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АНДАТПА 

      Дипломдық жобам Қарағанды облысы Абай ауданында орналасқан 

Шахтный кенбілінімі туралы  «Казахмыс-Барлау» компаниясынан алынған 

деректер бойынша құрастылған.   

       Жұмыс аймағы Орталық Қазақстан ұсақ шоқылы аймағына жатады.    

Жер бедерінің абсолюттік биіктігі 650-756 м. Ауданда ең жоғарғы биіктік – 

760 м. 

Дипломдық жобаның мазмұны негізінен сегіз бөлімнен тұрады. Зерттеу 

нысаны болып Шахтный мыс-алтынды кенбілінімі алынды. Жұмыста  мыс-

алтынды кенбілінімінің ауданының физикалық-географиялық жағдайы, 

қарастырылып отырған кенбілінімнің ауданының геологиялық құрылысы 

(стратиграфиясы, тектоникасы, магматизмі), минерализациясы сипатталып 

жазылған. Сонымен қатар кенбілінімінің минералдық құрамы, 

кенденелерінің морфологиялық ерекшеліктері және Шахтный кенбілінімнің 

жаралуы жайлы көзқарастар, кенорын базасын нығайту мақсатында іздеу 

критерийлері сипатталған.  
      Менің дипломдық жобамның мақсаты: Спасск мыс кенді белдеміндегі 

Шахтный кенбілініміне іздеу-бағалау жұмыстарын жобалау болып табылады. 

Ауданның геологиялық ерекшеліктері мен пайдалы қазбалардың таралуы 

айқындалған. Кенбілінімді іздеу жұмыстары негізінде С2 категориясы 

бойынша күтудегі қорларды анықтап, бағалау жұмыстарын жүргізу.  



АННОТАЦИЯ 

 

       Дипломный проект составлен по данным, полученным от компании 

«Казахмыс-Барлау» о рудопроявлении Шахтный, расположенном в Абайском 

районе Карагандинской области. 

       Рабочая зона относится к Центрально-Казахстанской мелкосопочной 

зоне. Абсолютная высота рельефа 650-756 м. Максимальная высота в районе 

- 760 м. 

       Содержание дипломного проекта в основном состоит из восьми разделов. 

Объектом исследования был взят Шахтный медно-золотистый 

рудопроявление. В работе описаны физико-географическое положение 

района медно-золотистого рудопроявление, геологическое строение 

(стратиграфия, тектоника, магматизм), минерализация района 

рассматриваемого рудопроявление. Также описаны минеральный состав 

рудных тел, морфологические особенности рудопроявление и взгляды на 

образование рудопроявление Шахтный, критерии поиска с целью укрепления 

рудной базы. 

       Целью моего дипломного проекта является: Проектирование поисково-

оценочных работ на рудопроявлении Шахтный Спасской меднорудной зоны. 

Определены геологические особенности района и распределение полезных 

ископаемых. Проведение работ по оценке и выявлению ожидаемых запасов 

по категории С2 на основе поисковых работ на  рудопроявлении. 

 



АNNOTATION 

 

       The diploma project is based on the data received from the company 

"Kazakhmys-Barlau" about Shakhtny mine occurrence, located in the Abay district 

of the Karaganda region. 

      The working area belongs to the Central Kazakhstan small-mound zone.      

The absolute height of the terrain 650-756 m. The maximum height in the district - 

760 m. 

      The content of the diploma project mainly consists of eight sections. The object 

of the study was the copper-gold Shakhtny mine occurrence. The paper describes 

the physical and geographical location of the area of the copper-gold ore 

occurrence, the geological structure (stratigraphy, tectonics, magmatism), and the 

mineralization of the area of the considered ore occurrence. The mineral 

composition of ore bodies, morphological features of the ore occurrence and views 

on the formation of the Shakhtny mine occurrence, search criteria for strengthening 

the ore base are also described. 

      The purpose of my diploma project is: Design of prospecting and evaluation 

works at the Shakhtny mine of the Spassk copper ore zone. The geological features 

of the area and the distribution of minerals are determined. Carrying out work on 

the assessment and identification of expected reserves in category C2 on the basis 

of prospecting operations at the ore occurrence. 
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КІРІСПЕ 

       Зерттелініп жатқан аумақ Спасск мыс кенді белдемінде орналасқан. 

Спасск МКБ айтарлықтай мыс металлогениялық түзілімдерге ие: оның 

құрамында 150-ге жуық мыс кенбілінімдері, 350-ден астам мыс минералдану 

нүктелері бар. Топографиялық тұрғыдан Шахтный кенбілінімі – M-43-87-Г-г 

парағының оңтүстік-шығыс шегінде орналасқан (Қосымша А). 

      Жұмыс аймағы Орталық Қазақстан ұсақ шоқылы аймағына жатады. Ол 

абсолюттік белгілері бар жоғары рельефпен сипатталады 650 м-ден 756 м. 

      Кенбілінім негізінен мыс-алтынды болып табылады. Шахтный кенбілінім 

1990 жылы ГС-50 кезінде литохимиялық іздеулермен, магниттік барлау 

жұмыстарымен, канавалармен, іздеу ұңғымаларымен зерттеліп және 

нәтижесінде перспективті мыс пен алтын қорлары болжамды бағаланды. 

(Беляев О.Е., 1990). Анықталған алтын кендері негізінен шөгінді 

таужыныстарда таралған кварц желілерінде шоғырланған. Алтын негізінен 

пиритпен, арсенопиритпен байланысты және өте сирек сомтума сеппелер де 

анықтаған. 

       Дипломдық жобаның мақсаты кенбілінімді іздеу жұмыстары негізінде С2 

категориясы бойынша күтудегі қорларды анықтап, бағалау жұмыстарын 

жүргізу.  

      Дипломдық жобаның міндетіне ауданның геологиялық құрылысын 

зерттеу, кенденудің анықталған түрлерінің орналасу жағдайлары мен 

орналасуының негізгі заңдылықтарын анықтау, кенді аймақтарды бөлу, 

олардың параметрлерін, морфологиясы мен ішкі құрылысын анықтау және 

кендену ауқымын бағалау кірді. 

      Дипломдық жоба 8 бөлімнен 25 беттік жазбадан, қолданылған әдебиеттер 

тізімі 15 атау. 
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        1   АУДАННЫҢ  ГЕОГРАФИЯЛЫҚ – ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

СИПАТТАМАСЫ 

 

      Әкімшілік тұрғыдан алғанда мыс, алтын және ілеспе компоненттерді 

іздеу және іздеу-бағалау жұмысының аумағы Қарағанды облысының, Абай 

ауданның шегінде орналасқан. Қарағанды қаласының облыстық орталығы 

жұмыс аймағына жақын жерде орналасқан (Қосымша А). 

       Географиялық жағынан жұмыс аймағы Спасск антиклинорийінің шегінде 

орналасқан. 

       Ауданда қатты жабындысы бар автомобиль жолдарының желісі дамыған. 

Аудандағы тас жолдар желісі өте жақсы дамыған, бірақ күзгі-көктемгі 

кезеңде олар автомобиль көлігі үшін нашар немесе өте алмайды. Жұмыс 

аймағында теміржол желісі бар. Электр желілері өте көп. Ауданда 

шаруашылықтың негізгі саласы мал  және егін шаруашылығы болып 

табылады. Жұмыс аймағы Орталық Қазақстан ұсақ шоқылы аймағына 

жатады. Ол абсолюттік белгілері бар жоғары рельефпен сипатталады 650 м-

ден 756 м. 

      Ауданның климаты шұғыл континенталды, қысы қатты, жазы құрғақ 

және ыстық, күз-көктем мезгілдері салыстырмалы түрде қысқа. Тұрақты қар 

жамылғысы қараша айының соңында пайда болады және сәуір айына дейін 

созылады. Топырақтың қату тереңдігі 1,5 м жетеді. Жазда температура 

+42°С, қыста минималды температура -45°С. Жауын-шашынның жылдық 

орташа мөлшері 280 мм. 

        Аудан Қазақстанның құрғақ және суық далалары аймағына жатады. 

Өсімдік жамылғысы сирек, шөпті-бұталы, Орталық Қазақстанның дала 

аудандарына тән (селеу, жусан, Қарағайлы және т.б.), тек өзен арналарында 

және бұлақтарда бұталар, Көктерек пен қайыңның ұсақ тоғайлары кездеседі. 

Сирек, терең шатқалдарда немесе сулы-батпақты жерлерде тальник және 

көктерек тоғайлары (шоқылар) байқалады. Ауданның барлық жер үсті 

сулары тұзды және тек мал шаруашылығы үшін қолданылады. 

        Жануарлар әлемі қарсақ, түлкі, қоян, ақбөкен, борсық, суырдан тұрады. 
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        2  БҰРЫН ЖҮРГІЗІЛІП КЕТКЕН  ЖҰМЫСТАРҒА  ШОЛУ  ЖӘНЕ 

ОЛАРДЫ ТАЛДАУ МЕН БАҒАЛАУ 

 

       О. Е. Беляев ГС-50 кезінде (Беляев, 1990) 50х400 м алаңда 50х20 м торы 

бойынша литохимиялық сынамалау жүргізді, мыстың (0,6-1,0%), 

вольфрамның (0,01%), молибденнің (0,001%) және висмуттың (0,01%) 

кешенді шашырау ореолы анықталды, магнитті барлау 50х10 м торы 

бойынша жүргізілді. 

       Литохимиялық сынамалау және іздестіру маршруттарының деректері 

бойынша алаңда 6 магистральдық канава, кенді аймақтардың қиылысуының 

субмеридионалдық бағыты және ұзындығы 40-60 – тан 90-130 м-ге дейінгі 

аймақтардың созылымы бойынша 2 канавалар жүргізілген, 

Субмеридионалды канавалар 30-40 - 60-80 м-ден жүргізілді. 

       Тереңдігі 90-215 м іздеу ұңғымалары (барлығы 9 ұңғыма жалпы тереңдігі 

1219 п. м) 4 профиль бойынша өтілген канавалардың тұстамасында: профиль 

I-I -3 ұңғыма, II – II -2 ұңғыма, III – III -3 ұңғыма, IV – IV -1 ұңғыма, 

ұңғымалар арасындағы қашықтық профильде  50-ден 100 м. Канавалар 3х5 

см х 2 м атыздық сынамалаумен сынамаланды, кварц желілері 

қалыңдатылған жағдайда сынаманың ұзындығы 1 м құрады. Атызды және 

керн сынамалары спектрлік жартылай сандық, спектрозолотометриялық және 

сынамалық талдаумен талданды. 

