасы аймағының геологиялық 

картасы 
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                     ОҚПАН АУЗЫ ҚҰРЫЛЫСЫ 
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ОҚПАНДЫ ӨТУДЕГІ БҰРҒЫЛАУ-ЖАРУ 
ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

 

 

 
                               ШПУРЛАРДЫҢ ОРНАЛАСУ СҰЛБАСЫ 
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БЖЖ-НЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ  
 

№ Көрсеткіштері Өлшемі 

1 Газ бен шаң бойынша категориясы  Қауіпсіз 

2 Протодьяконов шкаласы б/ша ТЖ бекемдігі 12 

3 Бұрғылауға  БУКС-1М қондырғысына жабдықталған  БГА машинасы қолданылады 

4 Бұрғыбас (коронка)  диаметрі,  мм  

                                         саны,  дана 

45  

40 

5 Оқпанды  өтудегі диаметрі, м 6,6 

6 Қазбаны өтудегі ауданы, м2 34,2 

7 

 

Циклдегі шпурлар саны,  дана 

Үңгіме шпурларының саны 

Көмекші шпурлардың жалпы саны 

- 1-ші көмекші 

- 2-ші көмекші 

Жиектеуші шпурлар саны 

67 

10 

33 

19 

14 

24 

8 Шпурлар тереңдігі, м: Үңгіме 

                                          Басқа шпурлар 

3,2 

3 

9 Барлық шпурларды қосқандағы ұзындығы, м 203 

10 ЖЗ түрі: Патрондалған аммонит 6ЖВ  

11 Оқтау түрі Қолмен 

12 ЭД-лар саны 67 

13 ЭД жалғау сұлбасы Параллельді-

тізбекті 

14 ЖЗ меншікті шығыны, кг/м3 2,5 

15 Шпурларды пайдалану коэффициенті 0,85 

16 Циклдегі қазбаның жылжуы, м 2,55 

17 Жарылыстан кейін шығатын жыныстардың көлемі, м3 87,2 

 

БЖЖ-Ы КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ 
 

 Жарушының тығылу орны –  жербетінде дің маңынан 50 м аралықта. 

Жарылыс жұмыстарының белгісі: Дыбысты: 

- ескертпе белгі – бір ұзын дыбыс; 

- жарылыс белгісі (боевой) – екі ұзын дыбыс; 

- жарылыстың біткендегі белгісі (отбой ) – үш қысқа дыбыс. 

Желдету 30 мин кем емес уақытта жүзеге асады. 

Желдету үрлеме әдісімен орындауы тиіс, желдеткіш түрі - ВМ-6. 

Забойдан адамдарды, механизмдерді шығаруға жауапты -  ауысым мастері 
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ОҚПАНДЫ ӨТУДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ 
 

                                                Еңбек ақы шығыны 
Біліктілігі Разряд Тариф

, 
тг/сағ 

Бір уақытта 
жұмыс 

істейтіндер саны 

Циклдегі сумма,  
тг 

 Ұңғьшаушы 5 1050 4 4*12600=50400 

 Мастер 5 1250 2 2*15000=30000 

 Оқтаушы 5 1050 2 2*12600=25200 

 Жарушы 4 1050 4 4*12600=50400 

 Көтерме 
машинисті 

4 950 2 2*12600=25200 

 Тиеуші 4 1050 2   2*12600=25200 

 Жеткізуші 4 1050 2   2*12600=25200 

  Барлығы                 231600тг 

Бір циклдегі қазбаның жылжуы 2,5м болғандағы еңбек шығыны анықталды, енді осыдан 
1м оқпан қазбасын өтуге кететін еңбек ақы шығыны 231600/2,5=92640тг.  Осыдан 700м 
оқпан қазбасын өтуге кететін еңбек ақы шығынын анықталды:  
700×92640=64 848 000тг.  

 

                                                Энергия шығыны 
Энергия 
тұтынушы 

Энерг
ия 

бағасы
, тг 

Энергия  
түрі 

Қолд. 
қуат
ы, 
кВт/
сағ 

Жұм
ыс 
ұзақ
тығ
ы, 
час. 

Шығыны Циклдег
і 

сумма, 
тг Көтеру машинасы 12,00 Электр 320     12 3840 46080 

Шырақтар 12,00 Электр 13     12 156 1872 

Желдеткіш 
қондырғы 

12,00 Электр 19     12 228 2736 

Пневмотиегіште
р 

12,00 Элект
р 

136    
3,05   

414,8     4977,6 

Бұрғы қондығысы 12,00 Элект
р 

113    
3,02 

341      4092 

Барлығы:      59757,6
тг 1м оқпан қазбасын өтуге кететін энергия шығыны - 59757,6/2,5=23903,0 тг. 

 
700м оқпан қазбасын өтуге кететін энергия шығыны - 700×23903,0 =16 732 128 тг. 

 

 

Материалдар шығыны 
Материалдар Мөлшері Жеке бағасы,  тг Циклдық шығыны, тг 

Штанга 5 2800 14000 

Бұрғыбас 6 9200 55200 

Аммонит 6ЖВ ,кг 122,6 800 98080 

Электродетонаторлар, 
дана 

67 90 6030 

Бетон, м3   (2,5м оқпанға) 17,82 8000 142560 

Арматура, т 0,40 42000 196430 

Қосындысы:     512300тг 

Ескерілмеген материалдар 10%  
Барлығы 

+51230тг 
563 530тг. 

1м оқпан қазбаны өтуге кететін материалдар шығыны: 563530/2,5=225412,0тг. 

700м оқпанды өтуге кететін материалдар шығыны: 700×225412,0=157 788 400тг. 
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Амортизациялық шығындар 
Жабдықтардың аттары Саны, 

шт 
Бағасы, тг Бір  ауысымдық  шығын 

нормасы, 20%, тг 

Бұрғы қондырғысы 
 

1 5 500 000 91666,6 

Ілінетін сорғы 1 1 500 000 25000 

Тиеу машинасы 2 3 000 000 50000 

Қалыптар кешені 1 1 500 000 25000 

Сөре 1 1 500 000 25000 

Көтеру машинасы  1 6 000 000 100 000 

Құбыр,  м 2,5 1500 25 

Желдеткіш 1 3 500 000 58333,3 

Қауға 1 600 000 10 000 

Қосындысы  385024,9 тг 

Ескерілмеген материалдар - 10%- 
Қосындысы:  

38502,49тг 
423527,39тг 

1м  оқпан өтудегі амортизациялық шығындар 423527,39/2,5=169 411,0 тг 

700м оқпанды өтудегі амортизациялық шығындар  700×169711,0=118 587 700 тг. 

 

1 м оқпан қазбасын өтудің жалпы өзіндік забоймаңдық құны 
№ Шығындар түрі Көрсеткіштері, тг 

1 Еңбек ақы шығыны 92640,0 

2 Энергия шығыны 23903,0 

3 Материалдар шығыны 225412,0 

4 Аммортизациялық шығын 169411,0 

        Қосындысы 511 366,0тг 
 

1м оқпанды өтудің сметалық құны: 
Сп=Ко·Кп·Кн.д.с=1,2∙1,2∙1,13·511366,0=832000,0тг. 
мұнда  Ко –жалпы құрылыстың қосымша шығынын ескеретін коэффициент; 
Кп – жоспарлық жинақтауды ескеретін коэффициент; Кндс – салықты ескеретін коэффициент. 

  
 

700м оқпанның барлық тереңдігін өтудің құны: С=832000×700=582 400 000 тг.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