       Учаскеде сондай-ақ 50х10 м торы бойынша магниттік барлау және 

каппаметрия жүргізілді. ΔТ магниттік өрісінің изосызықтар картасы және 1:5 

000 масштабтағы магниттік сезімталдық картасы жасалды. 1000 нТ және 

одан жоғары деңгейге жететін ең қарқынды ΔТ аномалиялары мүйізтас 

құмтастары мен кварц монцодиоритінің шекарасына жақын орналасқан. 

        Минералданған кен аймақтарын контурлау үшін ұзындығы 200 м-ге 

дейін (Батыс қапталда) және 300 м-ге дейін (Шығыс қапталда) екі 

магистралды канава жүргізу ұсынылады. 

        Кен денелерін құлау бойынша бақылау үшін профильдегі ұңғымалар 

арасындағы қашықтықты кемінде 50 м алу үшін 30-50 - 70-80 м арқылы 

өткен канавалардың жармасында бес профиль бойынша (I-I, II-II, III-III, IV-

IV, V – V) тереңдігі 100-200 м дейін кемінде 14 тік (вертикаль) ұңғыманы 

бұрғылау ұсынылады (Қосымша Г, Д, Е, Ж). 

         Нәтижесінде құрамында 3 г/т астам алтын бар 8 кен денесі бөлінді (кен 

денелерінің ұзындығы жайылу бойынша 20-200м, құлау бойынша – 30-150м, 

қалыңдығы – 0,3-2,0 м). Іздеу ұңғымаларынан алынған сынамаларда мынадай 

құрамдар белгіленді: алтын – 0,5-16,0 г/т, мыс – 0,3-6,5 %.  Аллювиалды және  

шашырандыларда алтынның құрамы тиісінше 12,1 және 0,8 г/т құрады. 

Алтынның болжамды ресурстары Р2 санаты бойынша 980 кг мөлшерінде, Р3 

санаты бойынша 2 тонна мөлшерінде бағаланды. 
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       2.1  Геофизикалық зерттелгендігі 

 

      "Геотехнологиялар институты" ЖШС, "Қазгеология" АҚ ұсынымдары 

бойынша 2015 жылы ВП-ДЭЗ әдісімен 9000 п.км көлемінде электрбарлау 

жұмыстары жүргізілді. Ұртынжал-Шахтный кен алаңының шегінде 3 

профиль өтті. Жұмыс нәтижелері бойынша кедергі мен поляризацияның 

геоэлектрлік қималары салынды. Төменгі кедергі мен жоғары 

поляризацияның үлкен ауытқулары анықталған жоқ. 

       I профильдің 900 және 1800 м пикеттер арасындағы 1,4-2,6% 

қарқындылығымен поляризацияланудың әлсіз аномалиясы анықталды және 

700 м астам тереңдікке дейін бақыланды, ондағы 900 және 1200 пикеттер 

арасында 500-600 м және 0-100 м горизонттарда 3,7-5,0% қарқындылығымен 

поляризацияланудың 2 ошағы анықталды. 

     Төмен кедергілі аймақтарының аномалиялары 0-600 м және 2500-3000 м 

пикеттер арасындағы профильдің қапталдарында анықталды, қарқындылығы 

400-800 Ом·м (жоғарғы бөліктерінде 20-400 Ом·м) және 700 м астам 

тереңдікке кетеді. 

      II профильде 800-2100м пикеттер арасында 1,4-3,5% қарқындылығымен 

поляризацияланудың өлшемдері бойынша әлсіз  (қабат тәрізді және баған 

тәрізді пішінді ) аномалиялары анықталды. 

      Төмен кедергілі аномалиялары да әлсіз, қарқындылығы 800-200 Ом·М. 

және қиманың жоғарғы бөліктерінде 500 м тереңдікке дейін орналасқан. 

       III профильде 300-ден 600 м-ге дейінгі тереңдікте, қарқындылығы 2,0-

4,5% жоғары поляризацияланудың 3 шағын аймағы анықталды. Ауытқулар 

700-900м; 1700-2000м және 2800-3000м пикеттер арасында орналасқан. 

       Кедергісі төмен аймақ қарқындылығы 130-600 Ом·м, 1600-3000 м 

пикеттер арасында анықталған және 400 м тереңдікке дейін байқалады (2000-

2300 пикеттер арасында 700 м-ден астам тереңдікке кетеді). Аймақ өлшемі 

бойынша тұрақсыз және жоғары өткізгіштік аномалияларының бірнеше 

ошақтарынан біріктірілген. 

       "Қазгеология" АҚ деректері бойынша бұл ауытқулар шашыраған 

сульфидті минералданудың және тектоникалық байланыстардың болуымен 

туындауы мүмкін және іздеу қызығушылығын тудырады. 

        Магниттік барлау жұмыстарының көлемі  177,6 п.км. құрады. 

 

      2.2  Ұңғымалардың каротажы 

 

      Ұңғымалар ПС-1, ПС-2, ПС-3, ПС-4, ПС-5, ПС-6, ПС-7, ПС-8, ПС-9. 

Барлық ұңғымалар кварц монцодиориттерін, кварц монцониттерін ашты. 

Қимадағы таужыныстарының гамма-белсенділігі 5-20 мкР/сағ құрайды, кен 

аймағында гамма-белсенділіктің сағатына 25-40 мкР дейін өсуі байқалады. 
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       3  КЕНОРНЫНЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫ 

 

       Кенбілінім Қарағанды облысының Абай ауданында, Қарағанды 

қаласынан оңтүстік-шығыста 50 км жерде M-43-87-Г-г трапеция аймағында 

орналасқан. Шахтный кенбілінімнің сметалық-геологиялық WGS-84 (UTM) 

(зона 43U) картасы координаталық жүйесіңде жасалынған. Жер телімінің 

бұрыштарының координаттары кестеде келтірілген (Қосымша И). 

       Шахтный кенбілінімнің ауданы 0,19км2 = 19 га 

 

       3.1  Стратиграфия 

 

       Жер телімінің геологиялық құрылымы орта-жоғарғы ордовиктің 

базарбай свитасының шөгінді таужыныстары және орта карбон  топар 

кешенінің интрузивті түзілімдерінен үзілген төменгі-орта девонның биотар 

свитасынан тұрады (Қосымша В). 

      Фанерозой таужыныстарын Төрттік кезеңнің делювилі-пролювилі 

шөгінділері жабылған. 

      Ордовик жүйесі 

Ортаңғы-жоғарғы бөлім. Базарбай свитасы (O2-3bz). Базарбай свитасының 

шөгінділері жер телімде аздап таралған және оның оңтүстік-шығыс бөлігін 

алып жатыр. Құмтас пен кремнийлі алевролиттерден тұрады. 

      Девон жүйесі 

Төменгі-ортаңғы бөлім. Биотар свитасы. Жоғарғы свита (D1-2bt3). Төменгі-

орта девондық шөгінділер учаскенің батыс бөлігінде орналасқан, жасыл түсті 

құмтастар мен алевролиттердің шөгінді қабаттынан тұрады. Интрузивті 

массивпен байланыста құмтастар мен алевролиттер қарқынды 

мүйізтасталған, көбінесе толыққанды мүйізтастарға дейін. Мүйізтастарда 

кварц-плагиоклаз-биотит құрамы және гранолепидобластикалық құрылым 

бар. 

     Төрттік жүйе 

Плейстоцен, жоғарғы қабаты - голоцен (dpQIII-IV). Аудандағы делювиальды-

пролювиалды шөгінділер шектеулі таралған және уақытша ағындарда – 

сазды (суглинок), құмды сазды (супесь) және құмды шөгінділерден тұрады. 
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        3.2  Магматизм 

 

        Шахтный кенбілінімі ірі Топар интрузивті массивінің оңтүстік-батыс 

эндоконтактінде орналасқан. Батыс және оңтүстік-батыс эндоконтактілері 

кварцты монцодиориттерден (qμδ1С2tp), монцониттерден (qμ1С2tp) тұрады. 

Плутонның негізгі бөлігі (учаскенің контурына кірмейтін) екінші интрузивті 

фазаның (γδ2С2tp) орташа түйіршікті гранодиориттерінен тұрады, оның 

ортасында  кеш карбонды куттумадам кешенінің (γС3kt) ірі түйірлі сирек 

кездесетін метаморфты мүйізді-биотитті граниттері орналасқан. 

       Жер телімнің аумағында кварц монцодиориттері жасыл түсті және сұр 

түсті құмтастардан, төменгі-орта девонның биотар свитасының жоғарғы 

алевролиттерінен (D1-2bt3) өтеді. Жер телімдегі таужыныстардың ашылымы 

әлсіз, бедердің оң формалы рельефтермен сипатталады. 

       Төменде интрузивті таужыныстардың петрографиялық сипаттамасы 

келтірілген. Кварц монцодиориттері кейде монцогаббродиориттерге өтетін 

меланократ болып табылады. Порфир құрылымды. Фенокристаллдары 

призмалық плагиоклаздың бір үлкен (ұзаруында 4-6 мм) кристалдарынан 

тұрады. Олар гипидиоморфоты түйіршікті, кейде монцонитті, плагиоклазбен 

қарқынды серициттелген, жасыл мүйізалдамшысымен қапталған, 

клинопироксеннің бойымен дамыған, таза клинопироксеннің реликтері, 

биотит , микропертитті құрылымы бар калий дала шпатының түйірлері және 

аз мөлшерде кварц бар. Негізгі массасының мөлшері 0,5-1,5 мм. 

Акцессорлық минералдар сфен, апатит және кен минералынан тұрады. 

      Кварц монцониттері кварц монцодиориттерінен едәуір көп мөлшерде 

калий дала шпаты, басым монцониттік құрылыммен ерекшеленеді, онда ірі 

изометриялық калий дала шпаты түйірлерінде плагиоклаз кристалдары мен 

моноклиндік пироксен ұсынған қара түсті минералдар бар, олар ішінара 

немесе толығымен жасыл мүйізалдамшысымен және қоңыр биотит 

тақталарымен алмастырылған. Акцессорлық минералдар апатит пен руда 

минералынан тұрады. 

 

        3.3  Тектоника 

 

       Тектоникалық тұрғыдан алғанда, жер телімде субендік және солтүстік-

шығыс жарылымдар сериясы бөлінеді, олар ығысудың шамалы амплитудасы 

бар, кен алаңының жоғары өткізгіштік аймағын баса көрсетеді. Жер телімнің 

шығыс бөлігінде кен аймақтарының шығысқа таралуын шектейтін 

субмеридиональды жарылым  ерекшеленеді. 

      Кен алаңындағы метасоматиттік түзілімдер серицит, кварц, карбонат, 

пирит дамыған березит таужыныстарынан тұрады. Березиттелген 

таужыныстар желілермен, кварц желілермен, кварцтың метасоматиттік 

ұяларымен, пирит-кварцпен және пирит-халькопиритпен-айкиниттің 

микровросттары бар кварц құрамымен, табиғи алтынмен бірге жүреді. 
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        3.4  Пайдалы қазбалар 

 

       Жалпы ауданның геотектоникалық құрылымының күрделілігі пайдалы 

қазбалардың түрлері мен генетикалық типтерінің салыстырмалы 

әртүрлілігіне байланысты болады. Барлық анықталған металл қазбалар 

объектілері масштабтары бойынша минералдану белгілері мен пункттеріне 

жатады. Өткен жұмыстардың нәтижелері бойынша сипатталатын алаңда мыс, 

қорғасын және алтынның минералдану белгілері мен пункттері белгілі. 

        Мыс негізгі пайдалы қазба болып саналады, дегенмен алтынның жалпы 

алынатын құндылықтағы салмағын ескере отырып, алтынды негізгі пайдалы 

қазба ретінде қарастыруға болады. 

       Кенбілінімде алтын кен денелері субендік созылымдағы желі тәріздес 

сызықты штокверкті форма құрайды. Олар брекчияланған, пропилиттелген 

және березиттелген кварц монцодиориттері, кварц желілері мен ұялары, 

пириті бар кварц, халькопириті және пириті бар кварц, магнетиті бар кварц, 

актинолиті бар магнетит, ортоклаз, халькопириті бар магнетиттерден тұрады. 

Желілердің қалыңдығы мм – ден 1 м-ге дейін өзгереді. Кварц желілердің 

құлау бұрыштары салыстырмалы түрде - 25-400. 

     Кенденудің генетикалық түрі – гидротермалдық плутоногенді мыс 

порфирлі. 
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     4  МИНЕРАЛИЗАЦИЯСЫ 

 

     Березитизация процестерімен байланысты алтын рудасының 

минералдануы  ассоциациясы (О.Е.Беляевтің мәліметі бойынша, 1990): 

1)    кварц+карбонат+халькопирит+кубанит+пирротин+шеелит;  

2)  пирит, пирит+магнетиттың графикалық және түйірлік агрегаттар немесе 

пирит+халькопирит+магнеиит ( пирротин мен кубанит бойынша); 

3)   кальцит+халькопирит+пирротин+күшәләлі или никелді пирит;  

4)   айкинит, теллуровисмут, сомтума алтын, алтаит. 

      Мөлшері 0,001-ден 1,5 мм-ге дейінгі сомтума алтын кесек, пластикалық 

тәрізді формаларда кварц-магнетит желілерінде (халькопиритте, пиритте, 

кварцта, кварц пен халькопириттің байланысы бойынша), кварцтың жұқа 

ойықтарында, өзгертілген монцодиориттерде (хлориттелген 

мүйізалдамшысында, магнетитте) өседі. 

     Брекчияланған кварц монцодиориттері едәуір дәрежеде эпидот, 

актинолит, ортоклаз, альбит, кварц, магнетит, рутил, хлорит дамуымен калий 

пропилиттену процестерімен қамтылған. Пропилиттелген таужыныстар 

эпидоттың, актинолиттің, магнетиттің, кварцпен ортоклаздың (және осы 

минералдардың әртүрлі комбинациялары) бір немесе басқа мөлшерде 

халькопириттің (5-20%) желілерінің массасымен бірге жүреді, бұл мыс-

порфир минералдануының бар екендігін көрсетеді. 

     Мору аймағында халькопириттің едәуір бөлігі лимонит, малахит, 

хризоколла, азурит, купритпен алмастырылады. Малахит түріндегі мыс 

минералдануы, азурит, желілерінде және кеуектерінде мен массасы бойынша 

монцодиориттерде 40-50 м тереңдікке дейін байқалады, ал төменде негізінен 

халькопирит, аз дәрежеде кварц пен актинолит-магнетит желілерінде борнит 

және кубанит бар. 

     Барлық ұңғымалар кварцты монцодиориттерді, кварцты монцониттерді 

ашты, соңғылары геологиялық карта мен қималарда бөлінбестен 

петрографиялық тұрғыдан ерекшеленеді. 

        Жер бетіндегі кен денелері  ұңғымалардың керндері мен канаваның 

сынамалау деректері бойынша ғана бөлінеді. Аналитикалық зерттеулердің 

нәтижелері бойынша алтын мыспен корреляциянады. 

      Кеннің минералды құрамы ПС-1, ПС-2, ПС-3, ПС-4, ПС-5, ПС-6, ПС-7, 

ПС-8, ПС-9 іздеу ұңғымаларының кернінен "Центргеолсъемка" ЖШС іріктеп 

алған аншлифтер бойынша беріледі. 

       Магнетит кей жерлерінде ұсақ түйірлі  катаклаздалған, түйіраралық 

кеңістіктің интерстициялары кенді емес және халькопирит немесе 

гетиттерден тұрады. Гематит, гетит коррозиялық және торлы алмастыру 

құрылымдары жиі байқалады. Магнетиттің мөлшері 0,01-0,1 мм-ден 0,5-0,7 

мм-ге дейін өзгереді. Көбінесе магнетит кен емес материалда немесе 

халькопирит пен пиритпен тығыз байланыста жеке түйір түрінде байқалады. 

Магнетиттің аз мөлшері мартитизацияның бастапқы процесіне ұшырайды 

(гематитпен алмастыру). 



19 

 

      Ильменит гипидиоморфты-таблитті, әр түрлі дәрежеде 

лейкоксинизацияланған, ішінара сілтіленген және кенсіз заттармен 

алмастырылған, мөлшері 0,03-0,5 мм, кенсіз материалда немесе магнетит пен 

халькопиритпен бірге өсуінде оқшауланған бөлінділер түзеді. 

      Гематит тек магнетитте бастапқы коррозиялық және торлы алмастыру 

құрылымдары мен микроқосындылар түрінде болады. Кейде ол кен емес 

және қара түсті минералдың жіктілігі бойынша мөлшері 0,01-0,15 мм 

тақтайша тәрізді жұқа шашыраңқы құрылымын құрайды. 

       Гетит магнетиттің массаларында масса аралық кеңістіктің 

интерстициясын орындайды, сонымен қатар магнетиттің жиектік (шекара 

бойымен) және желілі (катаклаздың жарықтарымен) алмастыру 

құрылымдары түрінде байқалады. 

       Пирит кейбір жерлерде деформацияға ұшыраған  түйіршікті массалар 

түзеді, олардың құрамында көптеген түйіршіктер мен кен емес ұялар, 

магнетит түйірлері қиылысқан жерлер, сирек халькопирит болады. Ол 

сондай-ақ халкопириттің массаларында үлкен ұялар мен жеке түрінде 

кездеседі, халкопиридің түйір аралық кеңістігінің интерстициясын 

орындайды, кейде магнетитпен жалпы шекаралар түрінде және мөлшері 0,01-

ден 1,0 мм-ге дейін өседі. 

      Халькопирит кейде қатты, кей жерлерде катаклаздалған массалар түзеді. 

Қатты массалардың шекараларында жіңішке, сирек ірі, магнетит және өте 

сирек пириттің тығыз қиылысуымен қаныққан кен емес заттың ұя тәрізді  

кездеседі. Халькопириттің кейбір жерлерінде және ішінде бірдей 

минералдардың, сирек пентландиттің қосылуы байқалады. Халькопириттың 

мөлшері 0,01-0,1-ден 5 мм-ге дейін. 

      Пентландит негізінен халькопириттің  массаларында "жалын тәрізді" 

және мөлшері 0,02-0,25 мм болатын пластинка тәрізді түрінде кездеседі. 

Кейде ол кен емес жұқа табақша мен ойық түзеді. 

     Сфалерит сирек кездеседі, халькопириттің массаларында қоспалар 

түрінде, кейде пентландит пен пиритпен бірге болады, олардың мөлшері 

0,02-0,2 мм. 

      Галенит өзара шекаралардың құрылымы түрінде халькопиритпен 

байланыста ксеноморфты  түрінде байқалады. 

     Арсенопирит - халькопирит арасында мөлшері 0,015-0,55 мм болатын 

жеке кристалдар. 

    Акцессорлы минералдар сфен, рутил. 
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        5   ЖОБАЛАНҒАН   ЖҰМЫСТАРДЫҢ   ӘДІСТЕМЕСІ,  КӨЛЕМІ 

ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ 

 

       Дипломдық жобадағы тапсырма талаптарына сәйкес Шахтный 

кенбілінімде болжамдық қорларды анықтау мақсатында іздеу-бағалау 

жұмыстарын жүргізу жобаланады. 

       Жер телімінде мемлекеттік қор жөніндегі комиссияның нұсқаулығына 

сәйкес, бұрын зерттеліп анықталған геологиялық мәліметтер жиынтығы 

бойынша Шахтный кенбілінімінің  геологиялық құрылысының күрделілігі 

бойынша 2 топқа жатады, пайдалы қазбаның құрылысы, морфологиясы, 

қалыңдығы және кен денесінің сапасы бойынша біршама сақталған, ұсақ 

қабат, ұя тәрізді түріне жатады. 

       Іздеу-бағалау жұмыстарының барлық түрлері бекітілген  нұсқаулықтар 

мен ережелерге, геологиялық барлау жұмыстарының жобасына және 

техникалық тапсырмаларға сәйкес жүргізіледі. 

      Дипломдық жоба бойынша геологиялық тапсырманы орындау 

мақсатында, ол үшін аталған келісімшарттық аумақта геологиялық барлау 

жұмыстарының келесі түрлері орындалды:  

1.  Іздеу маршруттары;  

2.  Топографиялық-геодезиялық жұмыстар 

3.  Жерүсті геофизикалық жұмыстар;  

4.  Бұрғылау жұмыстары;  

5.  Тау-кен жұмыстары;   

6.  Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу;  

7.  Сынамалау жұмыстары;  

8.  Зертханалық жұмыстар;  

9.  Камералдық жұмыстар. 

 

        5.1  Даярлық кезеңі және жобалау 

 

       Даярлық кезеңінде келесі жұмыс түрлері жасалады:  

-  Бас фондтық материалдарды толықтай қарап шығу, деректер қоры тексеру, 

мәтіндер мен кестелерді толықтырып жазып алу, сызбаларды қолмен көшіріп 

алып және компьютерлік бағдарламар арқылы өңдеу жұмыстарын жүргізу, 

нақты мәліметтер базасын жинап, сараптау;  

- мәліметтер көздерінен алынған ақпараттарды зерттеу мен сипаттау, 

ауданның, кенбілінімдердің, кеншоғырлардың және кенорындардың 

геологиялық құрылысы мен сипаты; кенді денелер сипаттамасы; кенорындар 

мен кенбілінімдердің зерттелу мен барлану дәрежесін анықтау. Дайындық 

кезеңі мен жобалаудың уақыты - 1 ай алады. 
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         5.2  Іздеу маршруттары 

 

        Іздеу маршруттарының көлемі - 4 п. км  профильдер бойынша және 4 

п.км созылым арқылы құрылымдық элементтерді бақылау үшін жүргізіледі. 

        Маршруттар геологиялық құрылымдардың қиылысуынада, учаскелердің 

геологиялық құрылымының жекелеген маңызды элементтерін көзбен шолып 

іздестіруді қадағалау үшін бойлай да бағдарланатын болады. 

        Іздеу маршруттарды жүргізу барысында міндетті түрде литохимиялық 

аномалиялар мен геофизикалық аномалиялар күрделірек зерттелінеді. Бұдан 

бөлек, іздеу маршруттарымен шашырау ореолдарын литохимиялық 

сынамалау кезінде анықталады, сондай-ақ  ашылымдарды ашу мақсатында 

гидротермалды-метасоматиттік өзгеріс аймақтары тексеріледі.  

 

       5.3  Топографиялық-геодезиялық жұмыстар 

 

      Топографиялық-геодезиялық жұмыстар жыра мен бұрғылау ұңғымаларын 

дәл байланыстыруды қамтамасыз ету үшін жүргізіледі. Жұмыстар 

"геологиялық барлау жұмыстарын топографиялық-геодезиялық қамтамасыз 

ету жөніндегі нұсқаулыққа" (1984 ж.) сәйкес орындалды. Жобалық 

ұңғымаларды орналастыру нүктелері ұңғыма нөмері, еңістену бұрышы 

жазылған ағаш қазықшалар түрінде белгіленеді. 

      Жұмыс көлемі 19 га құрайды. 

      Бөлу жұмыстары және де ұңғымаларды байлау үшін «Trimble R10-2 

Model 00» типті жерсеріктік GPS кешені және «Leica TS03 R500» типті 

оптикалық тахеометр көмегімен WGSUTM – 84 координаталар жүйесінде 

жүргізіледі. 

 

        5.4  Жерүсті геофизикалық жұмыстар 

 

       Кварцтық желілерді, березиттену және сульфидтік минералдану 

аймақтарын іздеп анықтау үшін жоба бойынша электрлік ВП әдісімен 

жерүстілік геофизикалық жұмыстар және ВП нәтижелерін қосымша 

электрлік ВЭЗ әдісімен кейіннен нақтылау мен өңдеу орындалады. 

 

        5.5  Бұрғылау жұмыстары 

 

       Шахтный кенбілінімінде Беляев жүргізген іздеу сатысының мәліметтерін 

пайдалана отырып іздеу-бағалау сатысына кен денелерін құлау бойынша 

бақылау және байланыстыру үшін тереңдігі 80-250 м вертикаль                          

14 бағаналы (NQ-75,3) бұрғылау ұңғымалары жобаланды (Қосымша К).    
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         5.6  Тау-кен жұмыстары 

 

        Минералдану аймақтарын контурлау үшін ұзындығы 70 және 80 м 

(Батыс қапталда) екі канава және ұзындығы 170 м (Шығыс қапталда) бір 

канава жобаланады (Қосымша К). 

 

        5.7  Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу 

 

         Жобаланған ұңғымаларында жүргізілген геофизикалық зерттеулер 

кешені келесі әдістерді қамтиды: инклинометрия, кавернометрия, гамма-

каротаж және көрінетін кедергі электрлік әдістері.  

         Ұңғымалардың қисаюы бұрышын өлшеу және қадағалау үшін " ИН-ДЗ" 

инклинометрін пайдаланып, 15-30 метр сайын көрсеткіштерді жазу арқылы 

жүргізіледі.  

         Ұңғыма қабырғаларының беріктілігі мен орнықтылығын өлшеу "СКС-

4" каверномерімен орындалады.  

         Гамма-белсенділікті өлшеу "ГГК-П" ұңғымалық аспабымен жүргізілді. 

          

        5.8  Сынамалау жұмыстары 

 

        Шахтный кенбілінімде іздеу-бағалау жұмыстарын жобалау барысында 

қойылған ұңғымалары мен жер беті тау-кен қазындыларынан керндік, 

геохимияық, атыздық сынамалар алу көзделеді. 

        Жобаланған канавалар  үшін  атыздық сынамалау жүргізу жоспарлануда. 

        Сынамалаудың негізгі түрі 14 ұңғымаға керндік сынамалау болып 

белгіленеді. 

        Геохимиялық сынамалау әрбір ұңғыма мен канава бойынша 

сыйыстырушы таужыныстар бойынша орындалатын болады. 

        Барлау ұңғымалары үшін сынамалардың ұзындығы 1 метр болады.  

        Осы алынған сынамалардан спектрлік, алтынды спектрлік, атомдық-

обсорбциялық, химиялық, петрографиялық, минералдық талдаулар орындау  

шаралары жоспарлануда. 

 

      5.9  Зертханалық жұмыстар  

 

      Шахтный  кенбілінімнің  іздестіру мен бағалау жұмыстарының жобасы 

бойынша зертханалық-талдау жұмыстардың ішіне кіреді:  

-     cынамалау жұмыстарының нәтижерлерін өңдеу;  

-    тапсырыс бойынша 20 элементке спектрлік талдау жасау (As,  Ba, Y, Be, 

Bi, Zn, Co, Cr, Ni, Mn, Mo, Nb, P, Pb, Sb, Ti, V, Cu, Ag, W);  

-    алтын элементіне атомдық-абсорбциялық талдау жүргізу;  

-    спектралтынметрия; 

-    Сu, Zn бойынша атомдық-абсорбциялық талдау;  

-    Cu,Pb,Zn бойынша химиялық талдау; 
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-    силикаттық талдау;  

-  таужыныстардың және минералдардың физика-механикалық қасиеттерін 

толықтай анықтау;  

-   таужыныстарды үгітіп, шлифтерді дайындау, жылтырлату және  сипаттау;  

-  таужыныстарды үгітіп аншлифтерді дайындау, жылтырлату және сипаттау.  
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       6   КҮТУДЕГІ ҚОРЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ 

 

       6.1  Кондиция 

 

        Шахтный кенбілінімнің кендеріне кондициялар орнатылмаған, осыған 

байланысты қорларды есептеу үшін кондициялардың рұқсат етілген 

салыстырмалы нормалары енгізілді. Кен денелерінің құлау бұрышы 

солтүстікке қарай 20-30°, жеке профильдерде тереңде кен денелерінің құлау 

бұрышы 40-50° дейін артады. Кен денелерінің қалыңдығы қимадан қимаға 

қарай 0,8 – ден 18 м-ге дейін өзгереді. Кен денелері бойынша мыстың орташа 

мөлшері 0,17-6,5 %,  алтын – 0,5-16,0 г/т шегінде ауытқиды. 

           Берілген мәліметтерге сәйкес ресурстарды бағалау үшін 

кондициялардың мынадай параметрлері пайдаланылатын болады: кен 

денесінің ең аз қалыңдығы 1 м, таужыныстардың  тығыздығы 2,7 т/м3,  ал 

борттық мөлшері Сu – 0,1%, Аu – 0,4 г/т . 

 

     6.2  Күтудегі қорларды есептеу әдістемесі 

 

     Болжамды ресурстарды есептеу үшін геолиялық қималар әдісі 

қолданылды. Геологиялық қималар әдісі барлау сызықтары (профильдері) 

бойынша орналасқан қазылымдар мен барланған, құрылысы күрделі металл 

және бейметалл пайдалы қазба кенорындарының қорларын есептеуде 

қолданылады. Ол үшін бес профильдер алынды. Олар: І; ІI; III; IV және де V 

профильдер.  

 

Формулалар: 

  

V = S x m   (1) 

Q = V x d    (2) 

 

Мыс үшін:  P =  
Q x C

100
      (3)          

 

Алтын үшін:  P =  
Q x C

1000
   (4) 

 
Мұндағы:  

m – блоктағы кен денесінің орташа қалыңдығы (м)  

S – блоктың ауданы (м²)  

V – блок көлемі (м³)  

Q – кеннің қоры (т)  

С – блоктағы мыстың (алтынның) орташа мөлшері (%), (г/т)  

Р – мыс (алтын) қоры (т), (кг) 

 

 



25 

 

     7  ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ШАРТТАРЫ 

 

     Келісімшарттық аумақта геологиялық барлау жұмыстарын қауіпсіз 

жүргізудің негізгі шарты мынадай қағидалар мен құжаттардың барлық 

талаптарын міндетті түрде орындау болып табылады: 

- Геологиялық барлау жұмыстары кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік 

талаптары, 2009 жылғы 24 сәуірдегі №86; 

-Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы № 251-III Еңбек 

кодексі; 

- 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 219 пайдалы қазбалардың кен орындарын 

ашық тәсілмен игеру кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары; 

- Қазақстан Республикасының заңы 11 сәуірдегі 2014 жылғы № 188-V " 

азаматтық қорғау Туралы» 

- Пайдалы қазбаларды іздеу және барлау кезінде радиоактивті заттармен 

және басқа да иондаушы сәулелену көздерімен жұмыс істеудің негізгі 

ережелері; 

- "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар", 2009 жылғы 16 қаңтардағы 

№ 14 Техникалық регламент;- 2012 жылғы 24 қазандағы № 1355 Электр 

қондырғыларын орнату қағидалары (ЭҚҚ) ; 

- 2012 жылғы 29 қарашадағы № 1509 Электр қондырғыларын пайдалану 

кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары; 

- Автомобиль көлігімен адамдарды тасымалдау қағидалары жөніндегі 

Нұсқаулық; 

- Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау тәртібі туралы 

Нұсқаулық; 

- Жүк көтергіш машиналар мен механизмдерге қызмет көрсететін тұлғаларға 

арналған ҚТ жөніндегі Нұсқаулық; 

- Аварияларды жою жоспары; 

- Өндірістік объектілерді жобалаудың санитарлық нормалары мен ережелері. 

№1.01.001-94; 

- Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың шекті рұқсат етілген 

концентрациясы (ШРК). №1. 02. 011 – 94; 

- Жұмыс орындарындағы шудың рұқсат етілген деңгейінің санитарлық 

нормалары. №1. 02. 007-94. 

- Жұмыс орындарындағы дірілдің санитарлық нормалары. №1. 01. 012-94; 

- Өндірістік үй-жайлардың микроклиматының санитарлық нормалары. №1. 

02.008-94; 

- НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормалары, ГН 2.6.1.054-96 гигиеналық 

нормативтері және басқа да нормативтік құжаттар. 

Барлау партиясының барлық қызметкерлері "ауыз су. Гигиеналық талаптар 

және сапаны бақылау". Бір жұмысшыға су шығыны 25 л/см кем емес, ауыз су 

жұмыс орындарына крандармен жабдықталған жабық ыдыстарда жеткізілуі 

тиіс. Ыдыстар ҚР Денсаулық сақтау министрлігі рұқсат еткен 

материалдардан дайындалуы тиіс. Тарату пункттеріндегі ауыз судың 
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температурасы +20° С жоғары және +8° С төмен болмауы тиіс, 18 жасқа 

толмаған адамдарды жұмысқа қабылдауға тыйым салынады . Жұмысқа 

түсуші еңбекшілер алдын ала медициналық тексеруден, ал кейіннен "зиянды, 

қауіпті және қолайсыз өндірістік факторлардың әсеріне ұшырайтын 

қызметкерлерді міндетті алдын ала медициналық тексеруден өткізу туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 21.10.93 ж. № 278 

бұйрығына сәйкес мерзімді медициналық тексеруден өтеді.          

 

      7.1  Бұрғылау жұмыстары 

 

      Бұрғылау жұмыстары басталар алдында бұрғылау жабдықтарын 

орналастыруға арналған алаң бөгде заттардан босатылады және жауын-

шашынның жиналуын болдырмайтындай және тасқын сулар мен 

атмосфералық жауын-шашынның бұрылуын қамтамасыз ететіндей етіп 

жоспарланады. 

      Тыйым салынады: 

а)    мұнарада (мачтаның)  шам  қалдыру; 

б) қабылдау көпірінен бұрғылау, колонка және шегендеу құбырларын 

көтеруге және элеватор қозғалысының жылдамдығы 1,5 м/сек асқан кезде 

оларды оған түсіруге тыйым салынады. 

 

      7.2  Өрт қауіпсіздігі 

 

      Қазақстан Республикасының "өрт қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету және өрт сөндіру туралы" Заңына сәйкес қауіпсіздік үшін 

жауапкершілік ГБЖ басшысына (партия бастығына) жүктеледі. 

     Өрт қалқанының құрамына мыналар кіруі тиіс: ұнтақты өрт сөндіргіштер - 

2, көмірқышқылды өрт сөндіргіштер - 1, құмы бар жәшіктер - 1, тығыз төсем 

(киіз, брезент) - 1, ломдар - 2, багрлар - 3, балталар - 2. Өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың аумақтарында бір өрт қалқаны 5000 м2 анықталады. 

 

       7.3  Өнеркәсіптік санитария 

 

       Барлық өндірістік үй-жайларда № 1.02.008-94 "өндірістік үй-жайлар 

микроклиматының санитариялық нормаларының" талаптарына сәйкес 

келетін желдеткіш көзделуі тиіс. 

       Сынамаларды ұсақтаумен айналысатын қызметкерлер шаңнан қорғау 

үшін респираторлармен ("Ф-62ш немесе" КД") және МСТ ССБТ-ға сәйкес 

шаңға қарсы көзілдірікпен жабдықталады. "Қорғайтын көзілдірік. Жеке 

қорғану құралдарының авариялық қоры"" деген терминдер мен анықтамалар 

аварияларды жою жоспарында айқындалады. Өндірістік үй-жайлардың 

жұмыс аймағының ауа ортасының жай-күйін бақылау МЕСТ 12. 1. 005-76 

ССБТ сәйкес жүзеге асырылады. 
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         8   ЖЕР ҚОЙНАУЫН ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 

         Жер қойнауын және қоршаған табиғи ортаны қорғау "жер қойнауы және 

жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (11-

тарау, 107-111, 115-баптар) және "Қазақстан Республикасының Жер 

кодексіне" (36, 139, 140, 166-баптар) сәйкес орындалатын болады. 

         Кен алаңындағы геологиялық барлау жұмыстары "Қазақстан 

Республикасының Жер кодексінің" талаптарына қатаң сәйкестікте 

жүргізілетін болады. 

Осындай далалық жұмыстар өткізіледі: 

- геологиялық-іздеу маршруттары; 

- тау-кен жұмыстары; 

- бұрғылау; 

- ұңғымалар кернінің құжаттамалары мен фотоқұжаттары; 

- сынамаларды сынау және өңдеу; 

- топогеодезиялық жұмыстар. 

        Жер қойнауын қорғау және заңнама талаптарын сақтау мақсатында 

мынадай іс-шаралар орындалатын болады: 

- жер пайдаланушылармен жұмыстарды келісу және геологиялық барлау 

жұмыстарын жүргізуге рұқсатты ресімдеу; 

- Қазақстан Республикасы Жер кодексінің талаптарын сақтау бойынша 

жұмыстарды орындаушыларға нұсқаулық өткізілді; 

- геологиялық барлау жұмыстары табиғатты қорғау жөніндегі нормативтік 

актілерге қатаң сәйкестікте жүргізіледі, бұл ретте топырақ қабаты бұзылатын 

алаңдарды азайтады; 

- далалық лагерь тұрмыстық қалдықтар жинағыштарымен және дәретханамен 

жабдықталады; 

- ЖЖМ уақытша қоймасы мен автокөлік тұрағы мұнай өнімдерінің жер асты 

суларына түсуін болдырмайтындай етіп орналастырылады; 

- жердің бұзылуы мүмкін жерлерде жұмыс аяқталғаннан кейін бұрынғы 

орнына оралу үшін қуаты 0,2 м топырақ қабаты кесіліп, жиналатын болады; 

- ұңғымалардың зумпфалары көміліп, бұзылған жер учаскелері қауіпсіз және 

ҚР Заңына сәйкес ауыл шаруашылығында пайдалануға жарамды күйге 

келтіріледі. 

     Ұңғымаларды жапқаннан кейін жою тампонажын жүргізу, жергілікті 

жерді шаруашылық-тұрмыстық және техникалық қалдықтардан тазарту. Жер 

үсті және жер асты суларының сарқылуын және ластануын болдырмау.   
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       9  ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ СМЕТАСЫ 

 

       Шахтный кенбілініме жоғарыда айтылып кеткен іздеу-бағалау 

жұмыстарын жобалау барысында жобаға жұмсалатын қаржы көлемін 

есептелді. Сметаны есептеуге геологиялық барлау жұмыстарының дайындық 

кезеңі үшін талап етілетін шығындар сияқты барлық шығындары кіреді. 

Сондай-ақ, есептеуге далада жүргізілетін жұмыстарды қамтиды. Оларға 

топографиялық-геодезиялық жұмыстар, геофизикалық жұмыстар, бұрғылау 

жұмыстары, тау-кен жұмыстары, сынамалау жатады. Барлық есептеулер мен 

шығындардың жалпы көлемі  төменде көрсетілген (Қосымша Л). 

      Жалпы барлық есептік көрсеткіштерді ескеріп, 1 т пайдалы компоненттің 

өзіндік құны есептеп шығарылды:  

Мыс (Cu): 

1) Барлаудың өзіндік құны (C): 

 

C =  
Жұмыстың сметалық құны(З)

Металдың қоры(Р)
  = 

135 308 321

8530
 = 15 862,64  

 

2) Барлаудың эканомикалық тиімділігі (Э): 

 

Э =  
𝑃

𝐶
  = 

8530

15 862,64
 = 0,54 

 

3) Барлаудың эканомикалық тиімділік коэффициенті (K): 

 

K = 
Ц

з
− С

С
 = 

4395132−15 862,64

15 862,64
 = 27,6      Цз – 1 т металл құны, 

 

Алтын (Au): 

1) Барлаудың өзіндік құны (C): 
 

C =  
Жұмыстың сметалық құны(З)

Металдың қоры(Р)
  = 

135 308 321

4160
 = 32526,03 

 

2) Барлаудың эканомикалық тиімділігі (Э): 

 

Э =  
𝑃

𝐶
  = 

4150

32526,03
 = 0,13 

 

3) Барлаудың эканомикалық тиімділік коэффициенті (K): 

 

K = 
Ц

з
− С

С
 = 

25301000−32526,03

32526,03
 = 77,68      Цз – 1 кг металл құны, 

 
Шахтный кенбілінімін экономикалық тиімділігі жоғары және перспективті 

болып табылады 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

        Қарағанды облысы Абай ауданында орналасқан Шахтный 

кенбілінімінде іздеу-бағалау сатысының жұмыстарын жобалау бойынша 

тапсырма толығымен қарастырылды. 

        Дипломдық жобада 1990-91 жылдары аралығында Беляевтың Шахтный 

бөлікшесінде жүргізген іздеу жұмыстары нәтижесінде анықталған пайдалы 

қазба кенбілінімдері, рудалардың заттық құрамы негізінде іздеу-бағалау 

жұмыстары жобаланды. 

       Жұмыстың негізгі мақсаты – перспективасы анықталған кен білінімінде 

алтын мен мыстың С2 категориясы бойынша күтілетін қорларды есептеу. 

       Жобаланған жұмыстардың құны, түрлері, және көлемі мен мерзімі 

графикалық қосымшада көрсетіліп, техникалық-экономикалық көрсеткіштері 

және олардың сметалық құны есептелді. 

       Жүргізілген жұмыстар нәтижесінде Шахтный кенбілінімінде С2 күтілетін 

қорлар келесідей мәндерге ие: мыс – 8,53 мың тонна, алтын – 4160,4 кг. 
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Сызудың түрі

Карта 1:1000

Каф. Жетекші

Қызметі

ГТПҚКІ жəне Б кафедрасы

Спасск мыс кенді  белдеміндегі  Шахтный
кенбілініміне іздеу-бағалау  жұмыстарын

жобалау

Тоқтамысов А.Қ.

Кембаев М.К.

Кембаев М.К.

Бекботаева А.А.

Қосымша  В

Шахтный кенбілінімнің схемалық геологиялық картасы

Бұрын қазылған канавалар жəне олардың атауы (Беляев, 1990ж)

Барлау ұңғымаларының профилі жəне олардың нөмірлері

Координаттық тор

1 Участоктың бұрыштық нүктелері

387800

387700

387600

387500

5468900

5469000

5469100

5469200

5469300

38
75

00

Ұсақ-орта түйірлі кварцты монцодиориттері

Құмтастар

К
-1

К-9

К
-2

К
-3

К
-5

К
-4

К
-6

К-8

К-8

I

I

dpQIII-IV

br

Шартты белгілер

Төрттік жүйе. Плейстоцен, жоғарғы звено-голоцен
Уақытша ағын сулардың делювий-пролювийлі шөгінділері. Саздақтар, құмдақтар, құмдар

Ортаңғы-Төменгі бөлім. Биотар свитасы, жоғарғы подсвита.
Жасыл жəне сұр құмтастар, алевролиттер.

Мыс-алтынды кен денелері жəне олардың нөмірлері

Жанаспалы өзгеру аймағы (эндоконтакт). Березиттелген таужыныстар

Мүйізтасталған таужыныстар

Геологиялық шекаралар
br

br

br

dpQIII-IV

dpQIII-IV

dpQIII-IV

dpQIII-IV

dpQIII-IV

D1-2bt3

Бұрын бұрғыланған ұңғымалар жəне олардың атауы (Беляев, 1990ж)

Жобаланған ұңғымалар жəне олардың нөмірлері
Бөлімінде - тереңдігі, алымында - ұңғыма нөмірі

Жобаланған канавалар жəне олардың нөмірлері

I

II

III

III

IV

V

dpQIII-IV

dpQIII-IV

1 2

34

D1-2bt3

D 1-2bt 3

Жоғарғы-Ортаңғы бөлім. Живет-Фран ярусы. Қоңыр-сұр құмтастарD 2žv-D3 f

D2žv-D3 f

Девон жүйесі

qµδ1С 2 tp

Ортакарбондық Топар интрузиялық комплексі

I фаза. Кварцты монцодиориттер, кварцты монцониттер

qµδ1С2tp

qµδ1С2tp

qµδ1С 2 tp

Жарылысты бұзылыстар

I

br II

IV

V

Жобалық карьердің контуры

Шахтный кенбілінімнің

схемалық геологиялық картасы

ПС-7

ПС-5

ПС-8

ПС-3

ПС-4

ПС-1

ПС-2

ПС-9

ПС-6

ПС-2

КД -5

КД-5

КД-6

КД -7

КД -8

КД-3
КД-4

КД -1КД-1

КД-2

КД-2

КД-2

КД -1
387800

387700

387600

387500

5468900

5469000

5469100

5469200

5469300

38
75

00
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130

       Ұ - 1
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      Ұ - 2
200

      Ұ - 5
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К
 -

 1
  Ж

К
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      Ұ - 8
130
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      Ұ - 6
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      Ұ - 9
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      Ұ - 14
130

      Ұ - 12
200
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I

I II

II III

III IV

IV V

V

      Ұ - 7

      Ұ - 1

      Ұ - 2

      Ұ - 3

      Ұ - 4

      Ұ - 5

      Ұ - 6

      Ұ - 8

      Ұ - 9

      Ұ - 10

      Ұ - 11

      Ұ - 12

      Ұ - 13

      Ұ - 14ПС-2

ПС-1

ПС-9 ПС-3

ПС-4

ПС-7

ПС-5

ПС-6

ПС-6

К-1 К-2

К-3

К-5 К-6

К-4

К - 1  Ж

К - 2  Ж

К - 3  Ж
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Тік  жазықтықтағы проекция

Қосымша  Г



Асубаева С.К.

03.04.21

19.05.21

19.05.21

06.06.21

А.Ж.Т. Қол Мерз

Орындаған

Жетекші

Тексерген

ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА

Масштабы

Бет Беттер

“Дипломдық жұмыстың тақырыбы”
SU

Қалып 
бақылаушы

Сызудың түрі

Карта 1:1000

Каф. Жетекші

Қызметі

ГТПҚКІ жəне Б кафедрасы

Спасск мыс кенді  белдеміндегі  Шахтный
кенбілініміне іздеу-бағалау  жұмыстарын

жобалау

Тоқтамысов А.Қ.

Кембаев М.К.

Кембаев М.К.

Бекботаева А.А.

геологиялық қима

200.0

80.0

ПС-1

186.0

ПС-2
ПС-9

86.0

500
500

520
520

540
540

560
560

580
580

600
600

620
620

640
640

660
660

680
680

700
700

720720

О C

215.5

5
4
6
9
0
0
0

5
4
6
9
1
0
0

5
4
6
9
2
0
0

5
4

6
9

0
0

0

5
4
6
9
1
0
0

5
4
6
9
2
0
0

ПС-9 ПС-1
     Ұ - 2     Ұ - 1       Ұ - 3

ПС-2

80.0 200.0 250.0

К-1

250.0

qµδ1С2tp

dpQIII-IV

48,9

55,0

61,0

64,0

6,1

3,0

0,037; 0,849 

0,24; 3,717

85,0

1,0

0,23; 2,02

0,0

14,0

14,0
2,189; 0,831 

28,1

30,0

1,9
1,189; 9,687

50,3
50,50,2

7,65; 95,0 

108,0

110,02,0
0,955; 3,6 

144,0

151,0
7,0

0,0; 0,891

0,0

4,54,5

0,0;0,613 

14,0

15,01,0

0,097; 0,533

0,66;4,4
22,0

25,03,0

62,0

68,06,0
0,013; 0,465

18,0
0,141;, 1384

54,0
0,399; 0,581

7,0
0,08; 03,14

184,0 191,0

36,0

38,0 2,0
0,24; 0,0

0,117; 0,733
12,0

26,0 38,0 54,0 108,0 122,0 140,0

КД-8

КД-8

КД-7 КД-5

КД-6

КД-5

КД-3

КД-2

КД-1

Барлау ұңғымалары бойынша алтын мен мыстың орташа құрамының кестесі

I-I профиль бойынша 

Шартты белгілер

Төрттік жүйе. Плейстоцен, жоғарғы звено-голоцен
Уақытша ағын сулардың делювий-пролювийлі шөгінділері. Саздақтар, құмдақтар, құмдар

 

I фаза. Кварцты монцодиориттер, кварцты монцониттер

Кварцты монцодиориттері

Жарылысты бұзылыстар

Мору қыртысының шекаралары

Ортакарбондық Топар интрузиялық комплексі

dpQIII-IV

116.5

Бұрын бұрғыланған ұңғымалар жəне олардың атауы (Беляев, 1990ж)

Жобаланған ұңғымалар жəне олардың нөмірлері

Мыс-алтынды кен денелері-

qµδ1С2tp

     Ұ-1

ПС-4

116.5

80.0

Борттық құрамы Au- 0.2 г / т , Cu - 0.2%  ұңғымаларды сынамалау нəтижелері:
Алымында сынамалау аралығы;
Бөлімінде құрамы Cu - %; Au - г / т

КД-4

144,0

151,0

7,0

0,575; 0,891

Горизонталь жазықтықтағы ұңғымалардың проекциясы:
Жоғарыда - нөмері, астында - тереңдігі, м

         Ұ-3

Координаттық тор

250.0

Жобалық карьердің контуры

     Ұ - 1      Ұ - 2

     Ұ - 3

 
Ұңғыма 

Тереңдігі ,  м Кеннің 
қалыңдығы 

Құрамы 
Au г/т 

Құрамы 
Cu % ден дейін 

I-I барлау профилі 
ПС-9 1,0 4,0 3,0 0,38  

6,0 8,0 2,0 0,33  
12,0 13,0 1,0 0,33  
48,9 49,0 0,1 16,6 1,86 
54,0 55,0 1,0 3,02  
61,0 62,0 1,0 10,7  
63,0 64,0 1,0 0,35 0,2 
74,5 74,7 0,2 1,7 0,63 
85,0 86,0 1,0 2,02 0,23 

ПС-1 0,0 4,0 4,0 0,71  
6,0 10,0 4,0 2,2 0,59 

12,0 14,0 2,0  12,96 
28,0 28,5 0,5 45,6  
28,0 29,0 1,0  2,65 
36,0 38,0 2,0  0,24 
50,3 50,5 0,2 95 7,6 

108,0 110,0 2,0 3,6  
109,0 110,0 1,0  1,73 
144,0 145,0 1,0 3,6  
149,0 151,0 2,0 1,32  

ПС-2 0,0 4,5 4,5 0,61  
8,0 10,0 2,0 0,42  

14,0 15,0 1,0 4,4 0,66 
22,0 24,0 2,0 0,8  
24,0 25,0 1,0  0,29 
62,0 62,2 0,2  0,4 
62,2 64,0 2,0 0,6  
66,0 68,0 2,0 0,8  

180,5 180,7 0,2 0,38 0,43 
193,0 193,1 0,1 0,54  
209,0 209,1 0,1 1,2 0,46 

 

 Қосымша  Д
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19.05.21

19.05.21

06.06.21

03.04.21

Асубаева С.К.

90.0

140.0

170.0

А.Ж.Т. Қол Мерз

Орындаған

Жетекші

Тексерген

ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА

II-II профиль бойынша

Масштабы

Бет Беттер

“Дипломдық жұмыстың тақырыбы”
SU

Қалып 
бақылаушы

Сызудың түрі

Карта 1:1000

Каф. Жетекші

Қызметі

ГТПҚКІ жəне Б кафедрасы

Спасск мыс кенді  белдеміндегі  Шахтный
кенбілініміне іздеу-бағалау  жұмыстарын

жобалау

Тоқтамысов А.Қ.

Кембаев М.К.

Кембаев М.К.

Бекботаева А.А.

геологиялық қима90.0 140.0 170.0

ПС-3

111.0

ПС-4

117.0

К-2

540540

560 560

580580

600 600

620620

640 640

660660

680 680

700700

5
4

6
9

2
0

0

qµδ1С2tp

0,117; 2,100
4,0

0,0 4,0

0,70; 0,32
16,0

20,0

54,0 0,03; 0,40
2,0

0,07; 0,55
28,0

0,141; 0,786
8,0

4,5

12,5

24,0

26,0
0,0; 0,47

2,0

39,0

39,5
0,64; 1,40

0,5

0,0

3,0
0,205; 0,13

3,0

9,0

19,0

0,02; 0,04
10,0

28,0

29,02,31; 6,20
1,0

47,0

47,50,25; 2,34
0,5

88,5

88,7
0,41; 5,80

0,2

36,0

0,41; 1,58
14,0

40,0
54,0

54,0 76,0

104,0

КД-1

КД-2

КД-5

КД-5

КД-6

КД-7

КД-7

КД-8

Барлау ұңғымалары бойынша алтын мен мыстың орташа құрамының кестесі

     Ұ - 4      Ұ - 5

     Ұ - 6

     Ұ - 4      Ұ - 5      Ұ - 6

 Қосымша   Е

 
Ұңғыма 

Тереңдігі ,  м Кеннің 
қалыңдығы 

Құрамы 
Au г/т 

Құрамы 
Cu % ден дейін 

II-II барлау профилі 
ПС-3 6,0 7,5 1,5  0,4 

9,5 11,0 1,5  0,4 
4,5 12,5 8,0 0,79  

14,0 16,0 2,0 0,22  
24,0 26,0 2,0 0,47  
28,9 29,0 0,1  0,34 
39,0 39,5 0,5 1,38 0,64 

ПС-4 1,5 3,0 1,5 0,26  
9,0 10,5 1,5 0,33  

11,5 13,5 2,0 0,28  
16,5 19,0 2,5 0,42  
28,0 29,0 1,0 6,2 2,31 
47,0 47,5 0,5 2,34 0,25 
88,5 88,7 0,2 5,8 0,41 
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Асубаева С.К.

03.04.21

19.05.21

19.05.21

06.06.21

А.Ж.Т. Қол Мерз

Орындаған

Жетекші

Тексерген

ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА

III-III профиль бойынша

Масштабы

Бет Беттер

“Дипломдық жұмыстың тақырыбы”
SU

Қалып 
бақылаушы

Сызудың түрі

Карта 1:1000

Каф. Жетекші

Қызметі

ГТПҚКІ жəне Б кафедрасы

Спасск мыс кенді  белдеміндегі  Шахтный
кенбілініміне іздеу-бағалау  жұмыстарын

жобалау

Тоқтамысов А.Қ.

Кембаев М.К.

Кембаев М.К.

Бекботаева А.А.

геологиялық қима

130

100

170

ПС-5

113

ПС-6

139

ПС-7

119

520 520

540540

560 560

580580

600 600

620620

640 640

660660

680 680

700700

720

К-3

5
4
6
9
0
0
0

5
4
6
9
1
0
0

5
4
6
9
2
0
0

5
4
6
9
0
0
0

5
4
6
9
1
0
0

5
4
6
9
2
0
0

ПС-5ПС-7

100.0
170

qµδ1С2tp

0,22;0,51
7,5

0,0

7,5

0,00;0,50
1,5

0,970;2,500
0,2

0,523;1,48
9,0

1,533;0,215
2,0

0,0

9,0

98,0

100,0

2,91;0,18
0,2

60,8
61,0

124,0

126,0

0,00;1,270
2,0

0,870;1,500
0,3 138,0

138,3

0,19;0,40
12,0

0,0 12,0 58,0 62,0
0,26;0,47

4,0 0,30;0,17
2,0

110,0 112,0
128,0

154,0 224,0 274,0
298,0

302,0

0,17;0,44
26,0

0,05;2,76
28,0

0,12;0,20
4,0

15,0
16,5

252,0 254,0

0,21;0,42
20,0

КД-8

КД-5

КД-6

КД-5

КД-6

КД-7

КД-2

КД-1

КД-4

130.0

     Ұ - 7      Ұ - 8      Ұ - 9

     Ұ - 7
     Ұ - 8

     Ұ - 9

Барлау ұңғымалары бойынша алтын мен мыстың орташа құрамының кестесі

 
Ұңғыма 

Тереңдігі ,  м Кеннің 
қалыңдығы 

Құрамы 
Au г/т 

Құрамы 
Cu % ден дейін 

III-III барлау профилі 
ПС-7 0,0 2,0 2,0  0,46 

3,0 4,0 1,0 0,4  
5,0 7,5 2,5 1,25 0,28 

13,5 16,5 3,0 0,41  
18,0 20,0 2,0 0,22  
59,0 60,0 1,0 0,3  
98,8 99,0 0,2 2,5 0,97 

ПС-5 0,0 2,0 2,0 4,2  
3,0 9,0 6,0 0,7  
3,0 7,5 4,5  0,87 

98,0 98,2 0,2 4,3 1,5 
ПС-6 6,0 8,0 2,0 0,3  

55,0 56,0 1,0 0,38  
60,8 61,0 0,2  2,91 
68,0 69,0 1,0 0,47  
68,8 69,0 0,2  0,28 

116,7 118,0 1,3 0,32  
124,0 126,0 2,0 1,27  
138,0 138,3 0,3 1,5 0,87 

 

 Қосымша  Ж
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19.05.21

19.05.21

03.04.21

06.06.21Асубаева С.К.

А.Ж.Т. Қол Мерз

Орындаған

Жетекші

Тексерген

ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА

IV-IV жəне V-V профильдері
Масштабы

Бет Беттер

“Дипломдық жұмыстың тақырыбы”
SU

Қалып 
бақылаушы

Сызудың түрі

Карта 1:1000

Каф. Жетекші

Қызметі

ГТПҚКІ жəне Б кафедрасы

Спасск мыс кенді  белдеміндегі  Шахтный
кенбілініміне іздеу-бағалау  жұмыстарын

жобалау

Тоқтамысов А.Қ.

Кембаев М.К.

Кембаев М.К.

Бекботаева А.А.

бойынша геологиялық
           қималар

80,0

130.0

ПС-8

133.0

560

580

600

620

640

660

680

700

О С

К-6
dpQIII-IVdpQIII-IV

ПС-8

qµδ1С2tp

0,00;1,570
2,0

0,00;0,587
13,0

0,250;0,533
6,0

0,230;0,640
2,0

0,0

8,0

15,0

28,0

34,0

40,0

46,0

48,0

68,0
70,0

0,094;0,924
8,0

40,0

0,12;0,70
6,0

46,0 58,0 60,0 66,0
158,0 178,0 184,0

0,30;0,06
2,0

0,57;0,10
6,0

0,11;0,76
18,0

84,0 92,0 128,0

0,3; 0,78
36,0

130,0

0,14; 0,35
28,0

КД-1

КД-2КД-4КД-5

КД-6
КД-7

V-V профиль бойынша геологиялық қима
                    Масштабы 1:1000

О

5
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С

dpQIII-IV

dpQIII-IV

КД-1

КД-2

КД-5

КД-6

КД-7

КД-8

IV-IV профиль бойынша геологиялық қима
                    Масштабы 1:1000

200,0

130,0

130,0

130,0 200,0130,0

     Ұ - 10

     Ұ - 11

     Ұ - 12

     Ұ - 10      Ұ - 11      Ұ - 12

Барлау ұңғымалары бойынша алтын мен мыстың орташа құрамының кестесі

     Ұ - 13      Ұ - 14

     Ұ - 13      Ұ - 14

130.080.0

Қосымша  З

 
Ұңғыма 

Тереңдігі ,  м Кеннің 
қалыңдығы 

Құрамы 
Au г/т 

Құрамы 
Cu % ден дейін 

V-V барлау профилі 
ПС-8 0,0 8,0 8,0 0,92  

0,0 3,0 3,0  0,22 
9,0 10,0 1,0  0,23 

15,0 17,0 2,0 0,56  
22,0 28,0 6,0 0,98  
34,0 40,0 6,0 0,49  
36,0 38,0 2,0  0,68 
46,0 48,0 2,0 0,64 0,23 
50,0 50,1 0,1  0,23 
62,8 64,0 1,2 0,35  
68,0 70,0 2,0 1,57  
84,5 85,5 1,0 0,3  
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Қосымша И 

 

Шахтный жер телімінің бұрыштарының координаттары  

 

Бұрыштық нүктелердің 

нөмірлері 

WGS-84 (UTM) (зона 43U) координаталар жүйесі 

E N 

1 387464 5469342 

2 387844 5469343 

3 387844 5468836 

4 387464 5468836 
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Қосымша К 

 

Жобаланған   канавалардың параметрлері 

 

№п/п № канава Канавалардың параметрлері 

Ұзындығы, 

п.м. 

Орташа 

тереңдігі, 

м 

Орташа 

ені, м 

Көлемі, м3 

1 К – 1 Ж 40,0 1,5 1,0 60 

2 К – 2 Ж 80,0 1,5 1,0 120 

3 К – 3 Ж 175,0 1,5 1,0 262,5 

  

 

 

Іздеу-бағалау ұңғымаларының тізбесі және олардың негізгі 

сипаттамалары 

 

№ профиль  № ұңғыма Бұрғылау 

азимуты, о 

Еңістену 

бұрышы, о 

Тереңдігі, 

м 

 

І-І  

 

Ұ- 1 - 90 80 

Ұ- 2 - 90 200 

Ұ- 3 - 90 250 

 

ІI-IІ  

Ұ- 4 - 90 90 

Ұ- 5 - 90 140 

Ұ- 6 - 90 170 

 

ІII-IІI 

Ұ- 7 - 90 100 

Ұ- 8 - 90 130 

Ұ- 9 - 90 170 

 

ІV-IV 

Ұ- 10 - 90 130 

Ұ- 11 - 90 130 

Ұ- 12 - 90 200 

V-V Ұ- 13 - 90 80 

Ұ- 14 - 90 130 

Барлығы 14   2500,0 
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Қосымша Л 

 

Жобаның жалпы сметасы  

 

№ 

п/п 

Жұмыс атауы 

 

Өлшем 

бірлігі 

 

Көлемі Құны, тг 

1 Дайындық кезеңі және 

жобалау 

ай 1 1 400 000 

2 Іздеу маршруттары  

 

км 8 13 106 880 

3 Топографиялық-

геодезиялық жұмыстар 

га 19 993 358 

4 Жерүсті геофизикалық 

жұмыстар 

нүкте 2326 2 226 000 

5 Бұрғылау жұмыстары п.м 2500 74 250 000 

6 Тау-кен жұмыстары м3 442,5 2 182 194 

7 Ұңғымаларды 

геофизикалық зерттеу 

п.м 2500 8 750 000 

8 Сынамалау 

жұмыстары 

сынама 

 

2020 7 890 656  

 

9 Зертханалық 

жұмыстар 

анализ 1882 10 427 233  

 

10 Камералдық жұмыстар  есепнама 1 14 082 000 

11 Барлығы   135 308 321 
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Қосымша М 

 

Кен денелерінің параметрлері (P1 қоры бойынша) 

 
п/п Параметрлері Кен 

денесі 

1 

Кен 

денесі 

2 

Кен 

денесі 

3 

Кен 

денесі 

4 

Кен 

денесі 

5 

Кен 

денесі 

6 

Кен 

денесі 

7 

Кен 

денесі 

8 

1 Мыс қоры, т 

 

335,4 452,6 468,8 2119,3 420,6 713,55 324,8 495,2 

2 Алтын қоры, 

кг 

 

55,9 106,2 106,2 370,7 179,5 641 162,2 307 

3 кен орны 

бойынша % 

сомадан  мыс 

қорлары 

6,3 8,5 8,8 39,8 7,9 13,4 6,1 9,3 

4 кен орны 

бойынша % 

сомадан  

алтын 

қорлары 

2,9 5,5 5,5 19,2 9,3 33,2 8,4 15,9 

5 Орташа 

құрамы 

        

5.1 Мыс, % 

 

0,26 0,17 0,33 0,44 0,69 0,79 0,38 0,21 

5.2 Алтын, г/т 

 

0,44 0,41 0,74 0,77 2,95 7,14 1,86 1,31 

6 Қалыңдығы, м 

 

        

6.1 Min 

 

0,8 0,8 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,8 

6.2 Max 

 

4,6 6,2 7,7 18,0 6,2 13,1 6,9 5,8 

6.3 Орташа мәні 

 

2,3 2,9 3,4 6,5 1,7 2,2 1,8 4,0 

7 Пландағы 

ұзындығы, м 

 

358,0 339,0 344,0 341,0 334,0 324,0 330,7 195,0 

8 Барлаудың 

максималды 

тереңдігі, м 

71,00 116,0 90,1 201,6 162,0 178,8 188,5 200,3 
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Қосымша Н 

С2 категориясы бойынша күтілудегі қор  

N Қималар Кен 

денелерінің 

ауданы S; 

м2 

Кен 

денелерінің 

көлемі V; м3 

Көлемдік 

масса d; 

г/м3 

Қоры Q; т Орташа 

құрамы 

C; % 

Орташа 

құрамы 

C;  г/т 

Металлдың 

құрамы P; 

мың.т 

Металлдың 

құрамы P; 

кг 

 

Қолданылған 

формулалар 

Cu Au Cu Au 

I-I 

 

3986,3 239535,92 2,70 646746,98 0,4 1,95 2,58 1261,1 Q = Vd 

 

P = 
𝑸∗𝑪

𝟏𝟎𝟎%
 II-II 

 

3324,4 89417,13 2,70 241426,25 0,4 1,95 0,96 470,8 

III-III 

 

3402 135045 2,70 364621,5 0,4 1,95 1,45 711 

IV-IV 

 

2327 270600 2,70 730620 0,4 1,95 2,9 1424,7 

V-V 

 

3750 55599,9 2,70 150199,73 0,4 1,95 0,6 292,8 

Барлығы 16 789,7 790 197,95  2 133 614,46   8,53 4160,4 
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Қосымша П 

 

Р1 , Р2  категориясы бойынша болжамдық ресурстары  

 

Категорияла

р 

Блоктағ

ы 

мыстың 

бортық 

құрамы, 

% 

Көлемі, 

м
3 

Көлемді

к масса, 

т/м
3 

Кен, т Мыс 

құрамы

, % 

Алтын 

құрамы

, г/т 

Мыс, 

мың.

т 

Алтын

, кг 

Р1 

 

0,1 516338 

 

2,70 1394112

,6 

0,382 1,385 5,325 1931 

Р2 

 

0,1 158228 2,70 427216 0,210 0,765 0,9 327 

 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ және ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  

СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф ҚазҰТЗУ 706-16. Пікір 

 

ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІНІНІҢ  

ПІКІРІ  

 

ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА 
(жұмыс түрлерінің атауы) 

 

Тоқтамысов Алмат  
(оқушының аты жөні) 

5В070600 – «Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау»  
(мамандықтың атауы мен шифрі) 

Тақырыбы: «Спасск мыс кенді белдеміндегі Шахтный кенбілініміне 

іздеу-бағалау жұмыстарын жобалау» 

   Диплом қорғаушы студент Тоқтамысов Алмат қысқы сессияны 

ойдағыдай тапсырғаннан кейін өндірістік практика кезінде жинақталған 

геологиялық құжаттарды ғылыми жетекшімен бірге отырып талдады. 

Қорғауға ұсынылып отырған дипломдық жобаны орындауға уақытында 

кірісті. Осы жобаны орындау үшін бірқатар геологиялық мәселелер қойылып, 

дипломдық жобаға қажетті тапсырмалар құрастырылды. 

Тапсырманы орындау барысында Тоқтамысов А. өзінің болашақта 

білікті маман бола алатындығымен, білімділігімен, жан-жақтылығымен көзге 

түсті. Университет қабырғасында алған теориялық білімін тәжірибемен 

ұштастыра білді.  

Дипломдық жобаны жазу барысында студент өзінің кез-келген 

жұмысқа өте жауапты қарайтынын, білікті және білімді маман болатынын 

көрсетті. 

Дипломдық жобаға келетін болсақ, жоба барлық талаптарды 

қанағаттандырады. Қорыта айтатын болсақ, геологиялық мәселелер 

толығымен шешілген. Жоба тыңғылықты орындалған. Қорғауға ұсынылып 

отырған дипломдық жоба кіріспеден, сегіз бөлімнен, қорытындыдан және 

геологиялық карталар, сұлбалар, кесте және 14 қосымшадан тұрады.  

Дипломдық жоба мемлекеттік комиссия алдында қорғауға ұсынылады. 

Жетекшінің дипломдық жобаға қоятын бағасы 95% (өте жақсы). Ал 

Тоқтамысов Алмат «5В070600 – Геология және пайдалы қазба кенорындарын 

барлау» мамандығы бойынша техника және технология бакалавры деген 

академиялық дәрежесін алуға лайық деп санаймын.   

    

Ғылыми жетекші 
PhD докторы, сениор-лектор 

                        

__________________ М.К. Кембаев  
                 

  «07»  маусым 2021 ж. 
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Протокол анализа Отчета подобия Научным руководителем 
 
Заявляю, что я ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был 
сгенерирован Системой выявления и предотвращения плагиата в отношении 
работы: 

 
Автор: Тоқтамысов Алмат Қанатұлы  

 
Название: Спасск мыс кенді белдеміндегі Шахтный кенбілініміне іздеу-бағалау  

 
Координатор: Кембаев Максат Кенжебекулы 

 
Коэффициент подобия 1: 11,30 

 
Коэффициент подобия 2: 2,87 

 
Замена букв: 12 

 
Интервалы: 0 

 
Микропробелы: 1 

 
Белые знаки: 0 

 
После анализа Отчета подобия констатирую следующее: 

☑ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не 

обладают признаками плагиата. В связи с чем, признаю работу самостоятельной и 
допускаю ее к защите; 
☐  обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их 
чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по 
существу и отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа 
должна быть вновь отредактирована с целью ограничения заимствований; 
☐  обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и 
обладают признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения 
текста, указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований. В 
связи с чем, не допускаю работу к защите. 

 
Обоснование: 
 Работа выполнена самостоятельно и не несет элементов плагиата. 
 Обнаруженные в работе заимствования являются  добросовестными. В связи с 
 этим,   признаю  работу   самостоятельной   и  допускаю   ее  к   защите  перед 
 государственной комиссией. 

 
 

 

19.05.2021 
Дата Подпись Научного руководителя 

жұмыстарын жобалау
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Протокол анализа Отчета подобия 
заведующего кафедрой / начальника структурного подразделения 

 
Заведующий кафедрой / начальник структурного подразделения заявляет, что 
ознакомился (-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован 
Системой выявления и предотвращения плагиата в отношении работы: 

 
 

 
 

 
Координатор:  

 
Коэффициент подобия 1:  

 
Коэффициент подобия 2: 2,87 

 
Замена букв: 12 

 
Интервалы: 0 

 
Микропробелы: 1 

 
Белые знаки: 0 

 
После анализа отчета подобия заведующий кафедрой / начальник 
структурного подразделения констатирует следующее: 

☑ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не 

обладают признаками плагиата. В связи с чем, работа признается самостоятельной 
и допускается к защите; 
☐  обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их 
чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по 
существу и отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа 
должна быть вновь отредактирована с целью ограничения заимствований; 
☐  обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и 
обладают признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения 
текста, указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований. В 
связи с чем, работа не допускается к защите. 

 
Обоснование: 
 Работа выполнена самостоятельно и не несет элементов плагиата. В связи с этим,  
 работа признается самостоятельной и допускается к защите. 

 

19.05.2021 
 

Дата Подпись заведующего кафедрой 
 
Окончательное решение в отношении допуска к защите, включая 

обоснование: Дипломный проект допускается к защите. 
 

19.05.2021 
 

Дата Подпись заведующего кафедрой 
 

Тоқтамысов Алмат Қанатұлы Автор: 

Название: Спасск мыс кенді белдеміндегі Шахтный кенбілініміне іздеу-бағалау 

жұмыстарын жобалау

Кембаев Максат Кенжебекулы

11,30
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